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Argentyna przeciw brlzy
liskie] be:rv· -m,tt,e~ 

która zawiera dozwoloną ilość domieszki 
herwy zwanej "congonhinha". 

Starają się w ten sposób nasi sąsiedzi 
argentyńscy uchronić swój przemysł herwo
wy ze szkodą naszą i w tym celu wytacza-

Ponieważ. naszych procudentów herwy ją silną karr.panję na korzyść herwy prze
żywo obchodzi i interesuje zarówno rozwój rcbioncj, poniżając wartość herwy wyrabia
przemy łu herwowego jak i grożący mu z~- neJ w naszym kraju przez posądzanie jej, że 
stój, dla tego poniżej podajemy za urugwaJ· zawif!ra w sobie nieczystości. 
ską gazetą "El Diario", najnowsze zarząd ze- Mylą się nasi przyjaciele argentyńscy, 
nie rządu argentyńskiego, dotyczące herwy, jeżdi przypuszczają, że jedyną herwą przez 
a które bardzo ujemnie oddziałać mogą na nich sprowadzaną, niepochodzącą z Brazylji, 
wywóz brazylijskiej herwy do Argentyny. i zawierającą nadmierną tlość patyków her-

Oto co pisze "El D i ario" w N. 421. WO)Nych, jest herwa typu paragwajskiego". 
"Nasz korespondent w Buenos Aires ~a- S rod ki zapobiegawcze, mające na celu 

wiadamia nas o działalności konsula argen ochronę zdrowia publicznego są bardzo słu
tyńskiego w S~o Paulo odnośnie do zakazu szne i pochwały godne i Argentyńczycy 
wprowadzenia do Argentyny tak zwanej mają zupd ne prawo wprowadzać je w czyn, , 
"congonhinha", rodzaju herwy, służącej do lecz powinni nie zapominać także o lon
fabrykowania herwy-matte, z powodu, że troli nad swoim własnym przemysłem, i nie l 
produkt ten jest bardzo szkodliwy dla zdro- zajmować się wyłącznie przemysłem zagra
wia konsumentów herwy. niczn,ym, bo w ten sposób może się oka· 

Laboratorjum (pracownia) chemiczne w zać, ZE NIE TYLKO CHODZI IM O 
Buenos Aires uznała za zupełnie słuszną ZDRO\VIE NARODU ARG~NTYŃSKIE
działalność konsula argent) ńskiego w Sao 00. 
Paulo a to ze względu, że herwa-matte po· Konsul brazylijski w Buenos Aires mógl
mięszar.a z "congonhinhą" wytwarza, mię- by również prosić rząd argentyński, aby za
dzy innemi przemianami organizmu ludzkie- rządzen ia dotyczące przywozu herwy były 
go, także chorobę kiszek, bardzo trudną do równiE.ż zastosowane do przemysłowców 
~yleczen.ia Również Urząd mi~jski dla a_na- argentyńskich co byłoby rzeczą zupełnie 
lJz chcmtcznych w Buenos A1res poptera ł .., ' 

. k k l t • k' . . d l S USZilu. stanow1s o onsu a argen yns 1ego 1 zą a · 

latom p )Iski m prawo nietykalno:ki i całko- m owi i ludzie prasowi umyją rece ale co 
\~i tego bezpieczeństwa. zrobi naród: czy znowu każą mu być' "Chry-

Na_ m 1cy zawartej konwencji Polskc uru- 1 stusem narodów" ? Polska obecnie żY.ie r )d 
c om1 4 konsulaty ,na terenie Sowietów, w chloroformem. Monarchiści ją chcą ocucić. 
l\J oskwic, Mińsku, Charko-vie i Tyflisie oraz W artykule p. t. "Wadliwa budowa" wy-
3 konsu' .ty zwykłe w Lenin grodzie, Kijo- raźnie czy1amy to oświadczenie: 

·ie i J-iaberowsku. "Tekst konstytucji naszej zawiera jeden 
Ustalo11y poprzednio śtosunek liczby punkt przezorny. Przewiduje zmiany konstv: 

1 Jnsulatow polskich do konsulatów so- tucji. Uchwalić w Polsce Król~! Monarch}~ 
ieckich, · · Sle w stosunku: nie w znaczeniu absolutnem, cezarowem, 

polskie ~;~:~fl{~Y w ·Rosji na 1 so- ale Króla jako najwyższy Patronat i Roz
iecki w Polsce, uległ w ostatniej chwili na jcmstwo, jako uosobioną i utrwaloną sankcję 

~~orzzyść strony sowieckiej. Sowiety uzyska- równowagi, będącego poza hasłem stronnictw 
Prawo do 4 o, lacówek konsularnych na te- i ~pmów! Króla, jak we Włoszech lub w 

BeJgji"! 
.nie Rz-::zypospolitej, mianowicie 2 konsula- D. otychcza"S 

ów get.cralnych na terenie Rzeczypospo!itej, słyszeliśmy o monarchistach 
. siedzibą w Warszawie i Gdańsku, oraz 2 w Niemc.lech i innych państwach. U na:; 

ykłyc 1 w Łodzi i we Lwowie. Rzad pol- niew~l~o ~ył~ o tern ~łośno mó~vić, a. t\11 
·ki nie zaodził się natomiast na utworzenie ~ardzteJ PJ~ac .. Obecme czasy SI~ zm!C!ll Y 
onsulah~ sowieckieoo w Katowicach. l 1 ukazału . s!ę p;smo "Pro Patna" · J ak.o r d <.i-

Dalsze 
aktadane 
zadów. 

o ktor podpiSUJe Je p. Henryk Olszewski. At•r· , 
placówki konsularne mogą być wydawnictwa: Warszawa, Traugutta 3. ~~ · ' 
tylko za zgodą uprzednią obu wiemy, jakiem poparciem będzie się cie-.;zvlv 

U mowa konsuiarna musi być naturalnie 
ratyf1lrowaną przez Sejm, wskutek czego i 
obsadzenie placówe1( konsularnych mo'ze na
stąpić dopiero późną jesienią. 

nowe pismo, jednak musimy zaznaczyć, · te 
nasza konstytucja nie została dotych ~..--~.t::; 
zmieniona i obowiązuje i że obawy mon .r
chistów polskich są na razie przesadzone. 

FE DAK W \VARSZA WIE. 
PISMO MONARCHISTÓW POLSKICH. W k' · · d · · . St 

~ arszaws Je p1sma zawta amla]a, ze e-

od rządu zakazania wprowadzania do ':.<raju 
herwy, która w swej całości zawierać bę
dzie ten szkodliwy rodzaj herwy. Zaś pro· 
kurator generalny Republiki .ar~et1tyrtsk:"'j 
Dr. Rodriguez Larreta oświadczył, że ponie
waż w sprawie tej chodzi o zdrowie naro
du argehtyńskiego, dlatego rząd powinien 
wydać dekret regulujący tę sprawę, prmie
waż nie istnieje żadna przeszkoda prawna, 
która by się sprzeciwiała energiczuym zarzą · 
dzeniom przeciw wprowadzaniu do kraju 
produk.tów, szkodliwych dla zdrowia pu· 
błicznego". 

Niedawno rozpoczęło w Warsza:ilie wy· 'fan Fedak, sprawca zamachu na Naczelnika 
chodz1ć pismo polskie noszące tytuł "Pro P<Jństwa, marszałka Piłsudskiego i wojewo

" - Patria" (Za OJczyznę). W pierwszym nume- d~ Grabowskiego, po odsiedzeniu bry, zredu· 
rze reti:t'<cja stawi sobie za cel wyrwanie kowanrj przez amnestję, wypuszczony zo
społecz.c '1stwa polskiego z letargu myśli. Zda- stał na wolność. Przy udzielaniu amnestji 
niem r lakqi dzisiejsza prasa polska jest władze polskie poczyniły pewne zastrzeżenie, 

11 O Dia" pisząc o tej sprawie dodaje od 
siebie; 

z zarządzeń i całego stanowis~a władz 
argentyńskich widzi' się dokładnie, że. cho
dzi tu głównie o obronę przywozu (Impor
iij) tylko herwy przerobionej \cancheada), 

CO ZA \X'IERA KONWENCJA KONStJ-. albo pa1•1yjna albo zależna od kapitału i U· Fedak bawi obecnie w Warszawie i za zgo· 
LAR~A Z ROSJĄ? 1 trzymu;e społeczeństwo w zgubnym letargu. dą władz polskich ma wyjechać do Berlina. 

Zawarta w lipcu br. konwencja polsko Pis"'ąc o religji, pismo powiada, że jest gdzie pozostanie do czasu wyznaczonego 
sowiecka jest trzecią z rzędu konwencją ona po .. zebna nietylko dla ludu, ale i dla przez władze. 
k l d · . k b' . intelige.1~ji, która musi się skruszyć i poznać 
onsu arną, po ptsaną w ro u te.lącym B B 1· .. . d b . , PRYWATNE FAB 0 YKI TYTONIU 

przez rząd smviecki. Pierwsze dwie konwen- b ołga. ez re. Igjt me po 0 na stę oprzec !'\. W 
. ł · · o sze\ł qzmowt. POLSCE PRZESTAŁY ISTNIEĆ. qe La warte zosta y z Łotwą 1 Estomą. Wta-

dze sowieckie do ostatniej chwili opie"1ły l Trak' t Wersalski nie jest jeszcze zagwa· 
się uznaniu f;rawa nietykalno~ci dla człon- ranto\'r iem Polski, daje on tylko pomyślną 
ków polskich placówek konsularnych na te- sposobn ść i możność do utworzenia nie
renie Rosji sowieckiej, co równałoby się tJodleg ~~ Polsl<i. Nic nie jest jeszcze zbudo
wydaniu personału konsulatów na łask~ wane t :trwalone, Polska i na~al pozostaje 
gwałtów i prowokacji sowieckich. W koń\..u pod grc ~ą Niemców, Rosjan i Zydów. Grozi 
jednak delegacja sowiecka przyznała konsu- nam p ...... ·tórny upadek, a wtedy ludzie sej-

Zasada wyłączności państwowej w dzie
dzinie produkcji sprzedaży wyrobów ty o· 
niowych wprcwadzona ustawą z dnia l 
czerwca t922 o monopolu tytoniowym zo
stała przeprowadzona w pełni od dnia 
sierpnia 1924 roku. Z dniem 3 l lipca br. 
istniejące na obszarze b. zaboru rosyjskiego 

W ... lCI O MilJ.,"'·"'V.. Ri1ter przerywa mu niecierpliwym ru(;hcm rękt. Rittel przystępuje tu do niego. Lecz w chwili, gdy si~ obaj policjanci na niego· 
" ł!l!!ll 'tJ)łll;ł ., Jeokins rouknie - P 1ie doktor·~e - mówi on ponuro. - Czy rzuc1.1ją, podbiega dokt Jf do drzwi, lezących w 

- Musze zwrócić uwag~ pana na to, te jestem przyzna o· pan ptawdę słów .. tego człowieka l glęhi komnaty, otwiera je i chce przez me uC'i.!C. 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch sw.ojej ~rzPczy pe\\ny - mó wi Ritter oschle. - - N,,, to wszystk0 kłamstwo i Ja o oiczem nie Lecz :7.ap.5źno l Ritter, który go bacznie ob~'"rwo· 

przez JenegQ Bornes'tl. Żadam też od pa;)a natychmiastowego wydania rni wiem - wypiEra się doktor coraz zabrciej. - Ja wał, !est jednym susem obok niego i łap1u go za 
212 owej damy. t~go. c-..1 _ieka oskurzQ o złuśliwa kłamstwo i oczer kl·łoiPrz. 

R1tter wszedł na rozte sam i zostawił swt,icb - Ależ mój panie - oburza się właś iciel za• mame a:. e. Poro lcnicy jego Sił tuż przy nim, łapilł i oltu· 
towarzyszy w przedpok'•)U. Poka~uje on dokto!o~~ kładu . - Zaoewniam paną , że się pan myli l Owa,, - ~ 1 

• • • niech pan tylko spróbuje - szydzi wają doktora Jeokinsa, który im się rozpa<>zhwie 
swoją legitymacją, co dokt?rlł: JBS~cze u?rzeJmi~J pann1t, z-1 którą pan szuka, nte znajduJe liię u mn d woznica.• To, com powiedtiał. n~t to mog~ pr~y wyrywa i broni. 
usposabia Dygu on uniteme 1 prosi goścm z DttJ• Ja jej niti Wftm t ' siądz, e ltdzie pana także poświadczą, Na rozkaz Rittera wyprowadzają uwięzionełJO 
słodszym uśm1echem, aby usiadł. Bez siowa odpowiedzi zwraca się Ritter do - O. oni się jeszcze namyślą - zgrLyta doktor na kurytarz. gdzie jui cały personel zakladil je!ft 

R1tter wymawia się jednak krótko i sucho, tak, drzwi i wola woźnicę. • - P .tlia l woła Ritter - pan jest zdema· zgromadzony. 
że mina jego doktorowi ~ic dobrego nie wróży. - Czy zn!l pan te;!O człowieka, panie Jookin<~? sk·.wany l Wydaj pan dziewczynę dobrowolnie, bo Służba doktora dotychczas nic jeszcze nie wy-
Robi mu się okropnie nieprzyjemnie. W nieme m zdziwieniu gtlpi si~ do kto~ JAnkina inacze1 ,,. zakład pana kałę zrewidoweć i w ten powitldt:iala, lecz woznica Alfreda wskazuje dozor. 

_ Jestem doprawdy okropnie zdziwiony, panie na wchodzącego Poznaje on go na pierwilzy rzut spo:ób s"'ukaną damę zoajdQ. czynię i służącego, którzy Gretkę z powozu d.) 
komisarzu gdy~ dotychczas rzadko bardzo miałem oka i pojmufa tora~. że to on wszystl{o zdrad<:ił - N ch pan szuka, jeżeli pan chce - szydzi wo~trza zakładu wyeiągnęlc. 
z policją do czynienia i nigJy mnie bez poprzedni~ Spodziewa się jednak · jeszcze zmylić komisa!'za doktor Będ1.ie to jodnak tla~emny trud. - Jeżeli si~ oboJe od ciętkiej kary ocbr"'tl ~ 
~· !,rwiadornieoia nie nadchodzono - odzywa su~ uporczywem wylrlamywaaiem się . Na t-...arzy ~ittera maluje się zdziwienie Patrzy chcocia, to przyznajcie się do prawdy bez wah~ 1d 
4oktor, łGiaraJ~ się ~kry~ we~~ętr.zne wzburzania - Nie, ten człowiek mi jest zu 1ełnie obcy -.l on bada ..:zo w ponurą nędzną f zyog.1omi~ doktore~- rozkazuje komisarz ostro. - Wyp1eranio e ę 
i nadnć sobte najpogad tieJS~Il mJ•lQ· - Mól zakład oświadcza on. - Kto oo jest 1 I czego on tu chce? - C~.:' to ma znaczyć, ze tej nieszcz~śltwej tylko zas kodzić wam może. 
stoi w naJle~szej reputacji i ciaszyłem się dotychczas - CbęQ dowieśp panu, :Łe pau kłamie - woła istl)ty tu r iema? - pyta ou niec:erpliwie, - MtlW W świadomośCI tej wyznają oboje wszystko, tm-
takiam zaufaniem władz, że dotychczas !mgdy Jesz~ Ritter obi}fzony. - ~est to woźnica, ktory przy · pan l Prłl"~oaj się pan l Co pan z dziewczyną z1·o wiedzą, a czynią to z obawy i patrzą nieśm1ele na. 
cze go nte rewidowano. wiózł tu ową dąmę, o 4tór ~ mi chodzi Czy i trra~ bil i gdt.W ooa teraz jest? uwięz ionego swego chlebodawcę. 

_ J ja nie mam zamiaru tego uczynić - od l s•ę pan jeszcza hędzie wypierał? Radzę panu :>O - To jest piiń ika rzecz! Co mnie to obchodzi? - Gdzie j•·st ta panienka? W tej chwili mt, ie 
powiada Ritter zi!J)no - Będzie to rzeczą admi dobremu do prawdy sią przyznae . Ja nic n tem nie wiom l do niej zarrowadzcle l - rozkazuje komisarz 
J}istracJi policytoe)~ Co do ,mnie, przyszedłem tu Nie mam 3ią o czełlo przyznawać - woła Z truduośćią oplłoowuje Ritter swoją wściekłoM - Ach panie l - jąka się dozorczyni przora· 

. t}'lko w~.gl~dem ~ewncj młuqaJ d!lmy, którą pan doktor Jenkias uparcie, Jeżeli ten ~zlowiek co~ Żelazufl r ięśc ą chwyte on doktura za szyJę. żona . - Tej panienki już wi~caj tu niema l Z:i· 
jako obłąkaną do zakład~ swojego pnyjął i to podobnego utrzymuje, to on kłamie! Jr1 sio mogę - N .. ·.rzód l Poprowadź 1muie pan' przez cał y bruuo ją stąd napowrót. 
w4ród okolic~uo~~i, ktore qlą psna pardzo są poświadczyć swoimi ludźmi, ie. . • dom l I b,rtda panu, jqżeli ja dziewczyny tej u vaua - Kt&dy ? -pyta komisarz okropnią wzburw· v 
obciątlljące. · ' - &lużba pana prze!ilucbiwana jest równocześnic więceJ me znajd~ -~ gromi go komisarz. -- PrJ:ed pół godziną może l - jąka si~ do . 

Doktor blednie gdy:l: wie, :1:e Lo o Gretkę chodzi. prze;: m ich urzędn•ków - przerywa mu komisarz - Pul'ć mnie pan. panie - broni siQ doktor zorcz~·ni. 
0 .J&nowuje on się jednak i udaje zdziwienie. pogardhwie, - Spodziewam się, że od nich się. Jookios. Jiik pan się oa ooś podobnego odważyć - Kobieto, wy kłamienie l - gromi ją R tter. 

· _ Mó) panie 1 N e p jmuje co mi pan t:arncić przynajmniej prawdy bęJzie można dowiedzieć. · ruote? Strr.e~ się pan tlik mnie obratać, bo gorzko - To jest DII'lmothwe, aby kto przed pół god;lliaą 
mo~e 1 Według przekooan1a mego, ja nic tu nit! • Zwr6mwszy się znów do wotoicy, pyta oo: pan to potduje dom ten mógł opuścić, 
zawiOlleru. Wy nte cofacie nic z tego, coście powie O aoo liftWszy swoje oburzenie, uspokaja się . - A przecie~ to prawda l - upiera si~ ko· 

_ Czy pr~yjllł pan przed szeku doittmi może dziali. prawd~? . . . Ritt~r. OJt~ąca on doktora pogardliwie i woła na Dieta. ~ Oni wyjecbali z dziewczyną przez tylną 
młodą panienkę przywiezioną ~a~u tu przez czło · - Tak ;est., pao_1e komisarzu J Ja pamenkQ z swmc~ ludtl. . • . • . . . bi'amę . . . . . . . 
wieka, który wystąpił pud na~w1~k1em baro a Mar- tym paoem tu przywiozłem l N1ezwłoczms wcbod~~ OMJ urz~do1cy pohcyrm, - Kto? MowCJe ~ob1eto ł - woła R1tter . zlry· 
witza? _ pyta Rttter z naCiskiem. - Panna ta - Czy paooa ta ~utaj została? . którzy J<O ~u odprowadz1h, . . towaoy., - Kto t~ dz1ewczy~ą słfld uprowad&!ł ? 
nazywa 8;e Gretka Scbwtlrz. - Tak Jost 1 Zawwzłem 114 na podwórze, a re - P .... te dokto~ze - mówi Rttłer lodowatym - 1,en sam pan, który 11! tu przvwJozł . 

_ Nie 1 Ja 01c 0 tem nie wiem - ':!odpowiada den c;łui~cy z dozorczyoią wyciągnęli panienkę z tono!Il, - Art!sztuję p&o.a, gdy~ uważam pana za - O, nieba l -jęczy komisarz zrozpaczony~ 
dl ktor Jenkins z najniawinmejs'fl min11 w świecie. powozu 1 zawlakli III gwałtem do wnętrza domu. współwino'Hgo ':l zbrodoi, ktÓrfł na dziewczynie Ten podły łotr. WiQc on nam tak z pr.l:ed nosa 

· _ Chce się pan• wypierać? Czy może pan to Dobrt:a, to m! wystarcza - mówi Rittflr, przP:ęmr sznkant>f, spełnione. mó~l uc:ec? Kobi<Jto, czemużeście mi tego rara~ 
~ar·r~eczyć? zwracając si~ znów do doktora, który stoi blady. To rzt. ·łszy, d?. je on obu polirjantom znak, aby nil w:s!EHJ e nie powiedzieli! - pieni się ze zło~' i 

_ ffrn! To mmoi hyć iRka~ . pomyłka - jąka i d~z~oy i rluca nieoi.\wit>tlle gpoJr.~;e~i!i ~ s,~t·otHl l t:.nierochr. .. ,.'Jn•' go ze str11cbu duktora skuć.. . --: To wy~cie ~emu wiooi, że ten zbrodniar~ lWOW 
:.:;~; Uvkt •. r - J. ,, l...i i! t.l tli f" ji,t: l l [l q 1[1;. [l) ! w ~i, ll' ? -- r ". r . ..; t ,., 'Ć ~n! } <>-::t n n n l , 7, ~ ł'Yl u.··~.1. '·l"m! n'.' ?!n SW(I•ą ( f•"'.~'! \~S1.1\dł 
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DR, ALl.EGUETrl FIL110. 
LECZENIE OGOLNE. 

SpeciA i nosć: c:norcby kobiece i dzie· 
tinne Pn:yj'T.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultoriu!Y'I i rezydencja: u1, Com
mend&dor Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

o 2 

dzinie komunika~ji doniosł4 roi~ i wzbu· 
dza wielkie zainteresowanie o Ile tylko 
okaże si9 prak2ycznvm w zastosowaniu 
do celów, dla jakich sio go prz.eznacza. 

~OWY INSTRUMENT Z DZIEDZINY 
CUDOWNEJ MECHANIK[. 

W ostatnim cz.asie wynaleziono za. 
;;:_-;a:&!_ - • =- - dziwit.jllCY swoj~ pre;yzill Instrument, 
• - 1 • d . . . . 1 micrz,cy cit'pło, jakle promieniui'ł na 
1 b V1C) tl~lm Y pruski~>] prywatne ziemio oddalone w nieslcończonoś~i 
f b:ykt wymbów t~tnniowvcb ~a· gwiażdy. Pr;yrz4d ten, będ~cy nie 
Jtc t1 ·:c~ l y .swo ~ działalno ść. W •ątpltwie tr•umfem mech~ni\i;i, skła1a 
zwi ąr.ku z li~widacją p z mysłu stę z d~obnego term?e~ementu, któr~ 

Prywator go mono '1ol tytoniowy po stanow1ą dw~ dru;tkt, platyn_owy 1 
. , . · srebrny, W m1ejscu, w którem stę sty· 

Wlt;lksz.y liCZbę fabryk rz~dowyc.:h. ksją ze 5abą, znajduje si' punkt od· 
Podp1sano kontrakty ksJpoa sprze· biorczy dla promieni gwiezdnych. lakie· 

daży i objęto w posiadanie mo• rowany na czarno. Druciki Sfł tak cien-
norolJ fabryki wyrobów tytania lrie. że dla gołe.go oka. s4 niewidoczne 
~vc!J: s~rrua tia w Po~naciu pod Gdy prom1eme gw1ezdna pad~'ł na 

· , ten mały term leleme:1t. po dr11c1kaoh 
nazwq Poznon Ł1 zarz., fabryką przepływa prąd elektryczny. którego 
Goldf i lta w Starogrodz!e oraz f .t. siła stanowi miaro ciepła, udzielonego 
brykę cygar Adama w Bydgoszczy, nam przez g-iaz<l9. P~:•d ten powodu· 
Grud~iądzu i I 1 owtocławiu. Pa.n je obroty mtki kwarcowej w gslwano· 
m1nisler S~\arb11 zatwierdt::il WDiO• m9~rze! l obraz rzuconr pr.te~ msłt 

. . . zwterc1aJełlto, porutza su; tam t z po· 
sek dyrekCJI ~uo.'lopo u tytomowe· wrotem po odnośnej skali. 
go w przedullN'Je .ku.JDa fabryk: Przyrząd ten jast tak cadzwyczajnie 
Noblcss~ w W:!rsza wieJ która uru· czuly, że pokaz11ie jedno maijonową 
chuuuona jako dru~a pail~lwowa część jednego stoprna Celsj~sza Ten 
ft~ bryka wyrobów lytoriJOwycb w cudowny wprost wstrum~nt ma~rty c1e 
W . . . pło, wydstelone przez jednt swaec9 z 
ars ~aw1e pod nazwą Warszawa. odległości 95 kiiometrów. 

M1asto Co., Bałbetiski w Wiln;e 
L Sz<:reszewski T A. w Grodnie. DONIOSŁY WY!IIALAZEK W DZIE 
ObJc;cte ty c b fab ryit w posiada ~ie DZINIE MEDYCYNY. 
monopolu nast~ pi w dniach naj· 
bhiszyeh. · 

Robotnicy prywatnych f tbrvk zli· 
kwiduwanych maJa pierwsz ństwo 
do prac-y w f 1 brykach monopolo • 
wych W dotychczas czynnych 1 

n<Jwonabytych f ~b:·~kach monopo 
lu tytoniuwr go znajdzie zatrudnia• 
nie powa~oa liczba robotników 
zwolnionych :! fabtyk zlikwi~owa , 
nycb. Pozostali otrzymują Dl za 
sadz1e postanowie::l a art. bO usta· 
wy o monopolu tytoniowym od 
szkodowanie z monopolu tytoaio· 
wego w wysokości 6 miesięcznego 
zarobku. Wypłat~ tego od 1zkodJ• 
wunia unormowało zatwierdzeni 
ministra sl(arb~ z dnia.l61ipca br. 
Nr. 4501 (p. !.'.) 24 poruczając prze 
pwwadzenit! odaośnej akcji izbom 
sk,rkowym. 

----------------------------
Różne wiadom!łści. 

POCIĄG BEZ MASZYNY I KONDU • 
KTORÓW. 

Na brytyjskiej wysta.wie państwowej 
w L?ndynie uk"uł się pociąg tak u. 
rz:4dz:ony przez dwóch Anglików. że 
porusz 1 si~ au~om4-1y:znae baz loko
mo~ywy; naepotrzebny 1est przyte'll pr :·~ 
wad.t~iC:Y poc1ąg i konduktor. Wynda· 
z:ek ten odegra mew4tpliwie w dzie· 

Dr. A. R. Dochez. profesor medycy 
ny w uniwers~·tecie .. Colu!ftbia w tych 
dniach ogłołd o dokonanem przez s1o 
bie odkryciu serum na szkarlatyno 
Ser11m jest w materji do szczep,enta 
j:1k np. krowlank& używana przy szcze
pieniu o•py. 

Odkrywca nie zacęcu, że serum ata
nnwcz" leczy t~ straszn4 cborob~, ale 
wykazu e p myślne skutki 

Przemaw•&J'i~ w ś~·słem kole uczo· 
nycb odkrywca przypuszcza, że wy 
nalad mikroby ask:arłatyny 1 przygo
towanego z krwi konl serum, kt6rym te 
bakcyle szkarlatyny były zadz:zepione. 
O .i csterdziestu lat odbywa si~ ponuki. 
waoie bakcyla (pł.lni~y) szkarlalyny ~o 
ueregn eksperymentów trwających kil 
ka lat wyotlazca Zd(tbył dowody. że te 
go bakcyla ukarletvny odnaleźć 
można i zabezpieczyć ludz)[ość od cho· 
roby. Instyt11t Rockefellera dla poszu· 
kiwań medycznych w New Yorku uj
•nle sit doświadczeniami z serum n& 
rszkarlatym~. 

Od serum do szczepienia jest, jak 
wiadomo, jeden krok tylko. Możliwem 
wioc b~dzie w niedalekiej przys!łości 
sz~zeplć dzieciom szkarlatyno, jak dz1ś 
szczepi si~ ospo, w celacb ji.IŻ nie le
czema, ale zapobiegania tej chorobie. 

Statystyki wykazuJ'ł• :te w Stanach 
Z'ednoczonych corocznie eborule na 
szkarlatyn~ około 100 000 osób Jest 
to choroba wi~senna, trwająca po naj. 
wi~kszej cz~ści w miesiiicach lutym, 
,na.rcu i kwaetniu. Smiertelność na ukar· 
latyn~ wynosi od 3 -4 procent. Do· 
chodzi jednak i do li procent. Głównie 
' 

O~ZE~ A.'OLS~A -~-- ~~~ZVLJI 
~~-" --.WAó? 

na nkarlAtynę :aplłd-'ilł d:~:i1.1ci od 2 
lat i osoby dorosłe do 25 łat. 

Szkarlatyna jest n etylk l ciężką, a 
nawet niebezptec~ną ch ) ro~ą. 11le czę 
stokrość pozostawia po s~b1e smutne 
nut~pstwa na całe życie, 01bblaJąc 
narząd słuchowy, nerki i inne organy. 
Nauka idzie coraz szybstym krok:em 
i zdobywa coraz wi~;cej pożytec:zny'h 
dla ludzkoś~i odkryć. 

SENSACYJNA WY ='RAWA NA 
BANDYl t, 

P o wysłuchaniu tego wyczeroują· 
ceg) sprdWJzd ania Radi Ligi Naro· 
dów, sprawdliwszv, że między Pol 
slrą a Niem ~,1rni istnieje w tej kwe
S' ii ukhd~ zttwH1rd~iła go i powin 
szawa ła obu państwom dzieła, do· 
kon:mego przez przeasta Wich la 
Brazylji. 

Chili. - Z SmtiagoJ stolicy 
Chili_, d .:masz\\ ~e przedstawiciele 
WO Jska przedłożyli prezrd~ntowi re. 

O<rog Gałacz; (wsch)dnia Ru-nunje) pubhki memorjał, żądaj,.c w nhn 
terory~owany jest jut od szeregu mie- h 
si~cy pne1 bandytę, nuw tsk1em To pe .vnyc zmi ł O poli tycznych. mezbą 
1ento. 0.1puśctł si~ on niezliczouycil doycb dla prJst~pu i rozwojll p(iń 
rabunków a napadów, a dotychczas nie ::~twa. Prezydent Ałex·~ndri przyJC:,ł 
udało s '~ go unieszkodl w1ć. Torento ż~dania przedatawicieli wojska 
znajduje bie obecn•e w obszarze wysp jednakte równ JCZesoie podał sie 
Dunajowych i posiada on lódź, zao· do dymisji. Koogr~s narodowy clv. 
patrzonll w karabin m tszynowy i amu• · 
nicJo. Ostatnto uprowadtil on dwie fD •Sjl prezydent:~ me przyjllł i po 
młode dziewc,yny, które uwolnił do· stanowsi udzielic mu szd!ciomie· 
pi er~ do wyplac.en1u za nie okupu w sięczoego urlopu. Wobec tego p re . 
sumte 50,000 le1. . . . . . zydent republiki 0:-. AltXlndL'i prze 

Pomewd P?liOJa 1 zandarmeqa me kazał SWA władz'" ministrowi sp r. 

mogły dać s b1e z tym bandyfil rady, 1 ., .. raw 
pr~eto, w pnrozuauen u z władza:ni Wcwnątrzaych Jako swemu konsty 
wojtkow~mi, postanow1ono prze"rowa. tUCVJ'lemu zast~pcy i Wyjecbał wraz 
dz1ć systematvctne oblt;te"ie tej miej· ~ rodZIDfł do Bu~no~ A1res. U wo' 
sc •wośc• , w której Terento si~ ukrywa rzooo nowy g b aet m101sterjalny 

W akcjt teJ w~ięly ud~tał dw.e k<lm pra do oJ b · ... · 
panje piechoty, oddztał WO!Sic graA&cz, w P 0 Dlt:l na zycz~me pr~ 
nych, żandarmerja 1 lodzie p'ltrolowe. z~denla. 
zaopatrzone w kvrabsny !114~zynowe - Z T .tłoarairo , w Chili_, dono· 
Z1m1erz•no skorzystać takze z samo· SZ:łJ ~e gwałtowny potar zmszczył 
lotów, ale z planu tli'go mua1ano zre- w Santiago kościół k~ttt"dralay któ• 
z~gnować, ~1-ow~em ~~go, ~ty teren rv była jPdoem z najp·ą~nłtt):zvch 
n1e dawał zadneJ m.:>zl 'W(ISi:t l4do d · ł b"· k · • 
wania. złe arc ue lury 1toacy pr~ntitwa 

W jska przyst~&piły już do swvch chtłljsluegu. P:~yczy:1y pobru n1e 
oper~tr·yJ 1 otoczyły przestrzeń, m:;jlł zaJ.ne. Pożar tet katedry zasma 1ł 
cą 350 k1łometrów obwudu. IatnleJe bardzo wszyst kich katolikow ch&• 
n.adztej•, że T .-re~to wp~d.nle nareu- hjskirh. 
c1e w r~c~ sprawJe<iliwosca. 

TELEGRAMY 
Polska - Telegrafują z War 

szawy, te dnia 14 b m. rotpoczą· 
ły się tPm ukłlidy m1~d~y d 1 ~ g:~ 
~ami poh;kimJ i bolszewickimi w 
dprawie polu'lowocgo . zdatNieon 
sporu, powstałego między Polskfł a 
Rosją, dotvcząeigo kold gdaństt:e1. 

- Mi~dzynarodowy Z N· ~zek stu 
dentńw umwersytecktcb, istniej1\CY 
w Warszawie pastanuwił przyjma. 
wać takie do Związ1m studentów 
z W~gier,. względnie z Hosji, Gruzji 
i Bułgarji. 

- Z Warszawy donoszą, że pra· 
wo maoopolu wódczanego dol ycz~ · 
ce fctbrykacji i sprzeda~y wy~koku 
wejdzie w życie dnia 4: paźdź . br 

- Delegat brazylijski przy Lidte 
Narodów Dr. Mt!llo Franco prze· 
dłoźył Radzie Ligi Narodów spra · 
wazdanie w sprawie narodowości 
polsk.ej, mieazk~ającej w Niemczech~ 

S z wajcarja. - Telegram na. 
de~ła . ,y z G\.newy donosi, ie ode 
brała sobie tam ~vcie hrabina Ga. 
brjela Sz;;ch ~·oy po po 'la! nej rozmo 
wie z arcyks!~CJ~m Eugeojuszern 
H bsbursk:m bvłym komendantem 
wojska węgi~rskiego. 

- PreJyc! .mt L: gi r(arod6w po• 
(Pcil trzecieJ kornisil do rozstrzygm~;. 
cia sprawą arbitrażu obowi~tzkowl:! 
~o ( 'olubownego Sad a) odnośnie 
do wzajemoe~o rozbrcjenia si~ 
pań;•wJ propooowaneio przez Sta• 
oy Zjednocz~;oe, -

- Czeski ministe~ spraw zagra 
nicznych1 p. Beaeszł pr~edł żył 
Lidze Narodów nast~pujace trz
zasadaicze punktyJ które maj~ bd~ 
podstawą do przyjacidsk1ej wspoł 
prdcy wszystkich pań3tw i do usta· 
łenia o okoJU Europy. 

l) Z-&tw1erdz1t wszystkie sprawy 
będ~fa w obradach cel ~m usta• 
lentA gwatancJl bezptecz• ństwa. 

2) Wypracować plan zm :-tieJSZe· 
oia stł zbroJnych zgodaia z gw,1• 

J\V:e70 

rancją b~zpieczeństwa i w ten spo· 
s6b przygotować konferencje raz• 
bro emową. 

3) U ;talić klauaul~ arbitratu o 
bowią~kowego, 

Włochy.- Ojciec Sw., przyj
mując przed kilku dniami człon
ków połączonPgo uniwersytetu ka. 
tohckiego, którzy pQWróciłi z Pa. 
lr·rmo wygłosił do nich mowę. w 
której między innemr WV~'Zekł te 
słowa z~amiunoe: •Sł'łszy sią od 
czasu do czuu, że paple~ nie po· 
Wl'ltea mią,~ać sią do polityki. 
Jddoak gdy pohtyka zbliża si( do 
ołtarza, wówczas papież dla dobra 
rdJ(lJi i kośetola ma prawo objawić 
swoJe zdamec. Nast-:paie Ojciec 
~w. zganrł" te katolicy włoacy Sli 
politycznie cod.lideai i zaznaczył, 
że w::,półpraca katol•kow soc1alistów 
w rz~&c!zle nie byłllby we Włoszech 
praktyczną, pooitłwai warunki oo· 
htyc~ne tego kraju rOtnią sią bar. 
dzo od warunków innych państw. 

Hiszpanja. - Telt>gramy na. 
det~łaoe z .i.uopy zawiadamiaj~~ 
że WOJaka fraocusk&e :'\OStanow•ły 
wspO~nie dztała.i w Maroku z woj· 
skaml btszpańsk,emi, aby stłumi~ 
l;)uo& M!trokańczyków. 

- Z rozkaz1.1 dyktatora •1szpa· 
n1i S~-'nerała Pr1ma de R&Vt!ra zo• 
stJtł uwh .. zlony były m!mster Ooorio 
U.:tllardo, oałeżi\CY do partj1 koD· 
St~rwatywaeJ byłego mimstra Anto· 
mego Maura. M10ister ten oskarjot 
ny jest a szkodhw~ działal.:load 
przeciw obecn~mu rządowi, 

- Ostatnie wiadomości z Hisz• 
paaJi informuj~. ~e położeme wojsk 
b&szpań<Jkic.h w .Maroku zaczyna 
się pomału polepszae. 

Wojska b1szpańslde pod osobi• 
stem dowództwem dyktatora Pci• 
w a de i.i1v Jra DliCieraJ!ł eaerc•cz
me na PJWstuń ·.:Ow w okolicy Tan· 
gieru i T~tuaou. Marok-.ńczycy bro· 
Dłł\ się hohalersko1 łeoz powoli 
~aczynają sit cofa(: O~tohca Ctl:.ny 
do TtllUanu jest JUł wolna od po• 
wstancow i życie powraca do wa· 
rtJoków nor•nalaycb. 

Generał Pr1mo de Rivara jest 
zdtcydawany stlu DJĆ ostatecznie 
p ... wstanie Marokdńczyków i za. 
w1adow•ó osobij ;1e króla o zakoli· 
czen1u wojny w Maroku. 

- Dz1enmk angaelskt » Timesc 
telegretfaje z Tangeru (w Afryce) 
~~ wudz Maurów Abdd Kr1m )eat 
g Jtów zaw rzeć pokój z Wisz.pana, 
wt pud waruotuew, że ca zatrzy• 
lll o1ją sob&c tylko miejscowo&§ci 
C Utt"t M~lbl~. Albucemas i Penon. 
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R tter pełen jest gniewu i rozczarowania Był ler bacznie nadsłuehuje i spostrzega ruch za bra· nieszczęśliw4 ofu1r~ z morder.:~yc:h rąlt nieludt to przemiiC"ł - przerywa jej baron gwałtownie. 
już tu t u celu i myślał już o wyrwaniu Gretki z m4 Po chwili otwierają sio wrota, a przez nie kieh Jej wrogów ? Czy mógłbym mu wybaczyć tt mestychan11 
r4k jej prześladowców, a tu si~ raptem pokazało, wyjeżdża śpiesznie powóz. ebela~r Przec1eż on pan•4 na•et o złodztejstwo 
ź~ on prawie nic nie osi4gnlłł. Brama zostaje niezwłocznie napowrót zam· ROZDZIAŁ CLCIII posądz-a. On m1 to Cl~źko odp')kutujel Nae spoczn~ 

D_,któr uśmiecha S 'Q ze d~ śliw4 raJolci'łs a kniota, a wszystko to dzieje si~ tak pr~dko, że W poczuciu winy. wp1erw, nim on pani me da satysfaltCJi. W prza. 
nie uchodzi to bystremu o; u Rtttera. M ller dopiero przychodzi do siebie, gdy go po- ctw"ym razie zd W'/ZWę go na pojedyn..!k. 

- Nse ma pan )euc.:e powodu cieszyć sio wóz mija. Gdy al~ drzwi za hrabią EEfonem zamkn~;ły Olaa odzyskała JUŻ tymczasem równowago 
udaniem s i~ łot:owsktej s~tuczkil - woła on J k . i M'll . d . lk . stil i Olga jeszcze pnez chwt ł~, jakby akami"niała 1 potrząsa ponuro głOWił 
gniewnie, obrzucająe go jadowitam spojrzeniem. est ta CJemno, e 1 er Wl Zł tJ 0 nte• i patr~y u mm ZJadl.wym wzrok1em Nie! Tego pan mu śmie zrobi~ - woła ona 

B db. t b · ł k d •yraźnie na koźle j•kllś m~sk4 postać i zdaje u · k b k ó" b ł s~anow'"•"' Życte p na j·eat mt drogte 1· iwa· "te, ~ .,; 1e pan o ow1em m11sta gorz o o po• mu alQ, że słyuy ~ wn~trza powozu stłumiony .:na ona u'tuc1e. 1• g ~y y wyr• sw J y • ....... Y 

kutować i wziąć odpJwt edzial'lo~ć za to, jeżeii krzyk i iwtr. lisłyszda i widzi z przeratentem 1 zcro!ą u nóg t n1e che~. aby pan dla maie ryzykował. Ja juj 
s10 b ednej of arze Jeszc: :~e coś złegc, stanie. Millflr nie namyśla sio teraz ani chwilo dłużej swych ziej4c11 przepaść, wróż,cą JOl zgub~ i sobie sama z hr&bią c<:am rado 

Nie chce on si~ ani minuty dlużej tu zatuy- 0 zatrzymaniu ?Owozu już marzyć me mo:t. .• a, straszne odpokutowame wtn, - Obawtam sio, śe pani ao nie potrafi 4o· 
mać i wyb era sie uybko w pogoń za ucieki· bo na to zapóżno, lecz zr;crr•ym suse'11 wydo Cóż teraz z obić, aby s·~ uratować? C::yź ""l prowadzić do u~naDJa. Jf'go wany wzgl§dem pani, 
nterami, zo!tawiwszy wi~źnta swego pod dozo· staje SH~ na tył powozu, a uloko'IV&Wuy sio tam prawd~ wstystko JUŻ s:ra.:onel C~yż wuystlu · - Ja też Zl.l~ełnie do tego n1e d4i9 Che~ 110 
rem obu urLedutków. jako tako, jedzie galopem wraz tymi, 0 których plany jt!J i nad~teJe sl9 rozb1ły? &ylko krwawo ;emśc:•ć na nim za ubelgi i upo• 

Nte przeczuwa jed:1ak, że sio ktoś przed nim przyłapanie mu chodzi. Z ust ~ j~j wyry•• ai~ i9k rotpaczy, r~~e z~ korzenia które od n1eg.> ścierp.eć mililAłam -
zadunia tego podJął. Nae jest on jedn•k pewny, kto si~ we wn~· c sk'Jił si~ w pt~sci , a z oczu demontcznts ask1y mów1 Olga zJadl , wle~ 

M llor z stał był z żandarmem przed bram4 • trzu powo:tu teg<> :&najduJe. s ~ sypi4. Na Boga śWI~tego, co ps.ni znów zamierza? 
zbliżył się d towuzys~a swego zaraz po wej· Jest tam bow em tak ciemno, ie s~ v nic róz - Htl K.>:hahm ci~! .• Koch.łam z bez1ra- - wob Fuebren cofaJąc ss9 1 rztrażony. 
ściu R.ttera i obu urz~dmków od wn;trza za· rótoić nie daje D ,chodzi ao. tylko znow cichy ntczn4 namt\jtnoś;ląl Lecz tor•~ nrtmawidz; c~ - Tylko kr~hl SWOJłł może on mi zmazać 
kładu J~lr, jakby 1 kobiecej piersi. gwaltowntej jeucze, mżem Cłf kochała Ty mn'l wint - pleni SI~ Olga. bJegaJ4C jak szalona pG 

- Czy pan dobrze z okoltC'l t4 jest obznajo. pogardzasz 1 chcesz mi; znas:~zyćl O, ioswiad· pokoju - Ja wadzę cel jego Jasnot N11 aa on 
miony, ps.nse wachmistrzu? - ~yta detektyw l Plan jego teraz jest gotółl. Postanawta on l czyn ty na sob1e, co to znaczy podeptać i ode· d•,wtiów przectwko m11•e w r~ku, a że bez nich 
któremu nagle dobra myśl przyszła ~trzyłapd Jch w najbllższe:n mieścte, w którem 'chnąć serce kochaJ'łcej kobiety, a1c począć nie m.::;ze, "''OC mn1e umrślnie draż. 

- Pewno! M•estka:n tu przecJeź stale i tu ont 11~ dla popasama ZAtrzymaj~&, spodzlewając Wtem otw1cra!4 sa~ drzwi i z sypialni jej nr, aby mn!e WYCifłSOiłĆ na czyn, któryby mnie 
jestem st lCJOnowany sso, że tam znajdzie pomoc 1 poparcie. wyeb~dz1 baron Foebren blady 1 drźący. zkomprom1tawał i na zeznanie, któreby mu tak 

- N e wie pan, cr.y zakład ten nie ma je~z- z woźoleił mógłby sobie włi1ŚCIWle sam dać . - Slyszałc=m wszvatko . .m.ówi on o~hry na rok~ było,_ . . . 
cze ~ylnego wchodu, czy wj zdu? - bada M1ler rlld~. ale któż mil może zar~cz:yć, ie w powozie P'Y~ głosem •. - O H~źe, sakzez ten człowtek . Baron sto1 osłuplały 1 patrzy n& naą ~tlzi· 
dalej. . . . . . nle ma jes.zcze jakich dwóch m Żclyf.n którzy panaą :z.ntewazył a zelzył, koch~na Olgo! K1e mo Wlany. . . . . 

--:- Tak Jest; ZiaJe ~~ .•1v, źe 11"&14 oni jesz· by mu ailr.y opór stawtam ~ ' głem ss~ tam wprost utrz~11ac a ~hctalem wy- Hal .haf - 6m1e1e <:~1~ o.na dzlkG 1 ~zatai• 
cze Jedt•n wchod t drugieJ strony. b•edz 1 wyst'łptć w obronae panmego h,moru! !ko - Drzt on o iyc1e ns)uk,JchańszeJ swej 
~ Myślałem o tern! - potakuje Mlller.-ZcJ· Wotnica nic jeszcze nie spostrzegł i nie Wstrzymalu mnte Jedynae myśl, źe h1ab1a o o G1etki i L1•ny. To oi jednak przyss~gam Egllnte, 

stań wi'ic pan tu, a ja pójd~ na strd przed tam· ·przeczuwa, jak;ego niebezplec%nego faceta ze becnoścl moJ.,j tli nie ma waedz•eć. -*" ty am JedneJ an1 drugteJ już n gdy w swem 
ten wychód, aby nam tamt~dy ktoś nie zeebc:łał so~~~ Wlezie. Nie ogl~&da on sio wcale 1 nawet Olgd zapomntah zupełnie o bt:tronie w okrop tyc1u aie zoba"ysz Zmszczo Ja te tw~Jje skarby 
zmyknąć. latarkt nie zdw&ecił, podwóJnie podejrzana oko nej swej irytac;i. Patrzy ona teraz na 01ego po- 1 creb e do tego_, choćbym aama przy tem zgi· 

To mó,_,iąc, odchodzi Miller w kierunku mu• liczność. nuro t poganlltwie. nąć miała - przysioga ona, zaciskaJąc groźnse 
ru otacza:ącego park zakładu. Po kilku mmutach Wreszcie okazilje sio z daleka wieś Woźni· - T11lt ;esU Powinien mnie był pan wziąć w pl«iŚCi. 
drogi Sp~Jstrzega wreszcie wś:-ód wysokieao pło• ca sjeźdia z gvścińca i ob,ora inną drug~. Wt· obr.>n~, ale me m1al pan na to odwagi - 0.1zy Baron patrzy na nil} z uczuc1em zgrozy l 
tu schowaną w zaroślach bramo. docznie ebod.zi mu o to, aby go ludzse nie spo· wa st~ ona z gorzk1m wyrzutem, po ehwih jednak przeraże01a. Poznaje on, Jak mobezptec,na może 

Chwyta za kiAmkQ, lecz otworzyć jej nie mo- ~trzegh. . dodaJe! s1~ stać nie:"l&Wiść jej dla tycb, przeciwko któ• 
że. Chowa si9 więc na razie w krukach i wy· Podejrzenle Millera rośnie z kaźd4 chwil.. - Lecz miał pan słuszność, lepiej sio tak rym jest skiorowan'ł• 
czekuje. Widzi oa •koło siebie rozległe poh; z Jest on teraz pewien swojej rze~zy. To musi być atało. Byłoby przyuło do pojedynku 1 brab1a ' 
Jednej strony zaś prowadzi WfłSka piaszc:zyata Gretka. byłby pana moźe ś:niertelme uaodzlłl bt:aciłabym (Ciu dalszy n11t4pi). 
lc;eżka wzdłu·z muru i gubi sit w gęstym lasku. S!r:~&d 1i9 jednak ten człowiek na koźle wzi4t wite megoJ jedynego przyJaClela i ... 
, Wtem pu.erywa azmer jakiś nocn4 Cl$Zf. Mil· i dok'łd on j' zawozi? Czy mu sav uda w,ydrze~ - O, Olsot M1e DlJŚli palli pne~i~ że ja mu 
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.Dl. Graetaae •e Ołlveira 
operator-akuszer 
roasa~em elektrycznym, reuma
newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
ul. 15 de Novembro 93 na pi~trze 

RlltA'ka TAił T Alefon E> 75. 

tego Abdt- l Krin źfłda for• 
uznania i zgpełoej nie 

llelłlto5ci R\ ffo, odszkodowania 
imnf'flO i wymiany jeńrów 

nmk ten dodaje, ~a dyre· 
wojstowv, rzl\dzący obec• 

Hiszpanja życzv sobie wejśó 
y z Abdel K~inem, oa rod. 
propo~ycyj z roku 1923. 

Uwięziony z rozkazu dykta· 
Prima de Hivera b-yły minister 

Gallardo został wypuszcza· 
na wolno§ć, 

nia może misją tyc~ p~now nieco 
utrudnić, cboclaż z drugtej stronv 
mamy pewoot16, te władze parań. 
skie będl\ się starały trudności te 
USUn4ć, 

rł1ZYBYIJ DO KURYTYBY 
BISKUP D. ALBERTO.- Dnia 20 
b. m. przybvł do Kurytyb7 porią• 
giP-ru wie~"zorowvrn z Paraoagua 
J. E. D. Alberto, biskup z Ribdrao 
Preto. Ks. biskup D. Alberto jest 
Parańczykiem i przybył w odwie· 
dzioy do swej rodziny, mieszkaJą• 

ceJ w Kurytybie. 

# Z Para.ny. 

gdzie zm1rły dyplomata miał du~o 
przyjaciół i znajomych. 

• l 

Z Amazonas. 
ZMIANA GUBEP.Ni\TORA 

Z &lanaus, stoliCy stanu Amazonas 
na llcbodz14 do r~ądu fede:-a In ego 
prol§by o zaprowadzenie interwen 
cji rz~du federalnego z powodu u 
sumr.cia SiQ od władzy obecnego 
gubernatora Stana 
~ Ostatnie telegramy nadesłaae 

z Manaus zawiadamiaj~\ że guber. 
nator stanu Amazouas podał i l~ 
do dymasji. Z powodu tego panute 
w stanie Ama1onas i Jego stolicy 
wielkie zadowolenie 

DZlEŃ l MAJA SWł~TEM NA· 
RODOWEM. -lt.ba deputowanych 
w Rao de Janeiro zatwierdziła w 
drugiem czytaniu projekt, uznający 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lłOK 

lK Aniliny i farby niemieckie ~ 
~ . Dar"i BĄ"YEB ~ 1fc do farbowania zwłas .Cl.a wyblaMrch tzeczy w paczkach z ).K. 

oso~nemi wskazówkarni i w bkrzynkach pa 1 kilo! we wszel· ~ 
k1cłJ kolorach, jak ot~ż farbv an1linowe do kapelus~y, 

. Skór, \VV .. WO"ńW r qlifln~·rb i n~ OOJÓWa VJ 
. ESE~t:'.IE I llOBZE~IE ~ 

Bna Biaehaelo S'2 - łJarttyba - Paraoa - Bra•U 
~ ~ 
~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~ 

GASA JDEAL 
ALBERTO C. ELIAS 

CUKlTYBA - PARANA - BRAZrL· cja. - Donoszą z Aten 
rozkaz ministra wojny zo· 

uwiązieni generałowie Tseroul1a 
yopopulos za podpisame ma• 

przeciw rz!ldowi. Genera• 
ci przed uwięzieniem oś wiad 
te ich podpisy na tym ma 

są sfałszowane1 znawcy 

~IESZCZ~~LIWY WYPADEK 
PHZY PRI\(;Y. - W m1ejscowości 
Rio da Y11ła w municypjurn Pna· 
nagua buduje się obPcnie drogą 
kołową do Guaratuby. Zatrudniony 
przy budowie tej drogi robotnik 
Angelo Cordeiro ści"ł dnia 15 bm 
drzewo, które stało na lioji wyty, 
czonej dla tej drogi. Sci~te drzewo 
padaJąC na z•emi~, dosi~gło jednak 
nieuważnego robotnika i na miep 
scu go zabito. 

1 dzień 1 maja Jako święto na.rod~· 
we, poświęcone pracy. 

rua Jose Dóuifa eio I 9 (w pobliża kated~"y) 
.,lUtlu mitś ·.;l s1~ w tern s& nem domu Jak rlawn!eJ 

obolt f"{ ź 1i G 1 rmater 
FI.LJA: Rua 15 de Novembro N. 31 

k uznali je za prawdziwe. 
•"'"'u"''~' o którym mowa, tldał 

a od władzy obecnego ga· 
o::inisterjalnego i zaprowa· 

dyktatury oa przecia& jed'le· 
roku, po akończeniu którego 
być przeprowadzone nowe 

DWA SAMOBÓJSTW A DOKO 
NANE l JEDNO USił.O\VANE -
Dma 1 bm. w mieJscowości Pirahy 
odebrah sob1e ~ycte wystrz<tłem z 
rewolweru Lindina Alns de Oli· 
veira. Przyczyny tego samobójstwa 

16 b. m. obaj generało. na razie nie s14 znane. 
wy~ej wymienieni stan~li przed 

wojennym. ZBś w dwa doi pótniej 'w tej 
B•nda Bulgarów przeszła l --arnej mie iscowości zastrzelił si~ 

Trarji; napadła na wifś Oskar Mareondes Cordeiro z przy 
i uwi~ziła tam ~O mie.sz. · zyn również nieznanych. 

, z ty~b trzech zab&ła w l Wreszcie dnia 16 b. m. usiłował 
a reszt~ uprowadziła z so. odebrać sobi~ życie wystrzałem z 

do Bułgarji. rewoiweru C•audino Santiago de 
ja. _ w· Sofji stoliry Far•a, zamieszkały w Pacutoha, 

został zamordowany były miejscowości . poł_ożonej w munie 
r At~ksandroff ~rzez jedne· C!PlU"! T~mandare Pom~w~~ Clau· 

ze spiskowcow politycznych. dmo c1erp1_ od dwóch m\est<:CY na 
jl'go został 1abtly przez pofllleszame zmysłó~, dlatego u. 

•• ., .. tnńc-1'-vkow. Zamordowanie maeszczono go po nteudanem sa. 
ndroff4 spowodowało po· mobójstwie w domu obł~kanych 

w Macedooji. 

········~~88,88198~~····~~·····& 
NIKA KRAJOWA 

Z Kurytyby. 
\V SPRA WIE STANU OtJL1ZE 

W PARĄ NIE. - tiz. f P'JllCil 
Paraua J!. Dr. tsłbuquerque 
ao z powodu ~a prowa1ze. 

dla stanu Pl!raoy stan~ oblę 
· wydał do ws~ystkich d~\ega 
i icb zastQpców nast~pUJ._cel 
okólnik: 

1Stan obłętenia zarządzony dla 
staou, o czem jut Pana telł· · 

C!Dte zawJadomałem, upoważnia 
a o u~ycia art»dków niezb" ' 
do utrzymania porzfłdku i 
t1 pubłicznc·go i ma na wzglę 

przedews1ystktem · wzmolt.enie 
... , ............... & władz dla zabetpiecze. 

ludności spokojnej pracy. 
Dlatego zalecam Panu, aby6 Pao 
spokOJtm i rozwaea. u~ywał sweJ 

odno~nie do katdego obya 
ł maj~c zawsze na widoku, 

arodki zarz~dzone przez Paoa 
na WZ(;łędz1e tylko spokól i 

dek publiczny. Zarazem 
aZillaclr.allu. że wszelkie nadutycia 

wykroczenia ze strony władz 
Jnych będa surowo karane. 

POLSKA KOMISJA EMI.RA· 
A W PARANIE. - P. S·a· 
lławroński, kierownik pot. 

komisji emigracyJnej przybył 
kilku dniami do Ponta Grossy 

towarzystwie p. Jerzego Warcha. 
awsJuee;o, Na ich spotkanie wyje· 

ł p. konsul M1szk<:. który jut 
doi przedtem powrócił do Ku· 

1 by z .lłio de Janeiro, gdzie brał 
w konferencji emiGracyjnej. 

•as(c~nie ci panowie wvjechali ra 
w gł"b slłinU Paraoy. aby 

naocznie warunki i tereny1 
jące si~ do kobnizacji. Prze· 

~~w~~?.vRtkiem zamierza komisja 
igracyina zwiedzić okolice Apu · 

oy 1 Gułłr&puawy. Obawiamy 
· te zoprowadzo:1y stan obł~te· 

Z Rio de Janeiro. 
BtłAZYI,I.JSKI BANK ~IEMIECKI 
ZMlE~\IŁ Fł t\MĘ - IstnieJ,CY do• 
tychczas w R10 de Janeiro t S. Paulo 
bank merniecki pod f1rmą , Braoi· 
lianische Ba alt fi:i.r Deutscbłaod « za· 
mi('nił siq obtcnie, jako towarzv• 
stwo ano01mowe, na B:. nk brazy• 
h,sko·:lleffibcki. (Banco Brasileiro
Allemio). L~a czele t..gn bank:J sto• 
ją pp. Lutz Fchppe Souza Lt a1•J 
Jobann Kuming. Be10ardo OliYeira 
Barbos", Joa\l Doa.rte Aibuq lP.• qu~, 
Jose lgnacio CoelhoJ R d H•lgt:Jr4 
Cba'f'a A. Baumann i Ja mea Mnguns 
1 oni podpisali odnuśny akt notar· 
jaloy. 

BRAZYLIA OZOZNACZONA 
ZŁOTY M MEDALEM. - M1mster 
Kolnictwa w Rio de Janetro otrzy• 
m!Ał od posła brazyliJskiego w Ho· 
!andJi me da l złoty, ktOry nadała 
Brazyl)i miQdzynarodowa Wjstawa 
tytomu, za doskonały wyrób tyto. 
mu krajowego. 

W ZWI.4,ZKU ZE ZMIAN-4, 
KONSTYTUCJI BHAZYLJI. 
Dzienmk rioski •A Pla!el.lł pisząc 
o zamierzonej zmianie konstytucji 
brazylijskiej powiada mi~dzy inn~· 
mi, że niektórzy politycy staraJą się, 
aby k.oostytucja ta zmieniona została 
także w nast~puj,cych kwestjacb: 
1) usta c u wienie religji katólickiej 
Jalm rcliiii państwowej, 2) przywtó• 
e,..nie kary śffiierci, 3) nie skazy 
waaie na wvgnanie winowajców 
polityczoych, 4) zmiana obecnego 
systemu mianowania w wojsku, 6) 
ograniczenie wolne śca handlu 1 6) 
zakazanie lub ograniczenie emigra• 
cji .celem zabezpieczema jednoac; 
rasy. 

ZGON POSŁĄ BRAZYLIJSKIE 
UO W PEKINIE . ...:.. Tdegrafllją z 
Peltinu, etołicy Chin, że zmarł tam 
pełnomocny minister Brazylji przy 
rządzi" .cbińc;kim, p. Godof~"edo 
Butbo3a.. Wiadomość ta wywarła 
przygnębiające wraże::~ie w R•o 

. . ~ 

,VETO« (~NIE ZGApZAM RIĘ·) 
D•RA EPITAClO PESSOA BYŁE 
GO PKEZYOENTA ~ EPUBLIKI 
NIE UZZ'IANE PRZEZ KOMISJĘ 
SENATU. - Komisja skarbowa 
'3enatu zatwierdziła jednogłośnie 
wniosek senatora Sampaio Correia, 
przeciwny wnioskowi wzgl~dnie 
• V etoc D·ra Epitacio Pessoa, który 
nie zgadzał $ię, aby wdowom i cór· 
kom niezam~żnym po weteranach 
wojny paragwaiskiej, które nie przy· 
noszą korzyści Skarbowi Narado· 
wemu i nie udowodni'\ swego u 
bOstwa, wypłacano połow~ pensii, 
którą pobierał za życia ich mąż 
i ojcieoł czyli te Zi1tw1erdzono wnio• 
Sflk1 aby wyilhtcslno te pensje w1o 
wom i córkom nit:zam~tnym po 
weteranach paragwajskicha 

Ogromny wybór obawia 
wsselldego rodząju po eeaaeh aaJniższJ'Ch 

- -- SI ECJALNOS'Ć 

G ~J.v.I:...e...SZE 
Wykonane na ,wzó r trzewików do s~nurowania 

BARDZO PRAKTYCZNE I ELEGA 'iCJ{IE 
UWAGA: Ubuwie sprzedaje s!e Olld gwara'\Cjll. to jest, gdy sio okazuje 
jP. kaś niellokładność, czyli nietrwałość obuwia udowodniaj,ca win~ fa· 
b:ykrł~ji, to takie małe naprawy wyk:>nuje sit darmo. 

~~====================:========~ 

PATRZCIE 
, PAŃSTWO 

! 
KLIENT 

zadowolony 
A 

----~----- KRAWIEC 
GUA.JUVIBA. l również 

Szan. pr('numeraturow z Gu.t ju bo 
vira i okolity do wiadomości , iz KRÓJ 
prenumeratQ mogą plt~eić za pośre - DOSKONAŁY 
do.iclwem p. Włodziutierza Kuhr.'a, . A to dlatego 
mieszkającego na kulonji P1raoga Z E U BRANI E 
koło stacji kołeJ~wej Gu~juvi1·a. WYKONAŁ 

Wyd •• Gazety ł'olslti•i• •

1 

~ . J A N F A U C Z 

Nakładem własn~m 
co dopiero wy11zla ~ pod prasy: 

:lv.t..e..P ...8... 

(-N 7 mu.1 kolurach - 50X70 cm,) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w ksifjguniach przynajmniej €$000 

A~ebr cen~ zro:ić przystl)pni~jszą l 
a raczej aMby SI~ ka~dy mógł zaopa
trzeć w dobrą Mapę Parany - kaza
liśmy wykonać wielką ilość tych map 
specjalnie dla nas i które sprzedajemy 

- TANIO - -

CEN Y : 
Na dobrem papierze 2$500 
Na najlepszaro papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Studjowanie Geografji - to jeden z 
najwatniejszych czynników Oświaty 

NIECHAJ WIĘC KAZDY SOBlE ZA. 
MOWJ TĘ TANIĄ MAPĘ PARANY. 

* 
ADRES: 

Gazeta Pcllska w Brazylii 
()ai•• Podąl B 

eUBirYBA - PAB4NA 

Od Redakcji. 
P Pawłowi .Dnrea :t; Pita•any. 

Koretj'ondencji pań•kiej nie um1eści· 
my, ponieważ treść jej uwlera spra· 
NY osobiste nie nada:ą~e sio do 
druku. 

P. Daaiel Królikowski w lila
piana Plmeatel~ - Kore,lnn{'!encji 

~a.na zo~tjduj'ł sie zwroty, kt6re obra• 
za'ą pewną powszechnie Utlnowac:ll 
klas~ nsszego społec'l!eństwa. Ponadlo 
nie th.c~my rozbAzgrywAć sprawy miej· 
scoweJ 1 przyczyniać s1e do ZIH s trze 
n a wasnf, którą n11Ież!!łoby na miej
scu zdatwić. Pr!lszę nie up m ·nać 
o przysłow·u: .Zgoda ~udu e, mezgo· 

l 
da rujnuj;•, Korespondencji nie umte 
ŚCID'IY 

\Vs•:rsłkieh na~zyeh koru-

~ URI'r'NłA. 
Avemda Lu1z XaTier 

N. 11. 

- Mam raka w tołądł:tt .. 
-- T~ ma tEż 1 Trocki, a takź€ 

pracuje. Wynoś siQ. 
Trzt. ci symulant: Jestem chory. 
- Co ci btakuje? 
- MJm pomteszanie zmysłów. 
- To ma te:. i Lenin, a jed;J k 

pracuje. Wzięt~! 

Pdpiero3y .. vEAOOc -
La U~ine 

pc•ndentó w upran.!l.my, at>y w ' ""O· 
h'h k •r~<s ·onde1cjach zech ~'eli ~~rani· 
czac s.io śctśle do •stoty sprawy ' swoje 
k· re.so,lndenc e staeucuh 0 1:e 1.0 rla _ mi~S~iłnl'11 wvsr.ukana 
gdyz na rowzlekłe korespondenc1e b tr k 
nam .m1~jsca. PODZlĘ !!O W .lNiE 

W -mu panu Dr.>WI M. Szeltgow k '• 
S. p . Tcoduzja z Biel ińskich l mu skład"m nmleJszem najserdec nlt'J· 

Gontarska ~~-e podzl~ko~an~e za ci~żlrlł ala szcz~ 
po długich Clt·rpi ni u : h z m· rła w shwu~ i umleJQlme dnko~anlł. oporacj~ 
L• d ; d · 1 · · u mej Ź\lny, za uratowame JeJ i dztec-

:> z. ma Blerpma b .r. zaopa ku życ:a 1 u~drowienie Jej w 18 dni 
trzona Sw, Sakramentami, ptze• po operl!cji. 
żywszy łat 71. Kurytyba, 22 września 1\)24 
Nabo~Pństwo ~&łobne za dusz~ JAN PRZYBYŁA,. 

ś p. zmarłeJ odbędzie si~ w pi~· _ 
tek dnia 26 września br. w ko. 
ś ide polslum Sw. Stanbława w 
Kurytybie, o godz. 8 rano, na któ· 
re zapraszaj~\ krewnych 1 znajo• 
mych i przyjaciół. 

\V smutku pograzace d..!ieci 
Stefan G;!ntarski i Ktotylda Linderska, 

------------------------
Wesoły kącik. 

BOLSZ.EWIOY til-~KULANCI. 
Rzecz siQ dzieJe rui( temu, pod• 

czas przeglądu rekrutow. Nat:1ral• 
nie, co drugi !ołnierz, to udaje 
kal~kQ, przynajmm~j tak twierd~ą 
d~ktorzy. 

Pierwszy poborowy: Jestem chOiy. 
Lekarz: Co ci brakuje? 
Poborow~: Mam wad~ serca. 
Lekarz: To ma także Rykow, a 

jednak pracuje •. · Marsz d\l szec 
regow. 

'Jrugi 5ymulant: ·Jestem chory. 
- Co ci brakuiei · .. 

Na skutek prośby p. Kazim erza Suli 
strowsktego rad~y Ministentwa Spr11W 
Wewn~trznych, posz.u1tu1a Stt p. Suh
strowskiego który przed k.tll&dt: estv• 
ciu laty wyem1grował do Brazylr, (ldl:le 
pracował Jako planta~ .. r. 

Poszukiwany lub ktoby wiedział 
mies~:e pobytu pouukiwanego ze~h~e 
znteśc si9 z l~onsulatem R P. w K&~· 
rytyb1e, Konsul R. P: 

-------------------------
Dom. drewnian7 w dobrym sta

nie, z ogrodem, na ul. Prudente Mo
raes, do sprzedania. Zgłosić sio u p Ja· 
n.t Mat:loszka, C11rityba, Rua ::Saldanha 
Mannho N. 115. 2 3 _____________________ , ____ 

Kurs pienięd~y. 
Dnia 24 września 192ł roku. 

Frank ó28 l Pezo zł, 
Frank szw. lł880 Dolar 
Lira ł43~ J Funt szterl, 
.pe, 3ł546 

8$060 
9.950 

44: 0(;0 

..... ·~· , 
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ielk. Skep o Iski 
• y &Ska a··~ct a Y 

Plac Tiradentss N. 19 

D ~. 1\'lirosław Szeligo,Yski 
· yły a ysłent klinik europejskich 

Lel-ca.rz i. ope:ra to:r 
~· DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHiłlURGICZNYCH l KOBIECYCli 
~~ [ f !'Ć. L ·.· tług !Diu··~.,zv!'Tl .!:!pl.l Jl.1')\>?. Bu<.ia za pomoc& prmnicm łoentgt•na. 

1~ :r- Ji';;g~ails wb ~ u:t pr•ełllwaię do bt\d&n mikroskopow-ych i bada4 
UJ! .krw a u a churobJ ukryte. 
~ Ohoryt~h zc.miejsco·wych pr~yjrnuje na leczenie ~ 
~ to sweJ· kUnice j (t~~ l f!;tł 

~-------B_u_•_.H_a_u_F_ra_a_c_~_·a_c_a_•_·_•_ZJ ::___'_'_•_r_s_'J_b_• _______ , : 
ma zawsze na s ·ł::.d ~·e mal.~e p<:jz"On'!, żytnią i kolauydziaoą1 cukier. rvz, sól, 

~ledt.ie, ś'1Wkl~ rodz·mki i konserwy owocowe. 
Ma rowntP.Ż naj t:ps;.f\ kawę rnieloną z własnej fabryki. 

T run\i krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kur,uje produkta rolne jakofo: kukurydz·). fac;oiA1 ziemniaki, masło1 jaja1 drzewo it.p. 

• l 

SPRZEDA.Z NA ROLO?Ii.JE HłJRTO\VlłA. l Dł}'~.ł.LICJZ~.A. 

-c E L" v P n z Y s T Ę P ~ E 

Posiada fHje w Thomaz Coelho i Araukarji 

Nasiona z Polski 
::1& D:-\ składzie św1r.żP i naj. 

le,Jszych· ł!ntunków. 

Nasiona U' arzy w 
(Torebko. 200 r5.) 

Brt.:kiew, burał:i, cebula. cylw• 
rjH1 dyme, hsola sz1-1ar, groch, 
cukr., kaJafjo, y, lm!ar·epka, ka!:IU• 
sta (głowiasta, brukseltłka , czerwo• 
11a, wks!\a), kop~rł majeracekoł 
D.Jak jadaloy, ma~chew, mrłony1 
mu.::zlRlda, ogćrln~ pwczarki {za· 
l'Oóki. 1 ce.5iełlw l mir), pieprz, 
j)lCtmszka. poru!do:·y, pory, rabar
her, r:zepka ~ mit s.l rzcdki.:wka 
l mies., sałnla, f krv, szpsragi. 
szpinalt, truskawki (t ozsada). 

Jt•aaiona kwia.tó1".1 
\Toreb. a 300 rs.) 

Bt·atki, chaberJ dzwonki, goź, 
dzik', !~"oszt!{ pact.nacv. i{wlwnp· 
lwie jJys.z, zkt, łub i r. t, wiat, mac ej
lra, W" kiJ vasturejR, o ... tt óźkaJ pło · 
m" ·,ł rt>zeda, :::b:"Je(·~nil>, itd., itd. 

W~syłk· kde ~ lub pocztą w 
granżc~ch całeJ Braz) ·.i. 

P.ti WEŁ NIKODE1J:l 
Trave?sa. Zac!Jsrias, 5 -

- CULJTYHA -- Panma 

r•(ł(łmetmmmetf9C081ł1@(9@(0(G(Ge@ eco®t9tJ 

l "Cervejaria Cruzeiro" : 
S ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowin.o::ji @ 
e piwo własnego wyrobu po aajpr.z;ystqpoiej zych cenach mal'.lri w 
8 •Cruzeiroc.ł •PiłseilC 1 •Pombac, •Escurmha i inoe. ® 
~ Kupuje dla własnej słodowni jQCZmtt:ń w rozmaitej iloś"i S e i płaci Dajlepsze ceny • . 

8 llUBITYBA.- ClAIXA. PO!'IJTAL 108 
e 
\9&>0l88®0l00lcte·eCGctlil~tD(!):9®~®® ~e ·S 
iitRIHIIJBB&BatfWIIUII~tlii&Ss:r!iił~Ji,.. JiS~~~ ... 

l Apteka "Tir· dentes ' 
m 

• • ~la 
~ 

W alerego Wiśniewskiego 

l"lac 1,iradentes N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

~ W aptece tej, której wła.ściciel~m jest Polak1 rozmówicie 

• si~ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzehllną obsłllgę. 

\fi s'" ó J DO SWEGO! 
ił 
~aS&Ba2aS~SRHB'R·H~ 

·~ - łi mm • .._._ ~•••• .. _..._.,...,.._.._.._ 
~ . Dr. Zygmunt Gradcwski ., 

ADWOKAT = • ' ~ Fabryka cukie~k ów 
"1\ U I~ O R. A" g Po u~cńc.;~c u uuiwH~~leh~ 1 ł 

' ma za zczyt zuw1adom·c Sz. ' j 
~ Ko'OtlJQ f-vh·k~. iż otworzył ' 
'ł' kanc~ . ..trJ~ ad wokncką. J że * ~ózefa. .&C u l i. 

załatwia wszeUd-e sprawy cy. ' ' w .. 1.. ==- -
vn1uC:'J krym;on.loe, spad&OWf', • C,bal!asll) we ws:rystkich odmianach. ł 

yriWła cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier 

rozw-cdowe i t. d. i i ,,, Ulica. Mar:tim Af'f'oneo nr. 16. f 
u .Buuo i rrif'sZb:J.tue : ł i 

Pruc;n Osorio 11.117. ' ' c o r i t i b a - ~ar a n a - B r a s i l. .. ~ ... " ................ ........................................ .. -
HOTEL CUHITYB NO 

Wenlura Pcrena de Souza & Cia 
t\T ceottu mia"t~.t tramwaJ przy 
dJZWih<'b ·na wsz}stkie strony mia· 
sła, Pokoje i slołowaolcl porządne. 
Wina uacJonałue i zagraniczne. Po• 
syła się obiady do domów. Przy 
ul. 1 de .Mar~u n. 7 - UW AGA 

Ten hÓtoJ wyłĘ,c~nie dla rodzin. 
Ono 

()ASA dĄtJU.u 
Janoba Griospunda 

FB.bryka mebliJ materacyJ kołder 
i płiiszczy nieprzemakalnych. J?o. 
siada Ot.'błe uowe J używane. 

S'1rzedaż na wypłaty. Przy ulicy 
1 de M r~o o. l 8 - Telefon o. 389 

041 
--------~~~~~~~------.t'IiJ~I-\DZE 

~yrozycz;;tJq st~ na mały procent 
d od bypot~ ke Ju~ pod gwarancją 
bonusó~ 1 apoh8. Kupuje silil i 
sprzed;;]e domy, Łiemie i majątki. 
fr.formac je u rządowego correctora 
Gouofrcllo Lima pr~y ulicy Mare
chai Decdoro o. 38. 028 

Dominik Kureoki-
Poski zakład krawiecki 

-· ~li~lł .&le&rl'e N. 3 . 
W 1elk1 wy nor ruaterjs.low na ubranie 

.lturlóWićD'f wy~onuJe 2ię w razie po 
IZ6Lv W .2<J. godzmy. 

Bob()t gwara•towałla. 

e~~~tj~lł~~iimm~~~B~~~~~~~ w ~ 

~ EIIC ·O '' ~ 
~ '' = ~ Fabryka karmelków i cukierków różnego gltunku, tań· ł.i 
~~ szych i drotszych owiniQtych w papier ( •hałhts c ), malinci ~ 
! . nowych, kokosowych, miętowvch, cytr~nowycb,~ ananasa. ~~ 
; wycb. truskawowych, bananowych i mlecznych. ł,W 

M~ Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalut'1 nowe ! 
~ go formatu, ktore w każdej chwili mo~aa nabyć po ce· ~ 
t; nacb bardzo przyst~pny('h. ; 
łi Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tern, ~ 
~ te ~ najtańsze i najlepsze w Kurytybte. ~K 

~ Franciszek .Eachot~,ski. ~ 

! CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. ~ - ~ m ~ 
rt~Dt~~~~a~.~~9}.1m.~~~D~.~m~li·~~[]~~~~~ 
Banque Franęaise et Itahenne l)uur Lamet•ip LIC d u S ud 

Centrala: .?ar1s, Rue Halevy 12. 
Ageneja w Reims, 

B r a z y l j a - P'ilje : S. Paulo, Rto de Janeiro. Santos Curityba, Porto Ale· 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Ageneje : Araraquara, Barreloa, Rebedouro, Botuc:atu,. Caxias, Espirito Santo do 
Pinhał, Jał:u, Atocóca, Ounnho, Paranlliua, Ponta Grossa, Ribt:trao PretQ, . 

S. Carlos, 8. Jose do Rio Pardo i S. Manoel. 
A r g e n ty n a - AgencJe: Buen .s Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i- Valparaiso - Korespondenci; 

PERU - Banco lt&liano·Ltma, Ct\UAo, Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banquc Fran~a1se et ltalienne du Co!umb e-Bo~ota, 

Załatwia si~ ws1ystkie operacje rienit;żn , prZYJI:'.IUJO sio depozyty na 
terntm oJuealony i na rachunek. bierzący płac'łc najwyżazoa procenty. 

Aaeaeja Bankou XX Commerciał ltaliana ruieści si~ wa: łasovm bydyn· 
~ .. rr~l· \łl~(}' li.> dt- f-t· wv···~{\n~ 

• 
~·~~~~!l~!r~!l!l~'!l~!ll~l~~!4~ ~~~~~~:tJ!ł!l · 
~ ~.ljwq'{..;;:,: wyntilt.eł' d·a h~(~lAłlka s fił~~u 
~ Eli:x:i::c .. 91.4 ... 
~':!. u11nany przez; Narodowy Departament zdrowia publicznego p1smem dn. 21 lutego 
i!:!\ 1111& t·oku, Nr. 26 
- ' Zv.a'c;r.a skut~cznie 'lyfil!s bu~ i•JIJuZ'plt-CZtJt'ltltvon dla injokcyJ. J&>t onar 

g czuyrn śt odkH:lOl, czyezci.!\C~·m kro w i lek ar,< t wern ..vielkleJ wartości 
Już p~y u~ydu tr:r.~eioj f a.8.~eczki ot> ja wr cbMoby n~tw;)t powll~niej' 
1:qch· plamy fis'uł<'~. pryszc~1 ·, wrz"rlY i reumatyr.ro, znik~tję jakby 1e ręki\ 
odjął O 9~0/o m~zcty;~n ,, ,n 1~~·eh. ktor?.y 1.a c1:a~1w ka ~·alerskich . ehoro 
W'lh o~ r:horoby ~ekretl1e chorobv t~ p~nost~il\ cnrlluicznemi i to jest 
prlyczyn1, ~o tv-:.;1ąee kob1~t tam111:uycb cior!Jią na ror.roaite aiedom!lgania 
imłl.'l!'ł, nił~ wJedzą ~up·,flliO, co to o'loroby spuwudowało, 

3 !la z~·czki N~' ;tE\l'CZ'i zu~,·!oi"' U<l odq~kama wąs~ego :&drowia 
j u\·ato-., sui... Nas we 'l !łnci oi.l p n; byycb 1'\.lłA~;l~tw. 

Dla l.da·~~ ~vf, J•;tyC'ł:JVCh jP.t .1\L[X.[({ 91~" o'\jnbJwiehiej 
,;tern •,l!<>ir4w )'l\ lJO';it;v.T •1. Vl ·l~. •'wj 1 iołą1lka i 1est pNyJe naym w 
n~~c:n. "t:tA\:{[1{ 9 ~~ l'J.11 {t> '!U~-1a we w q3tl(wh !lpttlkacb i ~\cła 
d ll'•l 11 1t~ r.rivcb w Br"t.Y'Ji 

iJ ""łtlw y · ... ,da'~ G lvt\,~ ~ Cirt lit Panło, ł.• ~iio .fn4o 143 
~ . 
~~~ l ~.hll•J ~~) ~- "",'~1'!ł!}'~~:l.?}.~~~ .. ~:ij~ ~~. 

~ ~- ~~- ~.:~~4J ~~ .i-112 -~~Ji~~~.~~~:l~!l~!l~!J~ 
~ . ,Szrtnou1 ne PanliJ ! 
~ W ci.-.gu 4 rb t;O~i:;•!l ~ o:a1ó. s ę m,•żt~'~ od kolł-'k . ~acioz• 
~~ nych, jłłt !i ••;;vw•ó h .t{r.·"~ a(if,UXO SI~O\ IIN\c 
"'~ uznana przez Narodowy Departantent Zdrowia Publiczneso, pis!llem dnia 28 

j cerwca 1915 rc.ku. Nr. 67. . . 
., z .Fiu o-S~d..tAti a• Je!lt Je .1yuyll1 .&llan)·m ~rod•u.:em leC4~1C6yc.n, 

ti:tl kwregu skutolr Jest najs~;yb~~ym w lec.-,(';lu ~Ib.iouta~R.fl k:o~tooych. 
·~ l~oDu rn~ .cwzna leczy w ci gu 4 \! golt.ill. UW any 15 dm przed 
~ pm:odmo, uł.zt>,.;ta porod, zmoitlj ;za boli)śai porotlowu t koiki, i ~•bez· 
~ pwe3a zycill k :et pned Dlłl'lh}i)l!twami k1•wutoków, t1lk: czę.;tych przy 
~ pur ... dach. Prą mnrcll chvrobllci! kob.ecycll • ~las••·8edt~t hta• 
~ ~ide; ZfiW:i2;e sl<:.tloo:znie i. l~c~y w:>ly~:;tkte nte.i•)ó'D;tgama kob1eca. 
~· .Zaleca sią lekt r.-;Qm i aku"lzerłtom. 
~ Je~yni de'l Jxvt~rfusze: 
"~ J • • -

-~ Gełv'~() & ~ia Sito P'l\t11o Avc.Qida~llo Jnao 145. 

.!J .. ~-~r. ~ ~lzj ~~ 
ll~~iifd~ ]IEi~ił 

'i'&wa-.rzy!nwa F a ca~kJe Zi~gi :et ~.' .. "" iej 

JJ h g r~ R uni ,u • ., d łlantJqua•:• 
Reguhrue odjazdy t. po· ~ów SautrJs i Rio de Jaaearo 

do H wre i B{irdeau.x. 
.i\.0rJJumkacJa najszybsza i najwygodmejsza statkami lu

ksusn. :ovcmi posp:e.,znyml, które odbywa ~ p 1Jdró~ ~43 Saotos 
do ft"raoCJI w Hi dmacb oraz statlnm• sp~CJ~Inie urządza, 
nyrnt dla cmigran~6~, taór~y z •1ajd~ Jak flaj nygodme,sze po, 
ffile&?.CZNJie 

Stalki mają d rlyspO?JVtłf kabiny III klasr. 
Podróż z Bordeaux, : Hsvre c,;yl ~ Palhc:e do Gd ń•t.ca od 

bywa si~ pociąg!iml łraccuskiem1 ĄŻ do Ounkerquo, a z Dunkerque 
do G d ó'k'ł ctJttk:«. 1 ·omp fran~us~1ej • Tranlatl~tntlque•. W ten 
aposob rJn!kn1e 1:9 róźnych naJ~tvć na kt.)re meru bywaj' nara 
żem nasi pusź.r11W1e nt. grart1cy n•e~·.~ieek•ej 

Najbliźszy odjazd dB Europf 
Z SA. ~T~I!i Z lłiU O~ J l..EIIłO 

• •lU \ LT . .\. .- ~9 wrz;t't•Jilrl 
.10 FO lt~l OSE" 6 ;J,!ź Jzteroika 
:~LUI'ETL\« 10 paźi.denika 11 « 
·lUEUUANAc 12 >) Hł « 

·DES iAUEc • 20 • 
Bpr~ed:lt otletów z Btat;yłll do ~olskt ora~ z Polski do 

c:s~azy~1 t t. za (b~lb•.!tes dJ du.ntdil) &ała.twul 1 bll~~zycb in· 
formacja u.dziela 

Ignacy Kasprowicz 
Aveuhli a,ut~ ~tVhW ~ 4" l"'l tf 1 t. 

tailiil lCB112· ~ l 111BSIISaJIII2 •• - ..... 
C A S A U l C H E L S pr~y ull~y 15 du N•Jv~mbro N. 10, 

Załoź. w 1897 przez Ąlfreda Eruesta i3ICbels 
M~ zawsze oa skład~Je Wleiłn wybór kapełus~y dla pań i 

zabawek mrterJałow" przedmiOty właśCili/e oa pre3tmty, oraz:aa """"''"" ... u:tm.nnri,.,. 

~\l arto ,p zekooać ;:;lc; o::oob:śc•u o dobroca to..varów jz.ko t• ż 0 
lncb cemch 

Ha n Polslci 
w Barro-Erechlm Rio Gr. 8. 

Wl(tdyslawa Obroślaka. 
Nowo sprowadzollf wielki wybór towarów metrowych, jakotet 
d.:.i ro1:~iczycb, kucheany~b i wszelkich drobJugów. Kupuję 

kolonjalne, - płaco wysokie ceny. 
Adrł1b : W h.~. d )'Sław Obroś!ak 

Barro-E tldum Rio Graode do Sul 
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