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O •t łó •lkOrO dzień porwany został sekretarz socjalistów Polska niestety w tych warunkach nie Należy tu podnieść jako czyn bohaterski, tz PD l JC8 S W l • w sejmie, Mateotti, wywieziony samochodem może zawierzyć dobrodusznym ale krótko- telegrafista urzędu do ostatniej chwili trwał 
, daleko za miasto, zamordowany i tajemniczo widzącym wyznawcom wiecznego pokoju, na stanowisku, pasytając alarmujące wiado 

W Paryżu nowy prezydent Rzeczypospo- pochowany. Zawrzało jak w ulu. Rzucili się chociaż sama jest jaknajbardziej pokojowo mości do Waradzie i wzywającnatychmiasto
francuskiej -powierzył, jak już wiadomo na Musoliniego i jego rząd wszyscy przeciw- usposobiona, ale musi mieć się stale na wej pomocy. Został on przez bandytów 

Czytelnikom, utworzenie rządu przed- nicy odrodzenia narodowego a zwolennicy baczności i organizować najlepsze zabez- strasznte poraniony. Znaleziono go przy 
~·:eiJ~:~;ietowi lewicy Herriotowi. Z początku nieładu i nierządu i zaczęli domagać się jego pieczenie pokoju, to jest wojsko. aparacie z ręką na kluczu telegraficz.nym. 

z tego powodu radość w Berlinie, ustąpienia. Ale Mussolini nie myślał bronić Cudem ocalony starosta Czapski, korzysta· 
liczono na "to, że radykalno socjalistycz- swych fałszywych przyjaciół. Zapowiedział Tembardziej, że i całe społeczeństwo za· jąc z jedynej po;:ostatej linji telegraficznej 
większość w sejmie z takim przywódcą surowe ukaranie zbrodni, zarządził śledztwo, grożone jest nowym najazdem - żydow· uzyskał połączenie z ... X/oradzicami. Nieba
czele, co nawet do Moskwy jeździł, wnet kazał uwięzić wszystkich podejrzan) ch i raz. skim. W Rosji przez pewien czas odstąpio· wem przybyły 1 kompanja policji i 1 szwa

zastaw za niepłacenie odszkodowań, począł usuwać nieodpowiednich ministrów no od zasady komunizmu w handlu i prze· dron ułanów. Oddziały te rozdzitliły się na 
się spokojnie uzbroić, a gdy już i wysokich urz~dników. myśle i pozwolono go uprawiać osobom dwie częśei. Jedna pośpieszyła odciąć ban
będzie gotowe, to i armję francu- Równocześnie zapowiedział, że porządku prywatnym. Naturalnie zagarnęli przemysł dytom odwrót, druga puścila się w pogoń. 

skasuje. Ate gdy p. Herriot raz po razie będzie piinował nadal, a rozpoczętego dzieła a zwłaszcza handel natychmiast żydzi. Gdy \V czasie napadu zabitych zostało 9 poii
·adczał, że Niemcy muszą zapłacić a ko- nie rzuci i na zatratę nie narazi. Socjaliści, teraz znów wszechwładnie zapanował boi- cjantów i 10 osób cywilnych. Czterech ban

nad ich rozbrojeniem nadal czuwać komuniści i ich zwolennicy w sejmie urzą- sz~wizm, 700 000 żydów zostało pozbawia- dytów w tern jednego cięż.ko rannego schwy-
1111~,. ....... ._ w Berlinie i że plan odszkodowarria dzili bojkot. Nie chodzą na posiedzenia i nych łatwych zarobków i dostało się na tano, dzięki czemu ustalono, że oddział dy

przeprowadzony i gdy wreszcie protestują. Ale Mussolini, który zmienił sy- bruk, bo i w urzędach dosz~z~tnie_ :!ażydz_o: wersyjny pochodził z za kordonu O'ranicz-
do Anglji, aby z socjalistycznym l stem wyborczy w ten sposób, że większość n.ych dl~ . nowych łapo~mkow .1 złodzlet nego. b 

ministrów Mac Donaldem, nara- narodowa ma olbrzymią przewagę, zamierza mem~ mtejsca. W Moskwte wpadlt Na:ha~: Dzienniki podają, że dnia 5 sierpnia póż· 
ć się nad wspólnem bezpieczeństwem obu teraz wprowadzić ustawę, na mocy której ke~y 1 Apfelbaumy ,~a pomysł: aby ostedl~c nym wieczorem wręczył minister spraw za-

-·"~~""'"', ogarnęło ich wielkie rozczarowanie. każdy poseł nie zjawiający się w sejmie, ty~h "bezrobotnych na K_rymte dos,zczętn~e granicznych posłowi sowieckiemu w War
JUŻ wprost wpadli w wściekłość, gdy traci swój mandat. Jak widać, jestto czło- zniszczonym, ale bardzo zyz~ym. poł~Y.5f-?1~ szawie, p. Oboleńskiemu notę w sprawie 
j premjerzy; wystosowali wspólnie pismo wiek, który nie da się łatwo zastraszyć i nad morzem. Cz~rm;m .. Ale zydzt ? .clęzkteJ napadu na Stołbce. Równocześnie po za-
Berlina, że tylko do 30 czerwca b. r. twardo stoi przy prawie i obowiązku. Dla pracy. na ,roh stuchac ~te _chcą, m~stelt~y ta~ kończeniu narad wieczornych komitet poli

~~~~elk;ć będą na zgodę Niemiec co do ich szczęścia i rozwoju nietylko Włoch taki oszuktwac s_amy~h s~ebt.e, a to !m stę ,n~~ tyczny Rady Ministrów opracował plan dal
troli uzbrojeniowej. Uradzili więc, aby mąż stanu wszędzie jest potrzebny, bo woj- p,o?oba. Pome~az ~as me chcą tch. wpusctc l szego działania na zewnątrz i wewnątrz w 

P~1~'~ ... ::" stawiać dalszych trudności, boby to się na wydała taide poczwary, tyle rozpętała am ~-0 Amery~1? an. ~a Bałkan, am ~o Ru- związk:..l z napadem. 
skończyć mogło. Tai\ więc zawiodły ra- złych instynktów, że w rękawiczkach z niemi m!-!nJt, _ _upatrzylt s?bte Polsk~ z.a naJo_dpo- Jak się wyjaśniło w dalszym ciągu, Stałb-

odwetowców i Niemcy nadal będą uporać się nie można. Iedntejsze, s~hromsko. Ale tutaJ musJ za- ce podczas napadu były ob tawione przez 
i kuratelą państw zwycięskich. Zakończyło się poprzednie posiedzenie l p~otestowac n~e t?'lko. r~ąd ~asz ale c~ł.y na~ posterunki napadaiących. Ułani, któr;:y je-

.. """'·'-· gdy zapłacą, dopuści ich się do Ligi rady Ligi Narodów w Genewie, na którem ro.d. ~A~my zydow JUZ bltsko ~ mtljo~y! chali do miasta, byli na moście ostrzeliwani 
ale pod warunkiem, że podpiszą przedstawicielem Polski był A. Skrzyński. w;ęcej tch na zgubę własną me wpusct z karabinów m.1szynowych i zmuszeni dą-
ie co do uszanowania p!'aw i po- Zgłoszone były liczne sp:-awy polskie, wy- {?Qlska. żyć do rr.iasta obwodowemi drogami. Na 

Czy tego rodzaju wyjście podobaćsię toezone nam przeważni przez nasze mniej· padaj~cy I?rzerwali łączność telefoniczną w 
Niemcom, należy wątpić, zwłaszcza, szości narodowe, Litwę i Gdańsk, ale tylko w~ ttd: ~-~·. ~C~ ""'le!f T.l. Stolbcach z posterunkami granicznymi i in-

się słyszy o ich bezustannych zbroje· w sprawie kolonistów niemieckich na zacho- 'i) · V!!!.MW 1 B łł v llłA nem i miejscowościami. 
i zamiarach nowego podboju świata. dzie przyszło do wymiany zdań, inne spra· Na calym terenie województwa wszystko 

W Rzymie od dwu lat prawie rządzi wy odłożono albo zostawiono do załatwie- SlCZEOÓŁY 0 NAPADZIE BOLSZE- w astrem pogotowiu. Wojewoda wyjechał 
,. 11.,.,.,.,.u ... i, pierwotnie socjalista teraz gorący nia Polsce. Liga Narodów zdaniem obecne- WICKIM NA STOŁBCE. do Stołbc. Ogólne kierownictwo akcji po· 

Porwał za scbą tłumy robotni- go rządu lewicowego w francji przeznacza- ścigowej objął dowód.ca 9 brygady jazdy. 
~~~-111i1Xc1w, usunął od władzy masonów· i żydów na jest do wielkiej roli, ma bowiem prze- O zuchwałym nap;:dzie oddziału dywer- Z Nowogródka wyjechał do Stołbc woje-

zabrał się energicznie do naprawy pań prowadzić rozbrojenie świata, ugłaskać Niem- syjnego na Stołbce nadchodzą z Warszawy woda w towarzystwie władz sądowych. 
skarbu, administracji i całego ży<..ia cy i za1Jewnić wieczny pokój. W tym celu następujące szczegóły. Napad i rabunek trwał Według telefonicznej informacji komendy 

•łiDSkle!lo. Powodzenie miał niezwykłe i wy- ma być wyposażoną nie tylko w silę morał- 3 godziny. Bandyci oblegli najpierw staro- policji w Nieświeżu bandy są otoczone w 
się, że nic mu na drodze jego za- ną ale nawet - zbrojną. Brzmi to dość ko- stwo, które uległo pod ogniem karabinów. okolicy Kołosowa i walka z niemi trwa . 

...,,,or'7•>ń nie stanie. Aż nagle Jakieś ciemne micznie, jeżeli się zważy, że maleńka Litwa Omach został zdemolowany, kasa obrabo- Część bandy w liczbie 15 osób przekroczy
które podszywały się pod znak stron- kpi z niej w żywe oczy i nie myśli słuchać wana. W urzędzie pocztowym i telegraficz- ła granicę sowiecką. 

narodów,ego w Włoszech, zwanego ani rozkazów ani nawet grzecznych próśb nym szajka zrabowała 9 tysięcy złotych, a Część bandy zostat3 odcięta drogą do 
·,popełniły głupią zbrodnię. W jasny Ligi. następnie zniszczyła urządzenie telegraficzne. granicy. Bandyci uciekając, porzucili 3 ku-

iljo -y, 
z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerze(!o Bornes'A 

zupolnie bezcelowe. Bo cóz pomoże pani albo mnie Olga cofa się przerażona i traci na chwilQ przy-
śmierć hrabiego Egona. Przeciwnie, zwróciloby ość umysłu . 
t! lko na nas podejrzenie i byllby$rny dopioro wtedy - Mój Boże ••• nie roz· miem ! - belkoce ona 
zupełnie straceni głosem. - Skąd~eż t11 sr;pilka w pokoju 

- Bl r O to właśnie chodzi, aby pan to tak wziąć się mogła? 
zręcznie urządził, żeby nawet cień podejrzenia na - Baremnie pani gra komedję ! - woła hra· 

Baron ani słowem nie odpowiada na to, ale z nas pdć nie mógł. PORardliwie. - Szpilka ta panią zdradziła. 
jego widać wyr źne przerażenie -· To się łatwo mówi, ale bardzo trudno daje Słowa ta przywróciły hrabinie równowagi}. Wi· 

- Tak )jest 1 On musi umrzeć oowtarza Olga wykonali. Błagam panią raz jeszcze: odstąo pani od ona, że mu3i stawić czoło zbliżającej sio burzv. 
mwiskiem. - I jeżeli mię pan naprawdę tak ko tego postanowienia. - Nie rozumiem, czego pan chce odemnie, 

jak pan zapewnia, to uczyni pan dla mole tę Olga zdaje c:;iQ namyślać, jak gdyby rzeczywiście l - oburza ona si~. - Silpiłka ta widocznie 
oftarQ i uwolni mnie od tego wrogu Pan musi radQ bal'Ona do serca sobie wzięła, ale wewnfłtrz jest moJa, bo nie pojmuję, jakby ona s;ę tam 

mo1m zbawcą. burzy . si~ w niej Wiłzystko nm myśl stanowczego takim ra~ie w pokoju papa znaleźć mogła. 
- Ja •.• ja O BoM, czego pani odemnie tąda, oporu barona. - Udaje pani obrazoną, lecz mnie pani nie 

- O, jakżesz pani do twarzy z tam szlachatnem 
oburzaniem ! - szydzi hrabia Egon. - Szkoda 
tylko, ~e ja na to złapac się nie daję. Powtarzam 
raz ;eszcze, że pani~& nawet o złodziejstwo pol!ą
dzam i jeM!i mi pani nie udowodni, że pieniqdży 
tych nie wzięła i nie wytłumaczy, Jakim sposobem 
tt szpilka pani w moim pokoju się wzięła, to ja w 
winę pani całkiem seryo wierzyć bQdę. 

- Myśl pan co się panu ł:IOdoba l - wścieka 
się Olga. - Musi mi pan je1nak dać zadośćuczy· 
nienie za tę obeJgQ niesłychaną. 

- Jeżali mi pani potrafi udowodaić, że to nie· 
zasłutona obelga, to ja pani dam wszelką mo~.liwą 
satysfakcję. - jęczy 1 n w rozpaczy. Chcąc nie ch~ąc musi mu onl\ ustąpić i czuje, z~yli l - odzywa się hrabia jeszcze ostrzej. -

z twarzy Olgt zn•ka u'miech. W cezach jej za · te Jej nie wolno struny bardziej leszcze napinać, l'~iecb się k'ani wypiera, ile chce, ta szpilka jeat - To pana rzecz: wykryć winowaJcę, nie mojal-
błyskać złowrogo. Buon jest jedynf! jej nadzieją i podporą, trzeba \ łasności14 pani, i jest mi dowodeoo, że pani w irytuje s·ę Olga. - Pytaj się pan pomiędzy slu~bą, 

- Nu~ chce pan? Wzbrania się pan? - pyta wi~c za kaMą canę zerwania z nim uniknąć. tięobecności mojej była w mojej pracowni i wła• bo między nią pan pewno złodzieja wykryje. Ja 
gniflwnie · . . . , l r'lała siQ do mego biurka, dla wyszukania pewnego l nie przestępywalam ilawet } rogu pańskiego pokoju 

- Ql najdro~sza Olgo l Zaklinam pani '• od~tf\P - N te mó~~y WI~C 0• tam - {)rzery~a ona l stu, na którym pani zalatało. Jest to niegodnie, niehonorowo z pańskiej strony l 
tego planu Zastanów s1~ pani. Ja przecie nie pO~\uo, zwelma)ąc {~OJil mechę.ć, b Jetah ~ednak Olga blednie śmiertelnie i drzy na calem cigle. - Ani słowa więcej l - przerywa jej hrabia 

zostat morderc~. z .rete~em ~rze~a kD!e~y, to mecd pa~ wmę ~a Udta jej się poruszają, lecz ani słowo nia mota ostro - Daremnie się pani stara rlucić podoJrze-
Tcbórzu 1 - syczy Olga pogardliwie i pod- ~me ~10 zwa a 0 aza aro P•?u rog~ 0 ratun u wyj§ć przez nie. ni6' na innych, ja panią przeniknąłem, Olgo. Wiem, 

uj~ p:mewnie z Sl~dz'lma. - To więc j •st pań l 1 ma Ją ~:ni obraó. Dol>rze WJQC, zobaczymy co z -:- List~ tego pani . nat~alnio ~ie znalazła - że p~n_i zdolna jeawz:e do gors~ych zbrodni, ni~ to 
mJłość? Slow,jmJ umie pan wszystko obrer:y tego ~Y~l n e. • . , . nydz1 h\'abra Egon bezlttośme daleJ. - Ale za to zlodzto]~two l 

.,.1w111.;, ale jak przychodzi do czynu, to nikogo nie . Nu~ Jesz~z~ 
6 
b~on mota odpow!edzlec, wchodzi odszkodowala si~ pani innymi wartościowymi pa- - Ha l Co to ma zna<zyć? - zgrzyta. O:ga, 

,.._. .... ma. Wtedy odwaga pana zupełnie opuszcza, O, mo śpteszme po OJ .w a. . . , • pierami. Miałem tam banknoty w wartości 30,000 opanowana śmierte!nfł trwogą. - Do czego Ja mam 
jlam była przec:eż przewtdzil6 źe pan me Jest H ran hrabia na~chod~k- :zn:Jmia ona Oloze. marek. Przypuszczam, ze mi pani wytłumaczy. co b}'Ć zdolna! o, strzeż sil} pan, Ego~ie i nie draźfl 
człowiekiem, który ja'3t zdolny do pośwti}Ceni~ krwi ra ma _zwr.aca 81.Q szy 0 0 arona. 1.ię z tymi pienięjzmi stało. mnie p!łn, bo gorżko pan to po~ałuJa. 

· i życia za osonę, którą pan kocha -:- !ł~abta me śmie pana tu zobaczy(';, kocha~y - Co? - krzyczy Olga z miną i tonem po· - Pogardząm groźbami pitni i daję pani czas 
Blady i drżący stoi baron Foebren przed nią, ~rzyJ~Cielu •- s~epcze ona W -:-d To hy ·doprowad~~o J·rzywdzoJej niewinności. -- I złod.ziejkę jut pan do namysłu, radząc, aby pani cierphwości i pobla-

w sercu jego ścieraj~ się tysiąctne uczucia Z d 0 mepr~y,ei:?~BJ sceny. 81 ź pan WlQC prę 0 ·e mnie robi? C1:yt zwaryowal pan, Egonie? Czy żliwości mej nie nadużyła. Oddaj mi pani prze· 
strony lęk go bierze przed tq straszni& ko· 0 mOJeJ sypta m. . Ja dobrze słyszQ ? dewszystkiem pienifłdze, 

z drugiej strony zaś nie może on si~ oprzeli .
6 
J0 łm~wiąc ;[pych~ 0?a gok za 

1
drzwt, ka p_ok~: - Zostaw pani tę komedję l - mówi on !odo· - Pan rzeczywiście musiał zaryować - broni 

u~wuu'"'""'""lllu jej czarowi ~ w a aple prę. 0 zos a_wtonr a~e usz, rę awicz 1 watc i rzuca szpilkę na stół. - Nie wiem, jaki si~ Olga. Ja nie mam tadnycb pieniędzy. 
~--d - Czyni mi pani niesłuszne zarzuty, kochan!J 1 łaskę b~rona 1 chowa Je ostro~me, pani może jeszcze się wypierać. Ps-tam się -- c~,y pani chce, abym do rewizji doprowadził? 

go - uniewinnia się baron. - Ja obietnicę SWił W następnej chwili wchodzi hrabia Egoo do tylko: jakiem prawem odwa~a się pani wchodzić h jestem zdecydowany publiCanie panią oskartyć. 
dotrzymam i uczynię wszystko, czego pa'li odemnie baduara O!gi. Wyraz twarzy jego jest tak stras~ny do moich apartamentów i szpiegować? C1ly pani Niech się pani rotmyśli, nim do tego kroku będę 
j\dać będzie. W pani własnym interesie jednak i złowrogi, ~a hrabinil traci resztę odwagi, a obłudne, tyle na treści listu zależało l zmuszony. Ja żadnych względów dla pani mieć nie 
blagam panią. odsłf!p od tego zbrodniczego zamia· słodkie słowa powitania zamierafq jej na ustach. Ołga wyprostuje się dumnie, o oczy jej ciskajfł b~dę. 
ru który pocadto jeszcze jest niewykonalny. Hrabia zbli~a się do niej szybko i mówi ostre błyskawh:e. - Rób pan, co pan chce l - upiera się Olga. 

' - O, ja widzę, :te pan tego uczynić nie chce... i chłodno: - Więc pnn. sią na saryo · odwa~a taką obelgę - Posuń pan SWfł brutalność do ostateclności 
- Nie Ja gotów jestem każde tyczenie pani -. Znalazłem pani zgubę. Oto szpjlka hrylan. w twarz mi r%ucać? - syczy ona jak podratniooa i oskar~ mnie pan publicznie o złodziej:;two l ja 

sptłnić, o ile spełnienie jaRO •jest możliwe - za· towa, którą pani w mojej pracowni zgubiła. tmija. - Co panu na myśl przychodzi, Egonie? panu w tam przeszkodzić nie mogę. Gdyoym jednak 
pewnie jq baron. - To co pani jednak teraz o• To mówiąc, pokazuje on jej s~pilkf} i przeszywa Cofnij pan w tej chwili swoje &towa l Ządam tero była m~~C1.V7.ną, tohy mi pan tę ob,,lgę cię~ko 
demole :tl\da, nietylko je8t niemo~liw~, ale nawet )e; tw!'rz btvJ~.•w•zym ~.,,.~iem: Q~ pr.na t o-!p"ktlt"wnl, 
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DB. AL'lAEGUETTI FILHO. 
LECZENIE OGOI.NE. 

S t'"C; · nu5ć; ch )f' by k ob E' CC i dz:e. 
c'n n ~ . Pmyh-:uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

K (>n!:UltMium i re: vdencia: ul, Cnm. 
meod~dor Ar~>u;o n. 5~... Telefon n. 650 

o 2 

= 
l...mivtv i W!r>lką ilość gra~atów 
ręczny .. h. JeJf'n z bardylów W?.ię· 
ty d .• Ole W Ol. zł IŻ> t SZCZf'gółO~f' 

y;::::.n nia ' o~~ oh a"ji b >indytt·w 
na ierea•P. S1"JWiel'lu!!l, gdzie Się 

bar:.sd yc1 p<'•iJr~l'dDill ćwiciyh i spe 
c·alnie prt.vg•}towyw li do vaoadu 
na Swrbc ·, Cała bania dojech8ła 
do po! ,im~; gwnii y w a:ąnocho· 

dach Cl~iarow~ch; oastcpnil' otr~y· 
m ·h b ·oń i rUi:ilV'i na Stołbce. 
Z tr'·<łdz·nv r. ościg wszedł w 

styl'zn·ść z wyc1 fllląC "\I m s1ę od 
dtiałem chwersyn.ym W poh czce, 
która S li~ w )Wit ze.ła. został ranio 
ny j(Jdt-o }: vłanó "" · W Lrak.r.ie po· 
śc1gu dt~b:ano urbodz~rym dy· 
wersa tom wszrze 2 kan b•ov ma 
szynl•We, 5 rerzoych i 13 grana. 
tó.v. U:h. d3::tCY odthlał dywersyj· 
D\' rozdz t>iił .;ię na 4 plntoov, z 
~tórych Jeden zdołał przejść gra· 
nicę sowit>cką pod K·1ło~oW1 m. 
G·aniczne placówki sowieckie gę· 
s tym ogoif>ffi ostr~eliwały 5 igaJą 
<:e oddtt~tły poL;kie. Los pozosła· 
ł ych plolonów nie ]eSt dotychczaM 
ustalony. UJęty ranny partyzant 
ze~nał, że należał do oddzitiłu dy· 
wersyjoego. 

3TATEK SZKOLNY •LWÓWc 
Z~vW UDAŁ SIĘ W PODHÓŻ 

»Lwów c op:J§cił port gdański 
30 lip e a br. i ud~ ł si~ z ładun· 
k~t~ru pol:-.~oeg" drzewa, to jest de . 
sek i dębmyJ do Londynu, g-:izte 
z~ttrzyuJ<; ł st~ c a E&s.end8. Pobyt 
rcznhw s~koh m irsk wj w Londv
t:i~ \\ ykorlystanv ma b\ć do 
z wit:dt.l'illa .vystawy w Wembley 
Pow.ot • L ~" w& c do kraju 1es 
prz'3w&dz.any prz •d pa ździernaldem 

POLACY NA OLDlPJ ADZIE. 

C~kl ści polscy na Olimpjadzie 
uzy'lkah 2·g e m cJSCe1 za ś poru 
czmk RtółiKit-·w:cz zdob ył 3 cie 
DJi.;J:;Ce w skokach. Skutkiem te 
50 odz HiCt.<'nia si< polsk·cn Hpor· 
toweów pc Jsk11 flag -t dwukrutn~e 
pow1ewala oa mas~tach zwycaę~· 
ców. 

ROZŁAM W :a WYZWOLENIU• 

Wskutek oiezgo iności z01 patry• 

wań w ~·olityce , Wyzwoleni~ c 1 
prezes tej partji p. Stanisław Tbn. 
gutt któ1·y nie zg ~dzał s1~ z komu 
aistyczną jej dztałałnością, zrzekł 
się prezesostwa nWyzwoleniac i r. 
mrgo wvstąpił . 
Zarządzono now~ wytmry i wy~ 

bre.no prezese-m tego lewicowt>go 
stronnictwa Iudow<'3o, posła Wa· 
luooa, a wiceprezesem posła Eu. 
stache~o Rudzińskiego1 pr~edstaa 
.;vic•ela l~wicowej inteligencji chłap~ 
skieJ. Obaj wybrani zaaoi są ze 
swych zapatrywań bolszewickich 
Dokonany wybór św1adczy o zwy 
cięstwie lewicowego kierunku boi 
szt-wickiego. 

P. Tbugutt po ustąpieniu z klu· 
bu wystosował do posła 11 Wyzwo· 
lPni~ c Poni~towskiego list, w kt6 
rym opisuje bolszewizm panuj'łCY 
w klub•e • W~zwolemac i który 
go zmustł do wystąplenia z tego 
klubu. -- OkazuJe się z całrgo po 
~;tępowania p Thugutta1 te nie był 
ou tak złym Polakiero. za jak~t'go 
ccbodz1ł przez v.a1mowanie naczel 
nego stanowiska w »W yzwolen u • 
i że wys Qpując oiertz antypań 
stwowo ul .- gał naciskowi w1ększn• 
ści tt·go klubu zbolszew1czon go 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycta 

Poprawla l ea7śei 
BlRUTA DERG lNT - RAWICZ 

przy uli'Y Augusto Stelfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres po,ztowy taixs ,H• 

Curityba 

----------------------------
O tanił gazetę i ksipkę. 

Dz,wi nas ostadłytb tu w BrazyJj, 
ta niepoiYlierna drogt. ść polsktej książki, 
sprowadzoneJ z kraju, pomeważ cena 
te że nawet mimo wysokiej wartośc• 
złotego polskiego, (l dolar · C. d, 18 gr) 
nie stoi w odpow•edntm stosunku do 
kursu pieni~tnego (camoio). 

WycterpuJącą Odpow1edź na to dra
żl, we, bo su;gaj14ce w gł~bl~ naszego 
sumlenia narodowego, zagadnJente, da}e 
nam wuazawska Gazeta Poranna w N. 
159 pod powyź przytoczonym tytułem, 
':z.yhmy tam:.. .Czynnikiem wywo· 
"U)ącym ten star. Jest płaca zecerska. 

W swoJej minimalneJ stawce wyno11 
1 na 85 złotych tygodniowo w War· 
sza-·te, Jeżell jednak dohczy sil} prze
różr.e procenty - to u składacza ga
?etowego nocnego dosiegnto ona sum 
rrzelcracujl\cycb kilkakrotnie owo ffil· 
ntn:um. Tak np. składac:z maszynkowy 
eazetowy zarabia po 400, a nawet wy 
żel 500 zł tygodniowo. Czy ta nuJ 
n•źsza stawka ]est uspraw1edliwion• 
i et.y jest współmierna z tem, c:o za· 
rabia taki sam składatz zagramcli 
przekonamy SIO porównyWUJflC owe 

85 zł w Wars'l.awie z urobkiem ty. 
godniowym zeoera beri ńskiego wyno· 
sz~cym 3d,5 złotegt' i z płacfl tygo 
dOJflwą zecera p&ryskieg~ równa ącą 
się 32 zlotvm. 

W tnnych polskich mi· lit& ch mini
murr ty~oclniowa jest n•ższe od war 
szawskieqo We LwtlWie •ynflsi 58 zł. 
w K~akov.·1e 57 zł, ." Poznan u 39 5 zł. 
W l.1dz1 32 zł 

• Jesteśmy krajem, w którym słowo 
drukowme najdrozeJ kr sztuje• 

Mic też dziwneg') że d~·ś w War• 
sz"w:e wi~kn(•ść Ztkładów pracuje 
zt.ledwi"' dwa lub trzy dni w tygo· 
dntu, W 1elu też zecerów jest bez po· 
udy, Jeśh stan i akt jest obecnie potrwa 
nadal zemści sit; to w pte:wszeJ l1nji 
na zecerach .• zecer m.1że stracić naj · 
wi~cej, gJyź jak~'~ efd~t przedłuŻAnia 
tego anormalnego stanu m~że go C%e· 

kać przymuaowe bezrobocle Bac'!ąc 
na stronę kultury woła Gueta: .Jeż·li 
n1e ~:h.~emy zostać natodern obskuran· 
tów, bez WIAI"teg 1 słowa drukowanega 
jeżeli nie chce,t~y, aby k, ,ążk• bvła 

zbyt~ttem n•fldost~p 'Ym dla ueroka~b 
sfer musimy :n oleŹĆ WYJŚCie 2: obecne 
go położem4 ldzae tu bowtem n1etyl 
llo o przyszłość JedneJ gdezi przemy· 
stu, ale o przyulość narodu. ktćry 
pO!llada 70 proc analfabetów. • 

Z pocclłlk,em ltpca wyg~sła dotych 
czasowa obowilłZUI4C& umowa d1ukar 
ska. najnowsze dz1enniki krajov.e przy 
nicsił nam zapewne wtadomości w da
nej sprawte. Pewn e:m Jest :t~ dn:karze 
lako najmtellegentniejsza warstwa rze
mieślniCZA usllłPI ze swych aż nadto 
wygórowanych płac, a my dostaniemy 
tańue ksi,tki i gazety polskie. J . L 

--------------------~~----tłapierosy 11 VEA.DOc Y O h K 
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TElEGRAMY 

Polska - Z\MACH NA PHE 
ZYUE \fA RHECZYPOSPOLITEJ 
POLSKt~J P STANISL~ WA WOJ 
CJEUH>J \ 'SKIEGO. T~legramy na 
aesłd.n1 z War~zawy donoszą o do 
kooanm ~amacbu na tycit~ Pre~v· 
denta Wo)ciechoW3kiego we Lwowi~ 
Gdy powracano z Targów student 
Tei~ler rzucił bomb~ na automotn1J 

Rtórym j~cbał Pr~~ydent Wojcie 
(howsk1 Na SZ<'zęścte bomba eksplo 
dowala w odiegłc,śd kilku metrów 
od autvlllobilu, ~kutkiem czego p. 
Pre~ydeot wyszedł z zamachu ni· 
tkni~ty. St!..•deota Te1glera natych. 
miast uwięztuno. 

- Połsk1e Towarzyst.,wo kredy· 
towe dla Przemysłu podpisało kon 
1 rak t z grupą fmansistów amerv
kańskich na potycz.kę siedm1opro 
c~ntow~ w sumie Ó'CJU miljonów 
dolarów w bonach. z którycu 4076 
umieszclony ma b) ć w Anglji 

- N.tjwytszy Trybunał Sprawie• 

dliwości skazał na 8 Jat ci~żkiegn domo&ć, dodaje od siebie, te ruch 
w1~zienia pewn' g> byłego orzędni ten r~:~wolucy}ny jest popierany przez 
kh ministerstwa spraw wojskowych irugfł miedzynarodOwk~. 
który dla uzyskania p~"aw" powro - Wiadomości nadesłane z Mo· 
tu do Polski dlil sweJ rodziny za ' kwy iot'ormu ą. że rewolucja w 
miPs~ka!ej w Ros1i, wręczył po G~orgj1 zaczyna si~ rozszerzać po 
selstw:x Sowietów w Warsnwu· ('ałei RosJi. Str:tcono 24 k1erowni' 
ważne tajne dokumenty woj9kowe !(ów tej rewolu~ji Rząd sowiecki 

- azad polski post.aoowił UłW._ przygotOWUJe SIQ do Jel stłUmtenia-
rzyć przv każdym WoJewodzie k • - O J.- brał s >bie tycie pryWil• 
mi:iję dor!łdcza, złoż JD!ł ~ przed tay sekretarz Trockh•ilo Mithal 
stawicieli mniejszości narodoweJ, Alaman . 
uoowdżnionych do wydawania SWt>J - Wielki k~i~te Cyryl, u wała· 
opm1i w sprawach uzyskania oby. JllCV siQ za jedynego i. prawnego 
wateistwa polskiego. n.tStfJ;>Cę tronu rosyJSkiego, jako 

- Podczas międ·r.ynarodowe~o jedy•lY kr· wnv żv1ącv Romanowów, 
K 'ogresu nauczyoteli szkół średnich l wysłał do d~•enrnków długi kom~· 
który się niedawno odbył w War oillat1 w lttórym protestuje prze. 
szawJe dełf'5at francuski p. Albt•rt ClW pożyczcP1 którą Aogl1a zamie• 
Wr(2czvł ministrowt Ośw1aty pismo. r~a udzielić ri!:ądowi sowieckiemu 
w którem dz,~ttu .e za serdeczo. Zar~cza wJ ... tki kq•ąi~ te cały 
przyjqrie pruf .. sor6w f ·ancuskich, aMód rosYJski zbun·.uje sie prze• 
P•Jdooszac gorąco (ldiawaa 1stnie ctwtemll kr .... dytowi, gdyż bqdzie on 
ią ··ą łilczoość umysłów polsko· słutył dla rozszerzania idei bolsze• 
francuskich. wickie1. Zakończa swój protest o• 

- Ostatnie telt>gramy na:łesłane ~w•adczeniem, że A!lglja i obecny 
~ Warszawy donos~ł\ że napady rząd 'Jlos~iewski oie m~ja praw~ 
iołoierzy sowieckich, ~rzebra ·ych do zawarcia kontrak~u .te.J po!yczkl, 
~a chłopów rosyjsk:t•·h _ na gra. - P~ konf~renc11 L•gr ~arodów 
mczne miejscowości Polski, trwaJą wszy~tkte panstwa na!ezące do 
w dalo~zym ci~gu. M1łe~ E!ltenty postanow~ły ~a ra• 

Rząd polski zarząd~ł powit:ksze• zte me ~znać rz!ł.du sow1eck1ego. 

me głranicznych. Slłkzhr?dinkycłbdi ~~ .PoiłJlt:rusy ·VE.\UO· LU ru~ 
~aza surowe r )a naJ o a me1 · d 1 t 

. . mJ~>~7.~"''"" ~ ~k~ "" ste badame paszportów 1 doku. 
mentów osób• które zamierzaj4 
przelać do Połskr. Ponadto rzl\d 
oo!iJ~i wysłał energiczny protest 
do rządu bolszewicku:go przeciw 
tym chtgłym napdc!om. 

Rosja - Z KJnstantynopo!a 
oadcbodz14 wiadomości, te w Georgji 
i Azerbilldianie wybuchła rewoto 
CJa przectw sowietom, który~b waj 
~kll zajmutą te dwa kraje. W Ba 
tumte stoczono f,>rmalną bitwę. w 
której zgin~ło z obu stron wielE> 
ludzi. Komunikacte kclelOWe i te 
t~graftezne przerwane.-W spra w1e 
t ł'J Agencta teh·graftczna , iiostac 
·:głasza nastePU! fłCY 5owiecki ko 
mum~lat ur~~dowy z Tyfusu: 

• A ak: rewolucjo~tstów w dniU 
28 sie;pnia br był dz•elem ceotral 
nej komiSJi st rannictwa socjalistów 
w GeorgJi, dztliła j -cej W'lpolnll} ~ 
miejscową, arystokr~~cią 1 byłymi 
t f1cerami Cttrsaimt. Z-tdot'go z11 bU• 
rz• :liR me było w T 1 f11s1e. W B.• · 
rum1e i innvch mtastacb wiekszość 
rewołucjoni:~tów poddała s1ę, a reszta 
uc1t> kła w góry. 

Czterdziestu rewolucjonistów ska 
z.,no na rozstrzelanie. Agenn a 
•Rostac podaj4c powyżs~ą w.a 

Chiny. - Wojna domowa w 
CblDacb przybie\'a coraz p:>wa!niej· 
sze rozmiary .. Kraj cały został po· 
dzielony na dwa fronty, wzajemnie 
si~ z~ alcza;ące. W okolicach Sban. 
g a yu trwa zażarta walka. Japonja 
• Fra .,cJa wylądowały w Sban· 
gal u tiWOJe woj s la marynarskie dla 
obrony swych obywateli. Amery• 
kanie i Anglicy postanowi!i ocze, 
łi lwać oa :ozwóJ wypad:tów. Wł4.lcby 
postanow1ły wysłać do Pekiou tor• 
pedowtec, aby ocbrana~Jó swe kon• 
cesJe w Tlt:D Tsio. 

- W t dług wiadomości łD'aitad 
Pressc w Ohmach zwalczaJą się 
dwie partj~ WOJskowe. Rząd ch1ń. 
ski w PeklDie nie bierze udziału w 
tet WOJDłe domoweJ, lecz stara siQ 
u::nloie o przywrócenie pokoju. 

O .tatme w1adouwści informują, 
~ a.mbasadorowie Aog•ji. StaaOw 
Z ednoclóonychJ F;-anCJI i Włoch w 
Pe1ti01e wystosowali wspóln._ notQ 
Ju eh ńskit go m mistra spraw za. 
~rao•cznych pr .:f:lz ,.c go o utwo!'zenie 
tr>renu neutrałm•go mi~dty fortec• 
Woosunl! i maastem Shangay. 

W Shaogayu wyląduwały wszy• 
stkie woJska marynarskie państw 
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- Dość t t g[, ' Nie chcę ani słowa wi~tej 
słyszeć - j'rzuy wa jej Egon pogsrdliw1e 
T '>S!ntnia s• !u czka pant otworz.yla mi o~zy 
1 dała mi pot m ć charakter ~a n l N te spod •tewaJ 
~~ę pani ~aJn~1 llto!oCI z mojeJ strony. - Ja znam 
całą w n~ p1111 ... w e!ll W!Z)Stko, CI) ~am u .zy 
nih Ch •dz je~zcze ty lii: l o ws~y,lkie dowoJy . 
Z chw lą zaś gdy JO b ,dę m a1 w r~ku to ost~o 
tnia godzina w ~t b •a dla c eb e, ty po.:1ła obłu 1n1c· 

I podniósłszy ku n1ej groźnie pi!fŚć, wyb eg• 
hrubia szy, ko z P"Kt-JU. 

ROZDZIAŁ CLXXXX, 

Wałka w kłl rezmie leśnej. 

Do dyr.bła l Gdybyśmy tylko st&rego Borsuka tu Już są na górze, lecz w chwili, w której na strzelcy o przybytil:u tym zapomnieli, skoro niko· 
mteh! On by nam pewno d · brfl dał rado! cstatn1m stopn•u stają, otw1etaj4 si~ n,.gle drz.wi go tam na straży nie postawili. 

- A lep tej jeszcze byłv słuchać go t nie od :stry ~hu 1 Rud )brody nactera z ci~Żittm belkaem T9dy mu• rny SI~ przedestać - oświadcza 
wpaść w zastawione na nas ltec:al - wzdycha w r."ku na meprzyjactól. Rudobrody, wołaJąc Ratzmanna. - Gdy JUŻ bo• 
Ratzmann. p. wstaje okropna wrzawa • •• okrzyki prze dz,emy n , d•Jle, to zact eka my, na ato•ownll 

Rudubrody chodd, mruezy tam i nApowrót strachu . •. j~k buleści Wreszcie spadają n estone chwtto. aby siv na dwór w~d stać. B~dzit wtedy 
Strzelcy zath wuj4 si~ CICho, pewm, ż w ~źmów przez strzdcow drzwi pod 11lnym naciSkJem Ru wuellc& nadzteja •ydostanta s ,ę. 
swycb do poddan•a SIO zmuu4. dobrodego z truskiem na dół, c 4gnąe za s bą - Kto w1e, c:zy strzelcy ui c:oś nie zwie-

Herszt baqdytów me myśl • o poddan•u 1'~', wszys t&.ich znajdUJących 11~ na s h ·>d•ch strzeków. trzyli - 1 rzerywa mu Rat~mann. - Gotowi 
gdyż wio źe w taktm raz;1e by go stUbtenlC& - Og•ua! wola teraz Rudobrody 1 R tz zdwoić swoje s ły l tak: nas p1zyłapa4S, 
czekała. mann p c u• z:a kurelt swego pistoletu - N e mamy 1nnego wybo1u mówi Ru· 

Raczej zgin11ć w rozp"zl1wej walce od kuli Odj)owtada im na to śmiertelny j~k i jeden dobrody. Jak chcesz. to sam zostań. 
strzelecluej, mż paść pod rtkO kata ! myśu z wrogów pada ciotko ranny w ramiona swoich Ratzmann mllkme 1 podch dzi ku drzwiom, 
ł<uJobrody. towarzyszy oblerwUfiiC przez otwór w n1ch gromadztcycłl 

Tak samo myśli i Ratzm•nn i zdecyd •wany Szybko zapadają teraz znów Ctłźkie drzw Slf zno-·u strzelców 
Rudobrody z :->ajduj tt ' '~ wraz z Ratzmsnem jest me poddać ~~~ do ostatniej kropli krwi. stryc:bu, mm SI. Jeszcte ze strony strzelców lltos - Ont pnyg...,towujq nowe natarc:e - po-

na stry hu karczmy te§neJ, która im teraz słuiy Strzelców na razte nul wtdać. Pochow•h Slv na wystruł zJobyc może• mrukl!je Rudobrody - Teraz nadcll 1dz1 dla nas 
za w ~~ienie. O l.lC eczce mowy me ma. bo str::el· um i opserwuJą ze swt.go s .. hJwka b:.czme oba SlyiZfł onJ już tylko szata1\skł, szyderczy stoso•na 'hw1Ia do UC!eczki - Podczas gdy 
C)' obl~gają gcs ttod~ i c z. um;e na straty stoj4 okienka dacnowe. l śm•ech Rudobrodego, pr, ygłuszajtCY przeklef.stw~t oni tu s•v na górze zgroma !z4, to my przez 
R :tp c~l wte wygląda Ratzman przez ok1enk, Tak upływa długi czas. Zaczyna juł dnieć przec.wników otwór ten dołem uciekmemy. 
n t c lerT n postacie strzelców, których broń groż · ie a w około panuje cisza. - Teraz chyba już nAS zostawią w spokoju - SłuchaJ! wała Ratzmann nagle t prze. 
w ś W'etle k·•~zyca si~ poiyskuje. Wtem ,Rudobrody d•je towarzyszowi znak. tryumfuJe on Spodziewam s~. że oni już tlra,hem, patrząc w stron9 dachowej izdebki, 

J s•e m y s tracent, Rudobrody! narzek~ - Teraz ont n~dcbodtlł i - szepcze on - po raz drug1 teg'l fotelu z drzwiami nie popróbuj ~& któtłl dawmej Gretka ujmowała. - Ooi tam jut 
Ratzman. B Hlluk mi.d s• uszuość żeimy wpa l Wyszukaj prodko coś czemby dziury we drzwiach To mów1~c wysuwa on luf~ swego pistoletu Sił ' Ratu my st~, Iludobrodyl 
dl! Jak lfiYHY do łapki . wyw1en:1ć bylo można. przez; J&d:-,ą z wywterconych dz1ur l czeka na Z okropnem przekleństwem rzuca sio dowód· 

-: Przestań te zaj~cr;e lamenty, ty ośle l - Ratzmann przynosi pr~dko skrzynie, pełną że . nowll ohar9 Lecz Ichody całkiem Sil próżne a ca bandytów na drzwi owej izdebki, które za. 
grom• go Rudobrody. - Nie dostaną oni nas w laany cb narztdll i wycuaaa z mej świder. Wy na ostatnim stopmu leż• potłuczone w kawałki staje zamknicte. Sryszy on teraz cichy szmer i 
k · żdym razie żywych w swe rcce. Baada zaś wierchrazy nim ktlka dz1ur, powi~kszajq oni je drzwi. szepty i nie Wlłt~i już wiccej o tem, b strzelcy 
hrab !lie. jd.eli mi si~ uda stąd wyratowa~. bo o tyle, aby lufy pistoletów przez me mogli wy 

5 
"' b J. j k l tata po drabinie przez okno weszh. Majt teraz 

w tedy ~tras z n e s ę n' nieJ zewszcz;~. suqe. - ten tuttj i do rze u wazo& - roz nu}e Jeszcze otworzyć drzwi 1 b~dą już na strychu • 
. - Ach, pr zestańże teru m}śloć o zemście - Niechże teraz przychodził - mówi Rudo· R~dobrody swemu to~arzyszow~. - Przychodzi skrytce bandytów. 
Jec.,y R tzm -mn - Ja bedo zadowolony. j ak brody spokoJnie. mi teraz dobra myśl, Jakby się •tasem ze strychu - Oni n~s z dwóch stron równoczetnie chcłl 

st~ ~u,d cało wydcstane. Ale JA me mem nadzieJ, Wtem uicazuje sio na schodach kilku strzel- wywmi\Ć . . zaat11kowaćl -zgrzyta Rudobrody. - Ale sa• 
gayz om na m ani d:uury do wykradnu;cia 111 c6w, C14gn"ć sa sobą wyjote a aawiasów drzwi, . Ratzmann nie Wiele ma na to na~ztei. Staje czekajciel - My wam pokrzyzujemy wasze 
me t ostaw1li. · któro jako tarczo uiylUJił· Jednak na posterunku, podcz~• gdy 119 Rudobro· plany, 

- ~as& r! , jf l - mówi Rudobrody. - Teraz - Jacy przebiegli 111 ci strzel'Y - zgrzyta dy % zapałe.m do dzieła zabiera.- . . Słyszą oni teraz ru'h i w zamkni9tej komo· 
przyjd~1e walka na 6~.erć 1 ży~ie. Wstawaj, ty Rudobrody w bezsilnej wsc:iokłości. - Ma to im ~ylamuJe on .na Je~nem mieJSCU podłog~ 1 rze strychowej z drugteJ strony domu. W1do"nie 
ntc:pomu l Polu:zymy, 1le mamy patronów. być t•rczt przed naszymt kul•mi. Lec~ w·eu: co wywierca. w gruz•e duzt dziurj, przechodztc:ą i ta." s •o wrogow e u:h przez otmo dostali. Nte. 

St~ka!ąc i _ przekim i lic, wsta je Ratzmann i zli- my też zrobimy, Rau:mann? Jak oui JUŻ bodą przez; suftt. lei,cy pod. stry~bem izby. . bazpteczeństwo jest Wielkie. Ratzmann traCI zu· 
cu .swÓJ z.apas. Ru.:tobrody również puegl11da całkiem na górze, to my nagle otwc. r.o.ymy drzwi _t'OtVSŁl\Je .w1~' otwo~, ktory mu pozwala ZłJ pelnie głow~ i chce przez wydr!liony otwór przu 
SWCJ4 amuniCJ~. i skoro tylko jeden z nich koniec: nosa wy,byh, rzec wygodmo do pokoJU. Rudobrodego na dół skoczyć. 

- Mamy 40 kul! - mówi on wreszcie, - to ty duz ognia. Jest to ta h.ba, w której niegdyś hrabia Egon Lecz R~dobrod) łapie go za kołnierz i wstrzy• 
Wyst rc<y to r bv rsów t} ch powytmzelać W1dz4 om coraz wyżeJ podnouące si~ owe był Wl~z•ony, N1e ma w niej obecnie nikogo i muje go żelazną dłonil& 

• e bk b· ntz:• l - r iHIOUJe Rattm jl) nn - drzwr, a za dwoma strzelcflmJ1 •którzy Je n•os4 zupełnte w mej ctern.,o. - Tu z ·.stać! Tchón.ul - uep,ze on gnie• 
bo om rano pewnu Je.•z.cze pomoc dost.snc}. przed sob4. podebudzi . Jesz~z;e czterech mny'h z Rud.,brody zagl4da tam z latark4 i przekony· wnie. - Jeszcze na to me czusl 

::-- Do tego ~zasu JUZeśmy umkn'ł~ powinni! bronią w r~ku. wa silł, że izba jest Jupelnie puata. W1doczaio ~(Ciu daltiY aattąpił 

Nr. 
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Grae ta•• •e OlłveJra 
operator-akuszer 
masa:tern elektrycznym, reuma
newralide i parali~. Bada no 

m::zy i gardło. 
uL 15 de Novembro 93 na 

R T~>ll 

r.~ .......... ych dla ochrony życia i 
ci obcokrajowców. Zttrazem 

waoo ochotników. Prawdo 
zostanie posłanowiona 

interwPocja w 
"'K"'"·--... c~em zapobieżema roz• 

się rewolucji po całem 
ob,zern~m państwie. 

trja. -- Pi~rwszy ccioi&ter 
ks. Sei pel przebaczyt 

owi zamach na )'"go żVci~", ' . KongrPtJ p:· ńilWa o alzl • 
mu amnestji. Prałat ks. 
ju~ się zupełnie wyleczył z 
którą mu zadał Jawore1k wy-
m z rewolweru. . 

ochy. - Na ~yc e prezesa 
w Mussoliniego dokonano 

kilku dolami zamachu. s~czę 
trafem zamachowcy, strzały, 

dla Mussoliniegol 
przez pomylkQ w inny 

bil skutkiem czego dzielny 
~łoskJ uniko~ł dmierei lub 

poraniema.-Policja jest 
llllliJtz.ac sprawców tego zamachu. 

się1 że spisek na życie 
jest szeroko rozgałę. 

i te nie jest obcym partji 
i :1 ej. 

ri e donoszą, że artysta rzetbiar! 
1 • Jan 2tk za artystyczne wvko· 
naoie f1gury •Siewcyc został na 
generalnej wystawie sztuk pięknych 
w Rtl) de J>~neiro odznaczonv 
wielkim medalem srebraym. 
N ddmtt~mamy przytt!m, żt: ft~UnL 
•Stewcyc ustawiona JUt oa cokoie 
granitowym Dll placu Euohrasio 
Correia w pob'ittJ Kongres:.1 sta 
o •wego przt>dstawia się oka~ale. 
Brak tylko j~szcze tablicy kt.6ra 
jeduik w tvch d!lbch g:Jtową 1 do 
cokoła przymocow&n~ zostanie. 
T c~ blic.1 ta rówmcż artystyc~nia zo 
stała wykonaną. Oiłość przedsta 
wiać SI~ będzie W8paotale Od~ło. 
mec1e pomnika oast!łpi nie zadługi>1 
prawdopodobnie w pierwszych 
dmach paździera•ka, o tle nie zajdą, 
Jakieś Oleprzewidziane przeszkodyJ 
od Komitetu niezale~ne. 

ZA NIEDOZWOLONĄ SPRZE· 
DAZ KOY.:AINY został uwięziony 
aptekar?. Józef Jakober, właściciel 
apteki istotej 1\Cej na Portao. A p te· 
karz ten zodtał przychwycony na 
gorącym uczynku, to jest gdy sprzfl• 
dawał niejakiemu Janowi Dias gram 
kokainy. Został również zatrzyma· 
ny w areszcie pomocnik aptekarA 
ski Jose Baisa at do ukończenia 
śledztwa. 

Z Para.ny. 
MORDERSTWO. - W munr 

cypjum Ta mandat e w miejscowośc1 

zwanej Cacutuba Pedro Roldao 
zunotdował wvstrzalem z rewol 
weru niejakiego Ptldra L 1iz Oso rio, 
poczem się ulotn•ł. Policja zotrzJł· 

z Kurytyby. dziła pościg za ~i~ 

DSTAWIE~IE AMATOR· l RABUNKOWY NAPAD. - Na 
W ZWIĄZKU POLS~IM.- dom P~wła Pfe1f '!a ~ dystrykcie 

m S"kcJi św. Stamsława, Tres tł1cos napadh P1olr Paweł 
kierunkiem ks. proboszcza Osachoweki, Aotomo Bueno dos 

i przy dzielnej S.mtosł Włlłdysłrtw Sziifka, Sta. 
Wielebnych Sióstr R •dziny oislaw Macie! i Tuma~z Ku· 

i pp, T. ułodowsku:~go i ~· Ft· riuk w celu zrabow ~ma I"? u 
wystawtono oa scen1e Zwtąz~u 7:000$000, które ~fe1f~r m1ał 

..... ,,..,,.u w sobotę daia l wrześma w doreu swym posu~dać. Naego. 

na pewoem włoskiem małżeństwie 
s arcacb siedmdJiesięcioletnich, rt6 
tych znaleziono prawie ZU!Jełoie 
porąbanych no~em !':zy siekiera. 

Przy,.zyna tego barb?rzrńskifgo 
morder'3twa mi~ł być rabunek. al 
bowiem st nu iZkQwie ci uchud-'tli 
za ludzi bog1tych. 

Z Rio de -Janeiro. 
P ZEDŁU2E~IE ST NU 0 LĘ 

ŻB: ~IĄ - p .. ;·zv j f!ot · ~-'PUblt ., p , 

D!.' Artur Be,oardes pfldo ~;łł d 
kret przedłu}aH-'CY do 3 l g, u dnia 
br. stan ob ętema w stao" r·b Hi' 
de JaoeiroJ SaJ PauloJ MattoG l s 
sa, Setgipe Para Amazooas, Bah1a 
i w dyst::ykcie fd ~traloym. 

PRZYBYCIE DO łUO FLOTY 
ANGIKL~KLEJ - Data 3 b. m. 
przybyła do zatoki Guanahara w 
Rio de Janeiro angielska dywizja 
morska złotona z 4 ·ch krdowni· 
ków na~wisldem Delhi, D··agoo, 
Deuatbers i Danae Diwizja ta przy. 
wiozła ze sobą tank, »War Sildra c, 
Dowodzi nią admirał Hubert Brand. 
Władze brazylijskie i marynatka 
wojenna urządziły jej uroc~yste 
przvJ~ciel jak również kolonja an
gielska serdecznie witała swmch 
rodaków. 

W nted~iel~ 14 lUł'~e 
śnia b. r. 

wielka zabawa w sali Towarzyr 
stwa RoboŁojków (Sociedade dos 
Oporarios) na Alto Sao Francisco, 
urządzona przez •G!'emlo H:u
moma«. Początek o godz. 2 po 
południu. 

Zaprasza sifJ na tę zabąw~ 
wszy!5tk;cb członków Zwią,zku Pol 
skiego w Kurytybie1 Towarzystwo 
Tad. Kościuszki ! Tow S~l\oły Lu• 
doweh wraz z rodzinami. 

Wstt:p wolnv. Z RZĄD. 

ua. .... c.u piękną sztukę teatralnl\1 dziwcy ci, &by ich ·nie poznanaJ 
na tle prześladowania.chrześ uczernili sobie twarze W(g!em. (Dokańczenie). 

za czasów cesarza rz7mskie Spotkał ich jednak zawód, gdyż W koń"u czcigodny n~sz ks .,,o 
1ana pod tytułem: »Kwiat poż"danych pieni~dzy1 po dokład• baszez zachęcał i W'/.Y' ar rod1k ""' 

MilSZA szczerze przyznać, nem splądrowamu domu, nie zna• ~"uych aby :nodlilt si~J n Polskt; t'ł 
.., Matk~ n SZfł która nas wykum•ła na 

na to prz~dstawienie był~m lethJ zabrali tylao tsrebrny zegarek swym łonie i wych 'Wała. PodctAs na• 
wany na pewae rozczaro 1 rewolwer systemu M:mser8. P.Jd boże-ństwa p1d1t religijne wyk nd 
w przypuszczeniu, że tak czas na:>adu poranili ci')żko Fr·.:tn chor pll~ki mtesuny, skład~ li"Y s1ę 
" utwór dramatyczny prze c1szk~ Fr~d~ryks, OktaWJana i Jana z przyJaciół śp ewu 1 muzyki. S pran 

d · pf f ó k · h · 1 we dwa gł'1SY został wykon•ny do· siły amatorów, mię zy me· ~• ~r w, Z toryc p&t1rWSl :~:mar 1 skonale przez; pp An1el~ Lip1ń~ką i 
wielu zllp~-'łnych nowicjuszów. wKrótc~ Wdkutek odniesionych ran. M4r·~ Pawi ń·ką śp 1ew ten d.d:tłał u

1 
mczasem spotksła mnie bar Fakt ten podaJemy za kurv mu 'lco na rozmodlony lu ;t polsk,, 
miła niespodzianka, albowiem tybsllą gazet" •D1ario da Tard~c. 1gromadtony u stóp Serca Jezu~o -

amatorzy, tak sodalisi jak Zbadany 1 sprawdz:ouy miał być wego. 
·~~ .. n ...... szkoły dredoie)· wyw}ą przez delegata polic,i kapita!la Tegoż sameg 1 dnia nuz C!.C g dny 

ks, proboszcz, odwted111ł polską k lo 
siQ ze swych !ó! zupełnie ~? Adolfa GUlm ra 'Sa. Jeżeh to 1e~t njo w Pelotas. o godz,•· le wpół do 

i odegrali ~Kw1at Sycyl)tc prawdą, a wato1ó trudnot lo mu~1 p14tej po połu.imu wy1echał poc• ąg ~m 
nemu zadowoleniu l~cz. my z balem prawd~tWflO i obu· z Rio Graode 1 prtybył o godztn1e 6 

zebraoej publiczności. Nse· rze!liem napl~ta;.>Waó sprawców te do Pelotas, oczek -any przez kJmlsJ~ 
liwte zawdi•Ac~yć to oalt'iy oo n1kczemot>go Odpadu, tych WY· ~khd•J~&C'l 81~ z P ~c~u osób z panem 

.., o W, K"l ck em na czele, Jako prezesem 
i obywatelskiej pracy ks. rudnych Polallów kt(~rzy swym Tow H . .,1enkiewu:za Nastfi ~ nie po 

kirgo, który, maji\c na tl&ecoym czynem pohańbih wsz~· wstopnych pow1taniach Szan. P. L, 
rozwót katolackiej Szkl•IY stktch naszych ra .łttkow1 którzy Klejnowsk1 prz~w1óz.ł nas własnym a~-

nie żalowal czasu ni pracy tak wiele przyc~ynih Slfl do roz totrot> Iem do lokalu polskieg '• gdzie o• 
tak' krótkim czasie po powro WOJU eKonomtczat>go Brazylji a któ czeki w alt nas zebrani czloukowu' k·.1· 

lonJI i>eloteńskiej ze swbml rod~mami 
Kurytyby, potra(tł wystawió rzy przez _taktcb wytodków naraże• Nut~pnte po mllym pocz~stunku 1 pa· 

pow~źay utwór ocenicz·,y. 01 s~ ca niczero nie zasłużon rogodzmneJ przyJac•elskiej P••g w~dce 
praca Jego wydała pożądany krzywdy. zapowted~:ano nabożeństwo na rano o 

gdyt czysty zy3k z prze?• -- gudztme 8 ej , póź1iej udaliśmy st~ du 
przeznaczony wył~czntP. ARESZTOWANIE NIEMCÓW W 1 rez)'dencJi P· ,L: Klcj:lo-sklego, .ktery 

· c::o6 1\.l 14' p R !\.l' z . nas mtłe ug"S~lł 1 na gramdon1e za SzkOłQ Sredoil\, /wynosi u ST~Ld..... A A~-, . .f\, - a WZJec•e grał kllkanaicte pleśni polsk1cb. Był 
• udztału w ostatn1m \'UChll rewołu· to wieczór prawdztwle polski, wieczór -- l cyjnym zostali uwi~zieni trzej śp:ewu i humoru. 

DZWYCZAJNE ZEBRANIE Niemcy, a mianowicie: Ernest Koa· Nastt;pnego dnia, zebra~o siQ du!o 
U POLSKIM - Przy bert Fryderyk BJse i Ludwik Buse. rodakóN naszych na ~abozeństwo z~-

• , powJedztanem wczoraJ dla uezc:zenta 
y Szanownym Rodakom Roczmcy Grunwaldzkiej, która przy, 

niedziel~ dnia 14 bm. o godt. NIEFORTUNNE POLOW ANIE pada 15 hpca. 
odbQdt.ie SJQ w ZRII\Z• Podczas polowania w lasku poło· Podczas nabożeńst'!a •. ta~tejszv pro· 

Pulskim w Kurytybie N adzwy· ~onym w pobliża Ponta Grossy bnszc:z, ks. s.,uza, oswtethł caly oł• 
W lo Z omadzeoie człon• strzelba J·edne"O z poiUI!lCYCb. pictna ~arz Serc~ ~e~usowego, elektrycznolc!/ł1 

a e gr . c. • Jal.: rówmez 1 cały K śctł..ł był 1łu· 
na którym ma SIQ odby~ U· stoletowgo Józefa Talena1 zawadzlw mmowany. Duto rodaków n11.uych 

wybor Zarzl\du Z wiąz· szy kurkiem o wysta)I\Cą gałąż przystąp1lo do Stołu Pdńskie.ao. Pomt. 
Polskaego. drzewa wypaliła i 1aniła ciątko mo mepo_gody 11dz1~~ był liczny .. Po 

my uwagę członków Zwią.z drugiego myśliwego, szesnastoletnie muy śW!fiteJ zostallsmy zaproszen1 na 
P lsk. g że J'eteli im zależy oo Jana Klastera. raoi~ac go ciężko. lmadan~o do Tow. H, Sienkte.wu:z~ 
o Ie OJ " ~ "11 w asyścte p prezesa W Kt&l:ckJego 1 

roZWOJU tego po~ażnego ~ol: Ranionego przewieziono do szpi p sekretarza F. Wrońskiego. N~.tstt; 
Stowarzyszetna. to powmm tata w Ponta G rossie, a przeciw pnie zwiedztliśmy kilka rodzm polsk1c:h 

.,lilLII"~ przepisy statutu Zwią,z~u nit::fortunoemu myśliwemu wdtożo· i póin_1ei poproszeni ~ostaliśmy przez 
łz8l~ZC:1;aC stale Da takie zebra01a. no atedztW04 P• Kahckieg? na obiad do hotelu, skąd 

est ich ObOłDiązkiem. u~aliśmy ai~ z !iz~tta do pała'u J~ E. 

ÓRCA :.SIEWCY c P. JAN 
OUZNACZO~ Y WIELKIM ME• 

SREBRNYM. - b-azety 

Z Sao Paulo. fStskupa Pelotensktego 'ks. Joaqum~. 
któregu w mileJ pogaw dca po~nt<l ś 
my, że Jest sympat)kiem naszym, 

POTWORNEGO MOtłDERSTW Ą gdyż m1le odzywał sie o Polsce i z 
clokoLiaQo w miasteczku Piracicaba przyjemności• i zaj~ciem słuchał, Jak 

Koloniści! 
używajcie tylko nawozów marki 

_,.-. 

'$~) w 
DONABYOIA: 

Curityba-Fernanda H.tckra,H & Cia, 15 de Novembro 96 
esquina Rio Branco. • 

CuriŁyba Rodalfo Strobel, 13 de Maio 91 
Siio Jose dos Pmhaes - Pedrc Chiurrato 
Alfonso - Soc:iedadi! Agncola 
Muricy - Sociedade ĄgrJc'lla 
Zacarias - Th .,m._z N •gosek 
MarceUno - Joao Kuźma 
Th:>maz: Coelbo - Sociedade Agricola" S&nta ~hria 

• • • • Sa i) M guel 
Araucsria -M·gu~l Z ta,iak Abranches - D.1m Ludowy 

p Ernesto Bll:hitoltz Rio Cl8ro - hiio J K1 ~ r 
- • Joli:» V'•la 1t1ni R·o Negro - Jorge Wto:~~nthtl 

Serrinha - Vtcentt Kłnssowski Ponta Grosu - Aherto A:nba.:h 
Gi.la uvira -SJ~iedłde Agricola S lntt Cani11h -S>c·ej d" Ag·ic:..,l a 

GASA J D E,i\ lr 
ALBERTO C. ELIAS 

CURlTYBA - PARANA - BRAZ1L· 
raa .Jose BóAiflleio N. O (w pobłiźo kated1·7) 

mitś .. l SIQ w , tew samem donlll )ak dawu!eJ 
obok rr. ź •li Gu małt-:r 

FLJIA: Rua 11$ de Nove,n.bro N. 31 
Ogromny wybór obawia 

wsaelkiego rodsą,iu cenach aaj alżnTeh 
--- SPECJAL ~-.o 'Ć ---

G~:M:~SZE 
Wvkonaoie na wzó i' tr,,ewl' ów d•J sztntrowania. 

. BANDZO PRAKTYC~'-lE l E;.EGA 'łC <IE 
UWAGA.: Ubuwie sprr;ed1je się l')Od gwara..,cjtt to iest, gdy s'e oknuie 
i' kd niejokładność, czyli nlertwał ść obuwia udowadni l'lCa win~ fa 
bryk:~cjt, to tait•e małe n&prawy wyk1auje s1~ darmo. 

mu n11sz ks Wojc:iech opow'add wr l Podziekow a re ie. 
żenia swoje !> wojnie bol~te..a~ ick ej ' o W•·vstkim ktorzy wz1~1i udz i "ł w 
pobycte sw·1 1m w P Jlłce p'"~czem u ~ grztble naszeg\ koch nego syn:i i 
wrót .,l'l lec~Jwylh żegnani prtez Je~o br&t' 
Ekselencję "djechal:śm_Y na ~tllc~o; ś. p Jaaa Sikor MkiPgo 
g·1zte po serdecz •Y m u~c tku . dłom 1 skład my r'l drogi\ s rd 1C:!:ne .Bóg· 
ostfl tmem ,:: B()gemc z gn m przez Lttfłł.IIĆ t 
oana Drezeu K•~Ic ie.go ~ im1eni~ R lWO'lc'!eśoie dz;ekuje'Tiy kumom 
Tow ~· S1enktew1cza l c•łe1 kQlonn i tum• tr~m a u~ze~ólme chrze&tnet 
upuśc l.srny P~lotas. 1 chr~estne-nu u 1ch mtłe staran 1. 

Z m 'Ił goscin~ sympatycznym pe· pr, ysługi. 
),,t ńczyk'lm W ImieniU C crg<) dnego 
lu. w. jcieth• Kuc· ewsklego, skład .a FAMILJA SIKORSKICH 
staropolskie .Bóg zapłać•. 

STANISŁAW WROŃSI{I . 

Ozy narzekasz na d t·o
iyznę? 

A ~zy wiesz, co trzeba c:zyntć, aby 
ją zwalczać ? 

Trzeba organizować sio w koopera· 
tywy, ezyli stowarzyszenia, które za 
kupują produkty codzie~nej pctrzaby
mą!cę, kasz~, sól, cukrer 1 t p. i r·u: 
sprzedaj4 je mifdzy członków porze. 
telnycb cenacb i w rzetelnej mter:~e. 

W kralacb takich, jak Anglja, Fran· 
cja, Polska, Niemcy, 1stniej4 jut od 
d&wna wielk•e kooperatywy, tu w p., . 
rame organiz-uje sie piarwsu koopera· 
tywa w Kurytyble pod nazwfł .Coo· 
perutin du Consumo Trabalh1sta em 
Curityba", czyli .Robotn•cze Stowa· 
rzyszenie Spozywców w Kurytybte•, 

Należeć do tej kooperatywy może 
każdy chcący zwalczać drożyzn~-%8• 
równo kob1eta jak m\IŻCzylna, Z!irów· 
no p1lak, J&k brazylJan n, memit.:, 
wioch i t d 

Jeśli ch,·esz dowiedzieć si~ więcej o 
kooperatywie, przyjdż w nu~d!'iele 14 
w:zehia o godz. 2 po poł. do salt 
• Teuto BrtlSileiro• przy ulic}' Muncy, 
gdzte organizatorzy k·)O ,<eratywy be 
d4 przdmawi•łi po brny11jslul; po p . .I• 
sku i po niemiecku. 

Zuzf!d Tyme-"-" '"wy 

~WI<\~EK I'OLSHI \V KIJ
RW'I.TBIE. 

Nadzwye~ujne Walae ~ebranie 
Nm e•szem z.aprAUit s1e s u ro.,..nych 

c łonkó4' n& Nadzwyczajne Walne 
Z br11nte, które odbedzie s ę dnia 14 qiJ 
września b r o godzini~ 2 -ej p•J po• 
łudniu w celu u upełn'eniA Z rt&du 
bez wrgl~du na Ilość przybyły~h 
członków 

2 gi Sekretarz; Ber nard Plo~bon •. ....... -...... ..... 
C Dr~ Zygmunt Gradowaki 

* ADWOKAT 
! Po ukońe~el!~U uniwersytetu , 
"+" ma zaszczyt Z<.'4Wtad m1ć t::lz. 
1t KołonjQ Polską, iż otworzył 

kaucdarj~ adwokacką i że 
i załatwia wszelkie sprawy cy. 
~ wiłne* kryminalne, spadkowe, 
111 rozwodowe i t. d. . 

Biuro i mieszkanie : 
Praęa Osorio .1(.37. ............... 

Kurs pieniędzy. 
Dnia 13 wrześni ., 1924 roku. 

F•·auk óóO j Pa~;> zł. 8 C 6 ') 
Frank szw.l$930 Dolar l G" ldO 
Lira $454 Fltnt szterl. 45$1 f O 

· n,. • 3°~4.6 • 



• 

~~L Mirosław Szeligo~zvski M W .. elk. S .. 7 e. olski 
ft;rły a~7dent kliałk eu..-opejtikic~ll ~ 

, Le:1-::a:cz 5a ope:rato:r 1 
DOKOIHJJB WSZELKICH OPEftACYI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH @~ 

Lt-e't\ t. odłu~ n~JUC;wsbv~b ~po.:.o~ovr. B~oa. Z3 pomoca promieni H~entgena. ,-~~.,.. 
~~ ta a 1Vłasn~ prneollwJil ic, do bal4tui mikroskopowych 1 b1r.dn.6 

Marcina Szy· y &Ska 
_k:w• na choroby ukryte. Plac Tiradentes J 9 • 

Chorych zamiejscou:ych p~·zyjl'nttje na lec~cnie 
w swej klinice ,~ .. 

~ · Bua Sao Frane~l!łco a. ~3 - K.o.ryły b 

1118 zawsze na s!dadzie: makę pszenną. tytnią i ktlkUL'Jdzianą1 cukier, ry~,:s61, 
śledzie, śliwki, rodzcnki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą. kawę mieloną z własnej fabryki. t;~-·----·-----------·------------- -~ a ,.._.. • 

krajo e i zagraniczne w najlepszych gatunkach Trun~i 
Kupuje produkta rolne jakoit>: kukurydz(J, fasoleJ ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

8PBZEDA.Ż NA KOLONJE HłJRTOWNA l DĘTALimNA. 
CENY PUZYSTĘ, NE 

~ Posiada fiłje w Thomaz Coelh i aukarji 

LEKAił.ZE 
łJI, Uurłu"!! Moreira 

r<nnlkA medyczno Chlr\tr~;iczna Spec;:j&l 
rość: choroby o~;xu.. uszu. nosa i gardła 
I<onsu!tcnum: ulica Marechel Floriano 

n 19 Rer.ydencja ul. V de Nacar 
n. 85, Telefon 388 037 

-- -D~· .:arło• lekit-r 
o "er. tor : aktJsrer. specjalność eboroby 
kt>biece i p9chemt. Przyjmuje od 8 do 
~ 1 1C 2co .ołfrch W'tCT. Frry ul :cy 

Concelhem B~~.rra:iu n 111 f 3•) 
Dr Espindoła 

Re:zydeocja i konsultorJU:t'l ul Marec:hal 
Deodoro n 4~ f'rt;-jmuje od 12 do 16 

· ~NI~ pn t'lC'>łudn u, Tolefon 151 030 
~r 1''1 anctliack li'ranko 
PrzyJmuje od 3 de 5 po pol. Kon~ul 
torjum uhc:a 8?.TA'> do Serro Azul n 8 

Rr;:;ydrnc.Ja \Jhca C0mmendador 
A•IIUif\ n n Ol 

j)r. A l7.auc~ou 
Orer~ttJr·AI'.uszer. Srec:jalncśc choroby 
k.:.b ece t l'ęther~l\. K 1nsultorjum Apte 
kr. l de llhn;o n 6. Telef.m n 62 Re 

zydencja .t(io B t n co n ~6. Telefun 
n. 661 08 

De Jlt!!ntit)b de Arauju 
:::reclt~mcść: syf,lis 1 chomhy pe.:herza 
Puy mu1e oct 3 d 5 po poł. K(Jnsul 

t.:Jrjum Apt<;ka Mmerva, flt.c: T:ra 
deotes 05 

D, U.u411ołł K a1 nectu~4 
fol,.~ecjtllność thorol'y n~rwowe i dzie 
cinnc. Dyrektc; r Centrali •n~tytutu o p F.ki 
-;.t.d :1:-•. ccmt pr1-y ul Alegra n b gdzie 

Pe•peo Rels 
Agent róinycb f1rm, Importuje papiery 
i prtybory b-turowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jon Loureiro n 39 Adres tele 
gratic~ny LUZO Cain postał 308 

052 
łJałNI 8ebm.llr. 

Wyroby fa1anscnn, żelaz1wa, szkła, 
amunicja, Farby i ole1e, wszelkie ma 
terjaly dla intalacji Plektryl:lnej, lam 
py et<:. Plac Tłrlldentes n 3 048 

~apataria Slria 
K"n:ystajc:el l.kwidujo s1ę wielld wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Płac T1rs~entes z prawej strony ka 

~edrv n 10 062 

Bodolpho ol•m•eher 
Sk!ad obuw,a, kapeluuy i drobiazgów 

t:llica Jcso Bon.facto n 3-a 

A!)EKURO ~"AC SIĘ ,NA żYCiE 
R dzn11y tylko w EgUITATlWIE, kt6 
ra m8. swO'Ił f Jję w Kurytybie przy 
uiicy 1 de Maręo n 4 A Superinten 
dent na Paranę l Bankier na Kurytybe 
Benjannin Ferrejr& Leite. 051 

PIBl\IĄDZE 
wn:-oiycz~:~ią s1c: na mały procent 
d Ja bypotelit lub pod gwarancja 
bonusów i apolis. Kupuje się i 
sprzedaje domy, 2.iemie i majątki. 
Informacje u rządowego correctora 
Gf.'dof ·edo Lima pr~y ulicy MarP.· 
rh~ l DP11doro n. 38. 028 

łJĄ.SA PB<\ 'l'T. 
Skład maszyn ..;<> pis~nia R~: 

mingtun i Corona; . .1 .• zyn do h .. 
czenia c'"aZ kas • Registr:!rt.~ .. ~ 
Przy ulicy 15 de Nov'mbr:o n. o6 =<. 

OH2 -p I.:S_A_N_I_<\_lf~A...-!B~~""'!"I!ł~L.:-:A Y~-"i~l~ł!A~' -, -
urzv 

Ellsa ()onstantiaa Bncha 
przy ul. Commendador Araujo u. 52 

Przvjmuie i wykonuje szybko 
wszelki~· roboty do przepisywania 
na m'łR''V"li 038 

PBA51'YC~N"A SZ&:OŁĄ 
HANDLOW& 

Pr!r.v uL ~r. M.uricy o. 103 na pietrze 
Dla buchalterów i koreapen· 

denłów 
Cały kurs trwa ló miesięcy. w skład 
klórego wchodzą 4 hiura: bankowe, 
febryczn.~, składów burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać sie można 
ZAW~?.e. 027 

-AOWO .. ~()( 
A-Z"'"'E=v=E=oo-MACEDO 

i DR. MACEDO FILHO 
Prowsdzi ws~elkie sprawy cywilne, 
handlow~, krymmaloe oraz sierot, w 
każdej miejscowości stł.nu Par&na ł S. 
Cathllńny. Koszta z góry płatne B•u 
ro Av Vic.~ t~ M "chado 20 078 
-- DR BE!'4J,-\MlN LIN~. 

pityjml.lje od lO do 11 1 pół z rana (.'ASA JAOOB 
07 Jabóba Grinspunda 

Biuro C"ncelhe1ro Barudu 181 (063) 
--oA:V[D ;,ILV.ElR~ DA MOrA. 
2 biuro rejentalne S1erot i lnver.tarzy 
P:2:y ulicy !)f&rtchal F1oriano Pe xn• 
to 2 a. 042 n . ~łddaetln 1\łubriubo Fubt~ka mebli~ ma.teracyJ kołder 

Kliniks dla dorosłych t dtJec;i Leczy, i płaszcz~ nieprzcmakaloych. p0 • 
syt1h1S we *!!Zd·N:h !ltAdjt.Ch prepsra 

DR. GASTAO FARJA. 

tern s,smulhwdma. L"czy choroby sic da Di>ble nowe i Uż~ wane. 
r~rwuwe 1 nałogowe Jak alkr ho !izm • Sprzedaż na wvpłaty. Przy ulicv 

B uro Plsc Ozorio n. 49, Telefon e26 
044 

Uigest e Konsuhor)urr: U!. s. Fran 1 de Mnt<;o n. 18 -Telefon n. 389 -DR HUGO ANTONIO UE BAt<~ 
B1uro uh.:a Buenos Aires n. 15, f eie 
nn 666 080 
- D~. UL'i,:,,:,b:S V!EHCn 

'isco n 54 Artek~ Moderna. Rezydencj~ 041 
TII•Ve!»SP ",;.•ch• t i'$ n 12 a OQ ------------
.0!. W ifWUl•tl .Lima 

AkuneiJ& 'l OferteCje K'lnsultcrJ'lM Ul. 
1 de Marvo n 17 Fro:yJmllJe cd 2 1 poł 
ao 4 1 pól grdt. po połucotu Rezy 

denCJil ul. Dr. Muricy n 129, 
Te łeb n l 23 013 

---=----::---
Dr. iOU(.8 ~euu 

Wyjeżdża do t:hJryc.., VJ dzień i w 
oO'-Y· P1zyjmuje od 8 do 10 1 od 15 
do 17. KonsułlorjiJm t re:.y<Jf:'ncja Plac 

T1radentea n 54 ( "'ok lipteki 
Stelfel• ) 06 

v.r.:L 'l' "''--t 
A.. ,. łJarrJt.t:ł ~auau t.,Uiek 

ul. Ebano ~eretra n. 43 012 
---Bumberto ł:'imenlcł 

Et-ano· Perernt n 11 Ol.! 
.lacc.M lirowlewłez 

Z~by sztuczne z pullmebleniem i bez, 
J.łoc1e 1 kaucz:uku. flombowarue 1 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota p1erwszorz~dna-Ceny prZy$łO 

pne. Przy ul. R achuelo n. 8 015 
Joao D . .ltlart 1ns __...__ 

UJ. Muechal Flonano, n. l<J2, przyj 
__ muje o każdej p:cdzinae. o18 

UMIO.DacieJ 
Ukcńer.ony uenty5ta w H. Ameryce, z 
~3 letntlł praktyką. Wyryw~ bez bólu, 
plo!!lbUJe po ~eme od 53 1 WitliWia po 
cenie od 10$, Robott gwr.rantowana. 

Ul. Commem1ador Araujo n. 24 
010 

.Lea" Docelłiu 
Przyjmuje tli 8 do l1 1 od l do 5 ej 
:: godzmy. ł'lac Tiradenten n 10 
022 l 

b.su;garwe, pa(Jtea·me 1 da·u. 
k-.tlnte 

ł)asa d.e Nevidades 
Pismla lUstrowane, JUrllale, zabtwki, 

ksu&tki do nabozeń!ttta, śwl~te obrazy 
i statuetki, najrozmaltrze pnedm10ty 
na prezenty. Paptery wazelktch gat\lll 
kow. h7.y nlicv l ó de !lloveMhro n 86 

Livtal'ia. Dundlal 
Pierwszorz~dny zakłal1 drukarski, intto 
bgatorDIB, hmarma i fabrykac:j& ksuag 
handlowych. Wybór kli'łŹek i przyr1o\ 
dów ss~oloych. Dla kupców ze Jnacz 
q "l"· ~~rm't;;r:. n g d- Jloł·yi:mhrl'\ 15'l 

•. 

HOTEL CUłU'l'YilANO Biuro uh~a Rio Branco n 8J. Tele 
Weontura Pere-ira de Souza & Cia fo.., 376 020 
\V centrzrrniasta, tramwaj przy -0- • •a. 11 k" 
d.szwiacb na wszystkie strony mia 010101" Rilr8C l 
sta Pokoje i stołowanie porządne. Poski zakład lu•awiecki 
W10a nacjonalne i zagraniczne. Po• CJliea .a..leg e N. 3 

1 i b' d d d 6 p Wielki ..vybór mt~terjs.lów na ubranie 
S} a 5 ~ 0 la Y 0 om w. r.zy lamówienie w~·konuje siQ w razie po 
uL 1 de M.aT((O o. 7 - UW AGA trzeby w 24 godziny. 

Ten hotel w yłączoie dla rodzin. Robot& ~wara to a na. 
OnO CENY NISKIE. 

:~@QIQI~~@TICSttoC9tDCD<D$1.1ł . @@~ 

l "Cervejaria Cruzeiro' ~ a e 
8 ~ajłepszy brewar w Kurytyble pol. l'a tu i na prowincj! GJ l ~~:::·!~~~:,O.~u, ~~::~:;~·~~~~~!~~'f i:~~cb m•<i. ~ 
w Kupuje dla własnej słodowni j~czmień·w rozmaitei ilości ~ s i płaci najlepsze ceny. - e 
~~ HłJBTTTB~ - ł1&1XA POSTA.L 108 (G e · m 
SłDOltltDSfDi>OlCGS8tGCGil18CGał~CGCICGCGtetGStOS'-l 
.:!IUIIHIIlB~B&"BRitltl11Rfł·iiłlłllirłllfiSJła2! 
ł1 .. l Apteka "Tir dentes" l 
• • • Walerego Wiśniewskiego 11 
• ! 
~ Plac Tiradentes N. 3'1 M 
~ Baczność Koloniści polscy! 8 • • li W aptece tei. której wJa~cicielcm jest Polak1 rozmówicie li . ~ = siQ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzeteln~ obsługą. ; 

li SWÓJ DO SWEGO! B . ~ 

~~···~~·~·~·~~-~~•s~ ~•- ~ 

~B~~~~~~~!J ~~~ ~: 'l2I4~~~~~ 
Najwi~kszy wyna.azek dla leczenJa s~ filisu 1 

..e.Jli.x:i.:r ,,91.4". 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 luteso 

1916 roku, Nr, 26 
Zwalcza skutecznie c;yfilis b~z niflbezpieczeństwa dia injekcyj. Jest enar 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar:~l wem wielkiej wartości 
Już przy utyciu trzeciej fiMzoczki, objawy chotoby nllwut powatniej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikeif\ jakby je rQkll '*' · 
odjął. U 9G0/o m~żczyzn żnnatych, którzy za czas•Sw kawelerskicl:l, choro 
wali na choroby sekret.1e choroby te pozostail\ chronicznaroi i to jest 
przyczyną, zo tysiące kobiet z1:1.mę~uych cierpią na rozmaite niedl maganil . ., 
kobiece, nie wiedzl\c zupełma, co te c~oroby spowodowało, 

3 fla~zeczki wy!;htl'CZfl zupełnie do odzy~kBma waszego zd\'owia 
i uratowania was ~ycb dzieci od p~z) byych na~t~p'iltw. 

~ 
Dla llziem o--vfilistyczny~h je~t .. ~:l .. fXlR 91 f." n~tj();}powied~liej 

. szaro lekarstwem, poniewa~ ni6 a.t.~kujJ ~ołądka i jest pl'-&yJer·myrn w 
u~yciu. "ELIXIR. 914 • nabyć rno~na we w;l.ystkicb aptekacła i sltła 
dach apto ·znyeh w Brazvlji. 
Głów 7 skład lvao e Cha !ił. P ulu, &w. io ..Joft.o lłll 

~ 

~~.-J~.!lt)' ~ 
~ -~~~~~!ł~~~~- .l ~~~ .~~ :e~~~~-~~ 
~ Szanowne Panie! ~ 
· · W ciągu 4'ch godzin uwol'lió si. m 1~ cie od kolek macic~ ~ 

oych1 je~,.li ut wa6 bedz•~de tFf.UXO ~EO '-TINA~ rt~~ 
uznana przez Narodowy Departatnent Zdrowia ?ubliczr;ego, pismem dnia ZS ~ 

cnnrea 1915 roku. Nr. 67. ~ 
~Fius:o·Sed~Jtino." p9t Ju·1yuyw t. &n;·lll prod11ktam leczniczym, ~ 
którego skutek jest najszybszym w loczE'niu nibdoUiagań kobiecych Y4 

~ Kollti maciczne leczy w ci~u 4:·cb godzin. Ut.ywany 15 dni przed ~ 
~!!a porodom, ułatwia poród, .. m · · 11: bolt ·ci p'lrodowe i kołki, i zabez

piocza tycie kobtet ,przed na tQpstwami krwotoków, tak czę'iltych przy 
porcdacb, .• Przy innych chorobach kobiecr,ch .Fla.so-Sedatioa" l 
dzi~ła zaw5ze skuteczuie i leczy wszylitkle biedmoagania kobieca. 

Zaleca się lekarzom i ak.uszerkom. 
Jeclyni depozytarJusze: 

GalvJ-. & Cia S!io Paulo AvenidaSAo Jo!lo 145. 

~J ·~~ ~111~~ ~;,~~l;lllj= 

a asa~=~•• 
Towarzyst a F.ra tri Jlorskiej 

m " h rgeur~s R nt·qua'~ 

• fi • a m 

Regularne odjazdy z portów Santos i Rio. de Janeiro 
do Hawre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
ksusowemi pospiesznymi, które odbywllją podtó~ z~ Santos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specjalnie urządzo1 
nymi dla emigrantów, którzy znajd jak najwygodniejsze po1 
mieszczenie. 

Statki maj~ do dyspo~vcji kabiny Ul klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z P Ulce do Gd ń•lta od 

bywa sio pociąg mi francuskiemi d do Dunkorque," a z Dunkerque 
do G:laótka statk mi komp. francu ~tej ,. Tran~atl nti.que•. W ten 

~ sposób uniknie s!g różnych nAdutyć na kt re nt.-rat bywają n.tu 
żeni nasi pauźuowie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do opy 
ll . Z 8ANT08 Z RIO DE J&li'EIRO 
III •GROJX, 9 sierpaia . 
l; •LUTETIAc 16 sierpnia 16 • 

:.EUBEEc 19 c 
li »IIUEDICc 6 września 

"' ·~1,\.S:jlLIAc 12 września 13 września 
~ Spr~edat biletów z BtazylJi do Polski oraz z Polski do 

Brazylji t. z n. (bilhotes da cha mada}~ załatwia i bli~szych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenidtt 1..ui.:: X1vi~~r ~~i t ·fr,{ .,. 

-.--HBI IS Ił SY!IIiłlll!l!lll&l 
C A S A B l C H l~ L S przy nlicy 15 de 

Założ.. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta BIChels 
Ma zawsze na składzte wic1ki wybór kapelaszy dla puń i dzieci. 

zabawek, materjałów, przedmioty wbściwe na pre3enty1 oraz~na karna 
arto ,przekonać si~ oeob:ście o dobroci towarow jako t~ż o DiZt 

kich cenach 038 

Ha n e Polski 
w D rro-Erechim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślakao 
Nowo sprowadzony wielk.i ~yb6r o!łarów ~etrowych, jakoteż narzę, 
dzi roloiczycb1 kuchennych 1 wszelklch drobiazgów. Kapuję produkla 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław ObrośJak 

Bar~o-Erachim Rio Grande do Sui. 
=~~~~~==~~~ 

PENUMEI 
"Gazety Po 
wynos1 roc 
W [rar.yl• 
\' Argent · 
~·"~ Pt.l ~ 

Wychod• 
razy na 
dzień w: 
i soboty. 
danie 4: 

Ban 

minął 
się nie 

ja~ 
nawet 
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