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inaczej byłaby to grabież najzwyklejsza. Pań- 5)04 1,66 \ ha. Do tej przestrzeni dod;;jmy to~uj_ą j<t też w sposób. rozsądny i z uwzgłę
s 1wo może pośredniczyć w dozwolonych jc>zcze 739,6 6 ha. ziemi, będ ącej własna dmemem przedewszystk1em potrzeb państwo
ustawą transakcjach z ziemią, ale środków na śqią p;Ifl ;twa czyli razem otrzymamy do wych stronnictwa rrarodowe, za czem moW Polsce jest wielu ludzi, którym, gdy zapłacenie tej ziemi muszą bezwzględnie do- r zpareclowania 5,78 1,'2.77 ha. ziemi. •jest żemy być przekonani, że przyjdzie ona do
mowa o reformie rolnej zaraz na myśl przy- starczyć ci, którzy ją chcą nabyć. Metódy td tały zapas ziemi, znajdującej się tak w skutku, skoro zostaną po kolei załatwione
chodzi odbieranie ziemi obecnym właścicie- zaś zalecane przez niektóre partje nie mogą rE>kach prywatnych jak i państwowych.
~:tjpil niejsze sprawy, z~iązane z odbudową
Iom, posiadającym ją w większej ilości i nam tu bynajmniej t~fić do przekonania.
Przypatrzmy się znowu z ołówkiem w 1 ugruntowame"? potęg1 państwa pu l.:;kie~u.
rozdawanie tym, którzy jej mało lub wcale Sprzeciwiają się óne przedewszystkiem po- r .ce i policzmy tych, :co pragną tego zapa(Na pods1awie art. "Katolika Codzien.")
nie posiadają. Ile możności miałoby się to c.!uciu prawnemu i są również w sprzecz- Sij otrzymać bodaj cośkolwiek dla siebie.
nawet odbyć bezpłatn!e i nie dosyć na tern, ności z przykazaniami, na których jest opar- Gospodarstw drobnych, nic przewyższają
bo trzebaby oprócz ::iemi niejednemu jesz- ty porządek całego świata cywilizowanego. cych 20 ha. jest na ziemiach polskich liczcze dodać potrzebny inwentarz, a może na- Ponadto każdy chyba zwzumie, że gdyby br następująca: w Małopolsce 992,1 13 w
wet postawić dom i budynki gospodarcze. tak chciano odebrać wszystką ziemię jej w województwach środkowych J,1S4376, w
Na Zachodzie takich, coby tak myśleli jest dotychczasowym właścicielom i oddać ją \Y/ielkopolsce 129,700, na Pomo~zu 76,300, BYŁY NACZELNIK PAŃSTWA POLz pewnością stosunkowo niewiele, bo ta~ za darmo w drobnych działkach .tym wszyst- . w województwach wschodnich 556,388 czyli SKIEGO P. PI,ŁSUDSKI CAŁUJE RABINOW W... RĘKĘ?
nauczyli się trzeźwo pojmować sprawy t kim, którzy się o nią zgłoszą, to skutki ta· razem 2,938,877. Ustawa dotychczasowa o
uważać przedewszystkiem własność prywa- kiego kroku byłyby fatalne. Zubożyłoby się rdormie rolnej mówi, że pierwsi do ziemi
Żydo.vska "Reputlika" wychvdzaca w totną za coś, czego nie można tak bez wszy- tym sposobem warstwy obecnie posiadają- m:1ją prawo pracownicy folwarczni a jest dzi podaje za warszawską gazetą "Moment"
stkiego naruszać. Pozatem wiemy, że bez- ce ziemię, a nie pomoghby szerokim ma· ich 250,000 rodzin, cz.yli razem ilość rodzin następujący artykuł:
względne rozdrabnianie ziemi, mogłoby się l som, bo w podziale stosunkowo nie wiele między których ziemię należałoby podzielić, 1 "Podczas swej podróży do Lublina na
odbić fatalnie na naszem państwie, zagraża- ziemi dostałoby się każdemu. Jaka nędza wynosiłaby ponad 3 miljony. Zapas zaś zie- uroczystości legjonowe marszałek Piłsudski
ją~ wręcz jego rozwojowi. Ale im dalej na zaś panuje wSród małorolnych we WOJe· mi ~ynos~ nie całe_ 6 miljonów h~ktarów, odwiedz.ił miasteczko graniczne Ostróg. MarWschód myśl podzielenia ziemi tak, żeby wództwach wschodnich, gdzie stosunki o- czylt n2 Jedną rodzmę wypada mecałe ~ ?załkow~ zgotowa~o .nad:wyczaj serdeczne
się każdemu coś dostało, jest dzięki dema
hecne się wytworzyły wskutek bezmyślnego hektary.
t owaeyjne przywttame. W przywitaniu -tern
gogji partyjnej bardzo· rozpowszechnioną, dzie!enia ziemi w ubiegłym stuleciu, o tern
Każdy niezaślepiony przyzna atoli, że ta· wzięła udział również ludność żydowska .
...~,~i~..l im radykalniej
zaś jakieś stronnictwo tę przeimnać się nie trudno. Po reformie rol- kie .z~ł~twien!e sp!·~wy, t~ki podział jest nie~ Pierwszy d~ień s~ego P?bytu w Ostrogu
myśl propaguje, tern większeroi cieszy się nej takiej, jaką zaleca lewica z Wyzwole- mozhwr.. ~1em~z~tW) :r. jest podz1ał całeJ marsLał~k Ptłsudskt spęd~tł na llroczystośd
ono tam względami.
niem na czele, stosunki w całym kraju mu- własnosc1 zte:nskteJ, bo nawet dotychczasowa wręczema sztandaru 19, pułkowi ułanów, zaś
Potrzebę reformy rolnej w Polsce bez- siałyby zapanować podobne do tamtych, a ustawa, "podobno bardzo demokratyczna w drugim dniu odwiedził świątynie wszy.
wątpienia każdy obywatel uznaje, ale mając powszechne zubożenie musiałoby za sobą i postępowa", a jednak zostawiała właści · siki ch wyznań, a między in nem i także tań1 •
a.cicz•
na myśli jedynie reformę rozsądną. Nie mo- pociągnąć u nas upadek kultury i cywili- ciel om od J 80 do 400 hektarów, tych zaś tejszą synagogę.
N .\c
że więc być mowy o bezwlędnem rozdro- zacji. Stalibyśmy się wtenczas istotnie na- l właścicieli jest 13,203. Po drugie obdzieleP:zy wejściu do synagogi marszałka 0 .
28
bnieniu ziemi, gdyż doświadczenie uczy, że rodem niższego rzędu, pogardzanym przez nie wszystkich po 2 hektary niewiele porno- cz~knvała delegacja gminy żydgwskiej, oddla podtrzymania i należytego rozwoju prze- inne narody.
głoby nawet tym, co już coś mają, a bez- dzt~l skautów oraz tłumy ludności żydow
mysłu rolnego są potrzebne i większe obPrzypatrzmy się wreszcie statystyce, któ- 1olnej slużbie dworskiej danie na rodzin~ & ski ej. Ody marszałek przybył w towarzysz.ary. Chcąc zaś wyrzec się przemysłu rol- ra najft:picj nam wykaże jak niemądre są- ektarów, byioby stworzeniem nowej biedo- stw1e starosty do synagogi, skauci żydowscy
nego, znaczyłoby to cofnąć kulturę rolną w radykalne pomysły lewicy. Zobaczymy, że ty na wsi, która byłaby skazana na życie w przywitali go OKRZYKIEM HEBRAJSI [M
Polsce o wieki całe wstecz i skazać kri!j propagatorzy lewicowi poprostu sami się gorszych ,warunkach od dzisiejszych. Gdyby "witaj" (hoi ch).
nasz na zubożenie. Należy natomiast podzie- nie orjentują co do tego, jaka reforma roi- ~ię zaś tak kwestję stawiało, że ziemia po
arsza e PiTsudski PRZESZEDŁ PRZE O
lić zbyt wielkie posiadłości ziemskie, docho- na jest możliwa. Nie o to im zresztą cho- winna się dostać tylko tym, co mają karło- FR9NTEM oddziału skautów w towarzy·
dzące nieraz do kilkudziesięciu tystęcy mórg. dzi, tylko o bałamucenie ludu, a tu wiadcate gospodarstwa, by je mogli powiększyć stw1e starosty oraz wyższych oficerów SA·
Nierozsądny jest pomysł lewicy, że ziemie hę· mo; że im radykalniejsze pomysły i niemorzynajmniej do l O hektarów, to posiadaczy LUTUJĄC, a następnie wszedł do wnętrza
dzie można oddawać za darmo lub conajmniej żliwsze obiecanki, tern większe powodzenie. izej J hektarów w Polsce mamy 850,000. synagog1. Tam oczekiwali go dwaj rabmi z
za pół darmo, idodawaćjeszcze zapomogi na
Otóż wedtug obliczeń z dnia l lipca 1921
la zaokrąglenia :~;atem dla nich potrzeba z rodakai?i i POD BALDACHIMĘ_M _Qpro
pobudowanie się i urządzenie. W jaki . spo- roku cała tak zwana wielka własność w ,ó ą 6,800,000 hektarów, do tegc dla dwie- wadzah go po synagodze. Od,xawiono mosób miałoby się to dokonać, o tern twórcy· Polsce przedstawiała majątków ponad l 00 ci t>pięćdt.iesiąt tysięcy rodzin folwarcznych dly dziękczynne, a następnie jeden z rabiowych piJmysłów nie mówią, a przecież ży- hektarów 13,208, obejmuj~cych razem 10,
o 10 hektarów potrzebaby ~ i pół miljena nów wygłosił przemówtenie w języku he·
jąc nie w Bolszewji, tylko w pat1stwie pra- 065,813 hektarów. Po odliczeniu lasów, l 1a. czyli razem 9 miljonów hektarów ziemi, brajskim. Marszałek przebywał w synagodze
worządnem, pamiętać musimy o tern, że wody i nieużytków, których jest 5,0 5, :5.!
.i est wszystkiego tylko niecałe 6 miljonów. PRZESZŁO GODZINĘ I WZRUSZONY
bądź jak bądź za zabraną na cele reformy hektarów, użytków rolnych w prywatnym · Reforma rolna w Polsce, jak już poprze- BYŁ SERDEClNEM przyjęciem, jakle mu
ziemię trzeba jej właścicielom zapłacić, gdyż posiadaniu wraz z zabudowaniami zo'5taje dnio zaznaczyliśmy, jest konieczna. Przygo- zgotowała ludność żydowska.
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szalenie. Nie przeczuwa on te~ w swojem ona. - Kto wie, co się w m;~dzycze sie zdarzyć
zaślepieniu, że go Olga niegodnie za narzędzie ciem moi,e l Kto też wie, czy ten tt;hOrz nio pożałuje, LO
nych swych planów używa.
,
mi d z1 ś w u~ojeoiu zmysJ,)w przyrzekł. Jest tez
Romans Z naszych czasbw, W 4 tomdch
Pada znów pełen uwielbienia przed nią na ko· Jeszcze pytanie, czy się tak uda. Wol~ się zara~
przez Jerze$!0 Bornes'a.
Jana, a Olga podsyca ~f\dzę jago jeszcze czarującą zabrać d • d:t.ieła.
213
senlecznośctą
, Wsze 1l~zy do sypialni, wyjmuje ona z SZJtfy
- O, wstrzymaj się pani - mityRuje on ją.
Ud:oje ona miłość, której wcale nie czuje, przez l!7.katuł kę kt6rł\ otwiara klu,...zem W skrzynec:!ce
- Pani szałoje i traci zimną krew i ro~wagę. z~J co wprawia i tak jut zaślepionego barona w szał, tej stoi kilka małyc h fla.;zecz~k Hrabina wyjm ujt3
staw pani to mnie I Ja niezwłocznie hrabiego do który go czyni niezdoluym do oparcia się Jej po· .je l n ~ z nicb, peln14 bildlłgo, szklistego pros~ku
odpowiedztaluaści pocięgn~.
oętom.
- Poskutkował on wtedy wyborcie •. • u jego
- Nie, nie l Pao się do tego ni~ nadaje - Jateli pa!l mnie naprawdę kocha, baronie ojca - szepcze ona. - L"C1. n1e, nie wolno mi
przerywa mu Olga gYtaltowoie. - Idź pan teraz szepcze Olga z syrenim uśmiechem - to mnie pan 3taz u~yć tej samej trucizi1y, bo by to mogło
do domu i przyjdź pan znów jutro. Ja musz~ być nie zechce stracić, a obawiam się, M zguba moja wzbudzić podejrzenie.
sama.
jest niechybną, je~eli w walee z hrabill uledz będę
Zrefloktowawszy się w ten sposób, chowa ona
- Alei, najukocbaisza moja...
muaixła. Zważ pan, ile od tego zależy.
tę ftas1.eczkę, a wyciąga w miejsce j~j inną , pełną
Olga przerywa mu niecierpliwam topiłniem nogi
- Ja zabiję tego nędznika. który cieb:e, najuko· jlikiegoś jasno Mitego płynu, puczem szkatułkę znów
- Słuchaj pan - wola on rozkazująco. -Ja chańsza moja, tak strasznie obraził i zeltył - woła starannie zHmyka.
ch!lł wreszcie miei spokój.
Foebren w naJwy~zem oburzeniu.
- To tak samo jest skutecz'le - uśmiech! się
- Widzę, :!e pani znajdoje się teraz w roz ·
Tak jest. on musi zginąć ·- potwierdza Olga demonicznie i chowa f!lłszec1.kę do kiesz.sni. P tAm
drażnieaiu, które ••. o szal gran~czy - mówi Foe· zawistnie.~- .P2:iś, lub najpóż:UeJ. lutra osta~oia jego .zarzuca cz~rny. płasze~. zawelonowuje sit} gQS o
brea ohratony. - Dlatego nie biOrę na wage tych godzma wybiJe. Nła opuszczaJ mtę, Bruno 1 pomó.ż J wysuwa s1ę Cichutko ze swego buduaru.
dla mnie dość obrazaJflCJCh słów pani l Ot~u§cic mi! Mam już ułożony plan. Pornóź mi go tylko
Jak cień przebiega ona ciemnr, dłngi korytarz
feduak pani w tem usposobieniu nie mogę l Oba· wykonać.
na którym cisza nocn!ł panuje.
wiam si~, ~e mogłaby pani popełnić czyn, któryby
- Plan l Jaki, powiedz mi, a ja uczynię wszy· . . • . • . . • . . . • . •. . . . • • . . •
pani , • •
stko, co tylko odemnie 1;fłda6 będziesz, najukochań·
Hrabia Egon udał się dopiero bard:o poźno na
-- Któryby pan dla mnie nigdy popełnić nie sza moja l - wola baron w uniesianiu,
spoc~ynek. Kamerdyner jego jest na urlopie, 1t m' ei·
był w stanie, co? - uzupełnia ona go szyderczo.
Przytulając się czule do niega i oke.laj11c s~yję sce jego zaj!Jł jeden z tych ajentów policyjnych,
-:o Nie l W tem pani zupełnie ma słusz::lość -jego swoJeroi białemi ramionami, szepcze mu który zt: zlecenia Rittera dziś do zamku przybył
oLipowiada baron 'i zwraea się z głęboko obrażonfl Olga do ucha, co wzgledem hrabiego posta·
Znajduje się teraz w al:'artamentacb hrabiego,
miną ku duwiom.
nowila.
podczas gdy drugi detektyw, wziąwszy sobie radę
Olga tałuje już awoieh, w irytacji nieostrotnie
Mrowie przechodzi ciało barona na samą myśl hrabiego do serca, do pokoj6wki hrabiny Olgi si~
wypowiedlianycb sł6w.
o stra.,znaj, przez hrabino Olgę uplanowaneJ zbro· wkr~cił a teraz do niej si~ przymila i umizga,
Jeaeli Foabren odejdzie teraz od oiel obrażony dni, nie ma jednak tyle moralnej siły, aily jej sit;
Zmo~ony zmęczeniem, usypia hrabia Egon, lecz
i zagniewany, to jut pewno nie wróci.
oprzeć.
przy nim czuwa wierny urz~dnL: policyjny. W dutej
F==~llll
Mosi ona go więc udob!:.'ucbać, choćby to jeJ
Upokoiony namiętnością, zgadza się na ws'ł.y· sypilllni prawie ~upeloie jest ciemno, gdyż hrabia
dumie się sprzeciwiało Zachodzi mu więc szybko stko? zaś Olga omal w uściskach go nie udusi, w nie 7nosi światła w nocy. Na stoliku w kacie stoi
drogę i bierze go pojednawczo za rękę.
przedsmaku tryumfu nad wrogiem, który za porno- więc tylko mała lampka nocna z różowym aba•
- Nie poróżniajmy się, mój przyjacielu l cą barona odnieść siQ spodziewa.
iurem.
przemawia ona z <:zarującym uśmiechem. - Ma
G::ly si~ baron późno w nocy z nią tegna i odPanuje łam zupełna cisza, przerywana tylko
pan słuszność, ~e ja jestem bliską szału, .. a wła• chodzi. to wyrok śmierci hrabiego Egona jest po• regularnym oddechem śpiącego
ściwie byłam nifł •.• bo teraz to już przeszło. Zo· stanowiony.
W tem wychyla w ciemności ponura, straszna,
stt:ń pan i poradź mi, co mam teraz począć. Pokat
Olga nie udaje się jeszcze na spoczynek. lryta- .do niepoznania zamaskowana postać.
mi pan, ze ;esteA dla mnie szczerym i uległym cja i chęć zemsty oka jej zmrużyć nie dajfł. ChoJest to hrabina Olga, która wsunęła sio tu przez
puyjacielem.
dzi ona szybko tam i napowrót po pokoju, pogrą tapetowe drzwi i bez szmeru jak upior do łóżka
Bar n !!?.ybko iAst udobrue:hany. Nie mo~e długo żona wponurem zamyśleniu.
się zbliża .
gniP WEoć ~ię n • tt:i c."aru 11eo p • ękn!} kn~idę bo k•J ·
~ N 11! Nio b'fłl! C"',..k"l'l r1" jntr:' -· fYlfllC1.!'
Na ~ro~ka p kr'jll zat.r~~mujq s:ę jednlłk i nad·
11
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s•uchu 1e. Serc9 jej bijG gwałtownie, a wzrok sto.ra
siq przeaikn~ć pat'lujące w komoacie ciemności.
Nic się nia rusza i rikt się nie pok11 zuje. PPW ( h poS'lwa sią więc zamaskowana post~ ć do !,•' ll
śpiąceg_o i n!~ złego nie przeczuwsjqcegv hrab €'JO.
. S~o1 o~a JUź tuz przed nim, a oczy jej wp.jaj 11
!itę Dh!!l3'ol'lStnJ& w jego twarz:
- Cbcial'~:~m ciQ u:~zczęśliwić. a ty~ mnq r(lg rdzi ł, sze •cze Olga lad 1.\'0 dusłystalaym głosom U.
mierai wi~c z mojej ręki i znaj moją zen.ts!ę t
Wyjąwszy ~ kieszeni małą faszHc:zkę, biet :te on'l
ze stol tłrn .ohok ł6ika pól napelnion!} slkl:tnltę z wcda.
Do s~klankę taj wlewa Olga trochę płynu z fi,; .
sz ~czki, po:!zem chowa ją napowrót. s~k:lankę staw1n
nR stoliku obok ió1.ka i wysuwa się znów hk c~t•ho
1.. poko1u jak s·~ do niego zakradła .
Czy się morderczy jej zamach uda l'
Nie wątpi ona w to. Gdr ~ię hrabia Egon ohudzi. wypije wodę, nie przeczuwając n c zhg , a
nvl rao e~ znaj?~' e go slu~ba trupem w ]ego łl>i'<lt.
W teJ nadzteJ wraca Olga do sweJ syptalni
i kla1z•o się spl'lć. N ebawem oznajmia rogularoy
jej nddecb, ~e smacznie zasnęła.
Ż:1dne wyrzuty sumienia nie trapią t(:IJ deroonic.mej kobiety, kt.6ra niedawno dopiero wykooału
zamach na życie hrabiego.
Gdyby mogła jednak była pr~eczuwać, co si~
zaraz po odejściu jej w pokoju hrabiego działo, uio
bytabv się tak spokojnie i z zadowoleniem do auu

l

ułożyła l

-

- ·Ledwo się hrabina Olga z sypiałoi bra~iego
wysunęła, porusza sią portyera. odgraniczająca jeden
kąt pokoju i wychodzi z poz;a niej postać męski&
w liberji,
Jest to jeden z detektywów, który czuw&l tej
nocy przy brabiu, mimo, te ten ostatni nawet 0
tern nie wiedział.
Z ukrycia swego widział wsuwającli si~ tajemniczfł postać, nie mógł jednak dobrza obserwować,
co ona przy łó~ku robiła Nie poznał te~ br8 biny
w jej przebraniu i tylko się domtśla że to ona być
musiała. .Podejrzenie jego więc się wzmagu.
Co ł:rsbina tutaj cbci$jła ? Co ona przy śpią{ vm
robib? - myśli czuwający nad hrabią urzed !llk
policyjny P tr1:y Qn nllj!';"'W "" h·eh""zn, }rt:lry
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towych 1 t.

osoby

, o ile
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Żfl'

lu. c , ło w ł go . n re k •} ...
P nr t ź ..,JęR.nh h v'1HJU o a.roJu•
W Ś r<)d ('Ol o ·~j ast~ I 'Z!l'jCb (l
krz yk w udno śc 1 iyd ow ">kiPJ ;tla,· .
Wf'gO

i

s z ał k ( r. śc.ł ~'"m ę; ' ~ę •

Kume--lar ze zb e

Zł t ~d {lW

społect.

samorządowe. s~ołec~ne-p u

l ··gają opłacie

w ie6.· \~a prz•zjectn ł'&" , z e l'łltłtr-
s• ••h r:tb tn ów ~•Ju : s~ałt•k Pił·
W .•Oof ,(łJ!J'

uczPstnika

nych, o ile osoby te d('\~'g Jwanf'
:~o~tały pr3ez .n~tv · ucj '· p.:.ń4w a·
c(> ':to przvrnams

~.U

in ter •sowGn t
są

mi powyżej i.9Vffi!ł'ntonyeb
(zawodóvo), d} w celach
we,

Po n fłzl • l•n ;n mo bło~rosła

~

w~Jclłią, że

f'ł ;.· (ł

złotych.

.l ·
O"ryz,

powvt1z·ych ut

władzom

Q;;oby.

ad •n inisfr11cvj .•yn·
iostmc 1i.

w· mie

;onf' w pu 1lt acłl .

a); c) i d)J mog~ być zupełnie zw,,J.
nmne od opłdt p~SZP1lrtowych 1 we·
d ł 1g uznania ministerjum so ' .
w.· wn~t"znycb

;mP.

P ASZPOt TY Z G A ' l t:: E.
O~ loszo no rozp or.ta d ~t' n le

mioi ·

stra ::;ka•bu w po:-c 1umienm z mi·
nistrern spraw wewo~trzn: _ t•h z; d.
l sterpni J 924 . u ~ ~.l a wvltonania n d a wy ,. dn 17 ltpca 19!4
r. w ::;!)raw1e opła t ;o::a pctst.vorty na

W okolicy Warszawy ~ntwa s~
dobre,
s;aookosv siQ skoń ~zyły '
Paszoo•·ty 7. tgraOJnme podlegaJq
były lepst;*!, nit śred11ie. W Lubt·t.
o płaci 500 zł(,t ych
Hvb~,tmkomJ
osobom, u Jaia.< ym !<li~ w c~ lu pr9. :sk1em mez.wykl~ dvb·e są arud~.;a.
r y za ro~ k:o ąwj , or z r 011gralltom Jr, a zwłaszcza pszenicy, t~ sam
ko u tyn P0 1dJnv m ual źy wy•hwgó d~Jtyczy okllpow:o. Nteco gorze
przeddtawta su~ ko01czyna i paslew
paszpott v b t- z o łatne na roJe. za
ś wia d {·~· ń pań ~t wu w ych urzQdów ne mieszanki Podoboie O.Jtvm•
styczne wbadom( ści nadchodzą 7
pc.. ś rtldoi ·twa pr :.H~ YJ wn. ig~aotum

z m rskim

na mo v zaśwu1cl
c2efi urz~du tmigracvi ·ego. Os••·
bom uda qr yro s1~ ·;o,a ~ra Jf"ę, w

hanC:Iirv·ycn i prt.t:m ysłuw\'ch,
na1t:zy w da w~ ć paszpLrtv utio
we za 2o złot ych na pods·aw1e za.

c ttla eb

w,,je wó d~;kJCh urz~dów
przl my :: ło wvcb- (~ oż ~· nit• ra przemv•

oko!ic Ł·}dz•, sd~ie rozpOCZQte Źli•
wa zapoWiadają s1ę pod borosko,

parni obfr"ych zbiorów Takż~ z w
nycb okolic dono'iz~ te zb orv tf•t
g roczne zapow:&dll]lł si~ bardz,,
ollf,te.

ŚWl adcl.( ń

słowe.g()

na m.

tol.

War~z"wę)J

stwierdzaj ~r.yc h konieozn . ać wv
j azdu za gran~ cąJ w cełach ban
dlowych

al bo p:··~m~słowvcb.

Pa z .r.t ty d .a osób udajacy•. h
fil~ Z -ł gr.Jrfi• f!! a) w cdu ksztllł
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\łaszyny

do pisama, liczenia
i do szycia
e•,.śei
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nem p w e lrre m, ,est :mu
., .Jg•m ku. (G ! ,.y ns or&·
wscy: t • ':!ze mu n •e i'!d r.tc J0 Pale••yny>)
Moj sym;>lltyczny k ,_, lcgl'l b ;dzte t&k
ł>~skaw n n3 udawać sw·e!o urodz ·>ne
nsemowłt;l ·(Musz łek d -: wo ~ )
Z1 pozwu enletn. o puwd 9 n lct s1ę
nte powmien rozgniewać Co to jest
Pak styn ł A Q~y szan wny sluc~ 'lcze

t•m 111k ( statn' W&rJiłt. Araby z twa
rzamt Z'ł'llO usanemt na k ~ lor tangJ od
sa:nego ur,ldz:onla, pa: r~ą na m ~)J6
.
• 1twe
mesz~;z;;,s

_ ••
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~uptJłn

.
e nte

ll tkit>rn \łi Od .ta powsl3Ó\.'ÓW górne"

1e m .•rtt:l T~olko m "Ji ch wyb r... ó.,, a
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l D
.
Dl
,
ll SCt.ego
~:~.tego, %e H1\ W ~ •l AC~ ZYĆ
c1~źic '• z~ un tu brnk s obodv od
dechu 1 possd mm L,trów w rządz e
'olslu ll {G ł 1sy: aha, o t •J idtu:?

z...

s.uguJc·~ ·s,i)
Pan koleg• pewnie wstał d ;;iś rano
trze~ią n ~li· b 'l złv. Kto m" za !lobą
pop re·~ L•gl n d N rodów. tM me
potrztJbuje S I~ zasług! A<ac. Ba c•y L twa
si~ zasług wała, a kto Klaj~ed~ •• ;-

POCIESZN !\ MOWA PuSl.A WIN ER·
~ZTOl~A

W S.t.JMIE.

.POKRZYWOZONA • M!IIIEJ:.ZO Ć

S !.anowoy P•rl IT'enc'~ l
(Gło1: c ho 1) Przeprasuta: w An~dJt
prowar:z, ma kurf! CJl z.t gra ica
też sit mówi pariAmenc· u. tylko po
)ak ró wo· e~, w ~ cłu !owarzysr.e• ang1elsku te use wvch ;d%i tAk f,m tl
n a (>sob:t< 'hu~"t•J , o de k.onh~cz• 1arn·e Ja wych >dL•Iem dziś n.t tę estra
o ~ ć op1eki s t wi ·rdzona jest ?1"1.PZ do (gło!l tu nie ksbuet; na tryouu~
przeprasz"rn. ja wy.
urząd zdruw l " ( !f'l<~m~
po wtatowe pan •sz~dłes)
chudz•lem
na
te
trybune
w tego c:~Iu
g~ }, 1)'(8:t r ·~ z !l•OŹ'l' śO lld .l:.v,.dr.to•
iet~y wyrazić cate oburz;ente w 1mie·
DaJ W celu
UCZt S tUł"ZCOJI\ W Zf
niu mo•ch rodaków z powodu niel'l pl
breWitoCh m 'ąd zy,l· rod wycb, ~Jaz• sane katusze. (Gł.Jsy z kilku law: stare

l

nv ork:m nawiedził południowa
~ .-ść J •pon)i, wyrzą.J~aJąc ogromne
'~z --.dv.

ś ' ą , k•ch ? łfl żv!i wie t~ iPC.

W Tokio zaś trs.ba morska l!ll
·- O u ~h J d ? "' •.odatków mono- 'a la znaczną c ~t;'ŚÓ mia~ta. Czter
połowv ch w pier ws~vcb h rniu mi
l~i śc 1 1 tr?.y tv~•ąc. · domów t1Daj.
~~~cach bi :ź t.Ceł! •J roku przewvl.szy ,·uia. s•ę "w 1dzie. Utoptło su: przesz
10 80 :stud ~ntów.
ły czter Jkrctnie dochl}d Y ztsz.ł<-'g
roku w fvm samym okresie czasu.
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do!loszi\, te rewol•JC iODi~ri
HhCt>d u ńscy orządza]'ą zab!lrzenia
w t ałvm
- kraJ· u. W PP.,triczu przyszło
d•• za~tątej waJiu w •jska rządowe.
go z powstalicamia Woj=ka rządo•
we zostały pobite.
P.Jwstańcy, razpoezoli wo •0,. pod
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1·azdowo.. i zasadzko WG
.. .która bar·

en 8am ~•eoo1 og abza rs
1 ego prezesa mlo,strów (za rza
dów C m~k~ ·~ h) K•JiiOWCt>WaJ, Wktó
rym teote ,, świlidc~a, że 1 Z.id car
s !u o:gd oie m~ś!ał o przygoto
w nr·a .b
h • k t t ·
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d d , c · wownoyc
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Zl sow1e<:"i dzienntk •Prawdac,
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wymordowani prawie
k'lerowUicy
. stron11ictw rZA•
dow •ch
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z .-,stalJ

ws .~ vscy

M . młers~wa i rabunki dochodzą

dll niełly"i\łych dvtl\d granic.

_ Prz~d !tiłkunastu d!liami ZO·
.:)tal zamordowany Wódz pO.,"taa·.
""
c·ów macedon· "k1'ch
Aleksandroff.
~
F -t kt tt>n u rzymywano dłutszy czas
w s~ krecie, aby oie wywoływać
JfSZrze wi~;~k::szego wzburzenia wśród
rnact>d o ń .:• y ków. D~iś za mordowa ·
me Aie ksaodt·uffł ~ie jest 'ut ta•
Je·nu'<'l\ . 1 di tt t~go
w całt:l M<tcedo'
.
flJI W \' b i.I Chłł.J Kr WaWe pOWStliDie.

llosja. -
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donosi z Mosltwv, ~e
i
J)a rt a•w.:~ t J&J.i .. ń iki prz v z 1.1l\ł l{Wałt owo ~ pozar zmszczył w BJtum
0':1\uow i k redyt W itwocie & :ll 11 !0· 33 '1' Ud,,ien mftOWV('h
,, w 1en celem popi ·rama •m gr tt •
W zw ąz ~< u z rewolucją wy.
j i ,apuń ·kiSJ tj, Br•• ~yiJt. p , Wł!~ but b ą Dl1 Kau'ła~i~, p()dełstwo Gcu•
.
K• mpau1H P l• n~ka P zygotowtJ }e Zii w Pary~u wy~:~htło pismo do
JUZ wyiaM trz~ cb tvs1~ey J po
•f l' Z" S'> W mUliitrów H~rriota 1 Mac.
fl:yków w oku~::sie cza:su Oli r 8ź don~l.da z pr-.śbą o iateJweocję.
d·'u:~mi.k _ ł 9~4 do rr.:uca 192ó
'o o:; l sr wa t~ wz wa (Z4dY Francji
Uiw~t •l\hx ~, ·M u n c wvv d~1 ... d(l
A· g'i•. aby m· d JDUŚ ·ił i d.J dal·
I:Jra?.yllł d Ha 10 .. ,ź - ź. b:. zab1
:j;Jego zwakLa 1a g Jt•w i mreczem
raJa na .:. w ~ m p K' ·.dr.w p w r1 ą rf" N ·)ł u p ktOrJ. JUż ... tłumtoaą zo·

Japnnja -Z Tokio 11uuo3l::a

Ex r • s•
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b
r
z·~~
~
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d
11a
Dz:•·onik an~iełski •Djilr
grafuJtl pud d t ą 18 ,m. t.e 1~
posiedzen'u Kom i~ 1 1 w•.kouawrz j 29 pr ź ·iź, ~ d•lłszą rz~ ścią e igra n l\hlł c donust z B erlioa, że ~ielki
udŁtj:tq dl su~ do
ii ąi•• Cvr l W\dal proklamac.Q w
:xuęrłzyna:- G d owq~o Z v i -1 ~ u ~~ u t ll· t_w l 'i puń-;k•cb
tow rek.tor uniw•' svtetu w ·r. W· f:łra z. yl fi - Kz ąd ja po ń ~k• j o:. s ' P"W której oś Niadcza, ~ł oa , jedynie
skiego 1 dełe g1t fl'an 11 d G- raJd ny że ~: m1gr 'lei tu.n ia .cy :zo-.tanct ·· st eAr rn Wl'lzechrosjJ.
- Z Loadynu donoszą1 te w
w v głoRlli m >WYł w lct!J"ycb pudO'h uubrze prz yjąct w • azylJi.
sili ob ~ •' n~ z asługi Poł ki,
- Telegrafuill z Tll iu, t e st ras·~ Udes1e ~bu &towało lir~ S lłOO ro•
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prtc·c~u""'"•

począć? Cty pociu"ąć Olgę

obelgę

wynądr.onll

przejeidżajlłc

gęstą

do t'd- f a" y hrab ego u
ptni
do od· ni" w bleau.
przez
aleJo ata•
l czy """ s~ do pod~}' Ch za. p ...... d tl"• lno ś ,;l podąg'l ą~I
rych r złoźystych drtew z ",dumany, ale ZWilŻa
str ~z a r;-,yśl przez giO\łt: mu str e tł.m·. t.rów s•olch przy.rna1 P~wno ni(JI A po wuy
Olg uśniot.Ch '- si~ zadowolona i podaje mu nn 1ui teraz na drosi i wjeźdŻt w dz1ką gtiSZCZ
Wtem O\Jd,;i s to brah ·" l ft tr y %d"•W•Ilny n •tkiem nawet wczeg jet doJlłleść me m źna, bo· mu czule rek .
st~ rego br ru
:\to Złeego przy n! m detelS.tywa.
1eJ detektyw ńte poznał!
- bw1etn11 sposflbność s:t; PllflU teraz n•·
N e spost:uga on też że z bo~:zne) alei dojeŻ•
C .ego P n chce? - pyta on. - Co si~
Uspak~ja si~ troche, lec:~ ch ;e sit; za wszelką darza
mów on11 wesolo,
H ab1a wł-. śnie JŻa du n tl'• k nny etd~ e:, i zobaozywny 10,
stało?
cen~ pnekO"~aĆ czy pode,rzenie jego ma JAk4i wyJechał do hsul Sp 1esz pan za n1m 1 odszukaJ chflwa 1i~ za drzews Potem wyprzedza go mn~&
Zapy tt~r·.y robi Z !! lcł.Llpot ~r 4 min9 i zwleka z pudsVw~
go hml
drog4 1 Z~ttnymu;e si~ doptero u wef'cJa do &łO·
dp• w1eJ rtą N mvśl tt S'f.', cr.y pewtedt•eć hra
Tymczasem wlewa urzodnik Wl'ldO ze szkl&n .
Hm! ~ r' wmyśla s:ę bar n. - N•e m o ż.,a h. k egll w•wotu.
biemu s woJe przypu,;::czent-. H~abiA łapia u ki l tarAfk:t do dwu o1obnych flaszec:zt~k, aby je si~ prt ec eż bfz ś••t•dków po1edynk:.wać
Tu zesk kuJe o~ ze spienioneao konia, prs)'a ki n ~ i chce llł u ust p •Pr•Jwadzić
dać do analizy.
- Ni~:~ wahtj s i~ 1 n1e zwlekaj rani Bed4e w 4' Ute go do Jednegt drzewa, a sam wzi~&wny
Lecz det ktyw uprzed~a go i wyr)·wa mu
Potem ~ylewa reszto wody ze szklanki i zo. na m1ejs,u, zobaczy pao, co ~io da zrob•i. A 01 ' Ó sw4 do reki, idzie brabiemu naprzeCIW l
r po 2: ękJ.
łtawia hrabiego na tyczenie Ił' i
'lame~r l.
nililepiCI by by h o e UZJWłĆ pistoletu bo hrabia b , wa s·~ ~cty &o zdał w1dzt.
Prou:ę oana h ;ah· P.go n o pić tP.gol - prte
Jeat jut b>~rdto PÓŹno, IdY Olga w:~taJe i gotów z ·•st~ć n~·Y~ ~ C:llt
H 'lbi• Eg m nte ma poj9c:ia, o ebecuośd
m w ·a bb g lny m tonem
~tzy pomocy pok"i6•k• śpicsz~t•e 1 1 ~ u b er11, My.
R.lt U8'liem co ~ar.i pod tem m~ śli mru- sc:h w~neao li. drzewem wroaa.
Dlac f g )? -~ pyh b ae11 zdziwi~ny
ill o n onei wyprAWie i okropny mepl.•kój Jlł czy F.>ebren,
Ale c,)ż p ltcm~ J .·teh tru~7a hra·
W tem ro 1~1.._ si~ trzask wystrułi.l l kula
D etrkty w odstawia s7Jdankt na b,·k i przvno11i (lpsnowu,e.
bago zna)Ją w l es ~e? lc:ź ~l pod~ 1 rt.eme na nu l)&d t tu~ ob )k hrabtego
n u z drug·t-go roko'u c::nt,, do której wodt z
Cty jeJ S:f zamach u.łał? Czy hrdb·a El{ n 'padn el
P·zeuż ~ny poc ąga brtbia u
o:uila, a koń
k>irat'.Ki n alewe..
•
zgin41?
Tc:go a:ę ,n ie ::oetrzebui"'•Y '••llw ·ać jeiel ego st:t.J• .1o•a. Z tru•tnościlł tylko ud•te .,u sio
T&k, anie h rsbi'i! Tera~ pao bezpleczn ł!
Dz1wi !ą, ie w zamku tak sp1kój l'anuje s tę pan zreczme do rzeczy weż :n te M •ŻIJ te 11rzt:• 'O!Jkr ,~:ć wierzch ·w~lł. P.atrzy on na wszystllle
wyp •c mrźo!
te nte w1dać tadnego zamtesz n• . Olg t nie mo C:1eł tak wygł4dać ż . k \lll'>wnte1 hr"b'el'> w Ie ·nr ny lecz >'e mvit odkryĆ' podstopr.eg() etrHI·
- A dl~ c:t.~goż z tamlej nkl nki pić n e m, ze zn ość tej niepownoŚQJ i wysyła pok JÓWk~t s " nilpadli 1 Mstr1#el h l
.a ktoreg' g~stw M la•u h.k d 1br'tc ukrywa •
glem'
bada ilub1a zulepokojony. - Co tu swo,4 aa zwiady.
Barou F eb· e~ waha 1..: jcts'.oze, a SU!F'Ienie Czy t ,; do mn1e było ~;o owaneP - myśli
m a zn c:~:yć (
Po ohwiłJ wraca pokOJÓMkll 1 I)ZDA!mla swej jeg .• wzdryg' s ·~ n te, okr ' ti"Y c~yn
•n nmeJok 'ljony - Sktd wystr.ał ten poebu·
- ZaJaz to J"lłr,u bubie!'nu wyUumaczęl - pant, że hrabia konno dtl I~Asu wyje.:ha<
Ol~• n _e d je ,eJnak za wygrane& i stara so Jtil?
mówr zapytany ZdaJe mJ s1ę, te woda jest PP·
W ttdomość ta pada Jllk grom na Olg~. Ro:l s~o o eu:cz ..,tami 1 poc tU'lk,mt \lrzc!utpt~
W tem "l 'Jstne~• on w jedne111 rntełscu nad
de.Jr.un•. Widtlałem n teda-.."o wsuw"'~ącą • ~ do czarowana jest bezgran c:zn:e.
U taj~ jej 1 1e to też zuJełn e Bu:ll'l mi~knie 1Uzaumt b ły nDłilczek 1 p~d~1 w tatntą stron~,
sypsl_n ptm!l hr b ego curn11 akąi zawoal' tUnlł
Nie ud~lo I'Q ••e~ 1 )est jencze obawa, ie jak wosk 1 wy, ężdż, u h·ab14 J'l lasu
pew'ly, te t\m IlV wró.J Litrywać mus1
post. c. która tu pnv uSzlcu coś rob1la!
~•o hrabia na machma~jach Jej pozna.
O g palr~y n 01m tryumfi.l ąc:o.
W okamgn en u zelltakuJe hrabia z konia
-:- Ach! - woła hr•bia niedvwieuająco. ~
Opanowuje ją pantczny strach. B1ada jej, je•
Jeżell on wróet. to b. ~d~ia. dowodem, ż~ hra. i· witłada sw 1ją broa
Chy"'a s.~ panu c: ś przyśn ło l
teh obawy jeJ n.e 14 pł, nnol
bia E ~on nie żyje już. Wtodv b~dz1e ooa mogła
- Wychodź st&mtfid łotue - woł& ostro
• N e~ p An:e .h b11 1 1 • wtedy nfe Sj)ałem! . Y żl•we je:inak, te hrab1a nic nie zauw•ź}'ł lżej odet~hnlłc, w myśli, źa }UŻ nie ma żadnego on. - Albo da 11 ogn!al
•
- Alt>z, mót i:ło~e ' Kto to n-ó1ł być? Ktn 1 puypad<owo w-.ale 119 tej W•.)dy nie dotknął. wr• gal
N e otr::ymll e on Jednak zadnej o•poYłłedci,
s1 w t K •tJemotcz.y spc11ób nocłt do sypt~lnt W t.sklm u -r.ie me m~ ż~dnei , b:1wy.
,
Z pum na ou zu~ ełAie
Rit erze i nie prz~- N c sit tam tez Jtie ruus.
maJ m6 ł zav.:raść? l w jalc:irn cc:lu~
W każdym raz1e n1e wolno lej będrte ekspe czuwa n1wet. j!łk nlebe,;ptecr.nym l'J 'jest dete
yzby opryaz.ek ten l&~ź zdąż'lł uciec?
U tędnik wzrusza r ru onsm1 tylko
rymentu togo po raz drugi powtórzyć, bo łatwo ktyw. N.e myślt też o ltu·iobrodym, który Jej
Z br" n 'ri w r~ku Wi;hOd&l hrabia w zarośla.
~soby nie poznałem, panie hrabio! Wiem tył. by J4 przytem przyt1pać mogli
zemstę j!'Oprzystągt
Lecl..,o j :dMk tro~h~ gt~bieJ zaszedł, rozlega sio
ko, :~ to b •ła_ p stać k b ec~t!
Teraz musi baroo wyst11~1ć i wylc:o:uć plan,
Hrab iA Eg·Jn wyjecbił sam jeden do luu w tllŹ w p?bllżu trzeu~:zenie suc:hr(·h g doz•. a po
Ou _pnie ztr~ cwaąy tem hrabia wst"je z łói· który ons z nun wczoraJ ulożyla,
mvlil•wsk e m ubraniu i z bronią nahdow ntł cbw1h ukazuje litU st~ dzik-'• strannso awaatur·
k ł ub1~ n ~ ~ s zybko. BuJz• SIO w nim strasz·
Oi:teku)e ona go z niecterpłlwo§':lł i w it\ ~o D ']ech ws: y d v l:śn <;Z6~Wskl MJi uh ttrda, :eskra niczo wygttd ,j,ca p.:~slać JUiegoś bandyty.
fi f' .,~e ; rr.ena
z czaru·4c)'m uśm1echem, nie "''~~i'Om' n"illc mu l<u e on z !ionill i wcbod~ d il wu~m:a .
- T o pew no O'g;, • - s :r.apc~e Eqon-. - · A ollturstlme •·;lC o 'lleUd11nym •wvm t.l.lmMchu
N e z sta!e łeśn c o:eap jejoal{ w domu, i -'o"
(C 41 tłaluy nast4pl).
"' c~, móJ er że
i •y J'lłl na moje życie
N ·' · rrzyjacw~lu mó1 - pyta un p.1trząc w ed ~· aws :;y s :v w ktorą stro nt; łlllu on ~ po
.Vh t
na n ·eg!) czt~le ~ czyś g tó..- plan wet ~r qny rn ,cn,tt om sw,-:n wyu .dł, ws1aJa A& ko11• ~ i
Ot- n<JwuJe go n. wypowie.iz1any gntew 1 przo. wykonaćł
Pid~· u n m
rdenio.
~ Naturalniol Przyazedłem właśnie po to,
W łes1c panuje uroczysta ciua. Hrabia 'wal·
sp1 i nic

z;rok

eQ•>

" n ie
St.' l .r k

f A_

to

p 0tem pada
Co te1az
a ( D , . 1 P '~w eJsl~ lnościi
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Dr.
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Leczy u
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Przy ul.
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botnikó·
daiły
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b;ec

f{

Wilłdon

• MlliD • p owtada, t
f r'<HlCU "'kO · :SOW H·rkt ~ w lp-6 : Buł : ł.llr.li u ..."... ZóOłłłał o
"'P "łW !e za warcł a nkł:tdu h s. nd lc,. półuu••y zamordowany we wła·
.
-.aym p:ał H~tl pr•e,. S\vych stron·
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~() roz a o('Zltą S rQ d op lt.r u P
0,1 ke~v T>łnasiewa i Passłłieł'ła.
• ficml oi·m Ut. rw m u ·rz ądu tl0wte ·
~'ll .tsrq p ·t: telegramy wysłane z
Oti.!nmk

'~"•n prflw y

1t•tel1gentny i analf 1 betvczny uc-eur
~ · Z Ni r miec donoszą pisrn1!
patrZ) na COkillwiek gt;l ch ~k"",arek f·an· U:!IW3, że Niemcy p zybyh d··
DN e SA Olł ŚtiV 'ec• e naC,I OO I' hstuc~no
3 i•~"' i l _n · · z z ułAb Ja Ruh"Y c'-cw• i a
,
~
• ..
o-.
• '"'"" "'
śc:., l(tore gn , •t4 żydow jak b ba w1ei p ~s ~p·Jwa oie fi'ra~r:uzów i .d;;iałal 1
~lu ser z prz .j~entr~fug · waneg•l m leka.
ść d
d
f
Jedna to araoy w Palestyn•e. drug t o 00
owó ~;twa nnrJJsk:i ego w
polaGy w Polsce. {Glos: r.u, f u 1)
:nos likU d !"l Nll~ mc6N W yj r.ż.-h:a j ą·
Żadne ftuf1ultmi~ Prosz~ n 1e pr,esz- ęvc~ ·z mit:" ISC,>wośct zaht\·ch prze&
ko '',IĆ M<$1\'lU ubu•zen U
WOjSk i! f~aUCUqko•beJg•j'iki~.
To w hk:m wypadku co ta zm ze
A
1k
t
ngte
r _wana, przydept~n,, w 'uŻ Jym calu
th ~ ' mtml! .tr· spraw
d Wf>W•
uuc~ypana m raln e tnn•ej,;zosć naro
~ r?.n yr w rozmowie z zie noi
dowa w Pols~e ma rob1ć? Ona rozmie·
at z.ami u ogtelsido:i i amąry k ńn,a swoje cit;iko snpr .. c wa~ e tryljony
ktmr WJ raził sic, ~e zc,)·:Ja miQdzv
1 e1111gru)·e do Mentony, do N1zzy. do
Angl f !;ł 1. Fr ·n"J A nt'udy n·.. b ła
... '- ..
•
...
)
Monte Culo, na Cll}'ł Ryw l erę. K ug ) a k . 81 "'
ł r a Jllk ob c
dtlś można c:potk~tć n ' d Adrj11t c~eslco
.J • '
t' me.

Jlł skońc'l!yłe 1l.

b. d

orz• z t rz~rJ zdcuwia ś ..via dectw · J
srw;~-rdl·Jące iwniecz •)o~c pr7.e

y b ;re"

U :7.e!'ltnir: y Zwi&zku zwiedzili na
n l~ p oie K !lt ~W!Ct! i tarr. przed pO:J)r

j'

1:.;b prowadzema ' b~ da i

h. O tl · wym it i OłOlV• (·5'->•
s ta tec~Oli! udo.k umE>ntujl! p ,,
trze bę wyjazdu za granic(: b) w
celu le zema :-i ę 1 o ri o o sobi.ł ies
nH. za m ożna i ,,r~ed~t a wio ue jts!

z,

w pormmmie iu z
mit.· i~ h rjum skarbu. Potfani , n •
, leżycie udokum ~ nt.owao J wrnov
być kierowane w drodze iostG\OCJl
mioh grubą nh:prz}·jemność c • ytllć ra
do miaisterjum spraw wewn~J• port
delegata arnerykań s k 1 eg , Neward'111
trznich z odpowierlniemi wnio nup <saoego do kongtesu w W u zyngto
r•.e: W t-oles yne 1e1t całk w ·te zllć "ie
ska.mi.
nie pnez mottoch źyd ,wskt , który bez
~a łnega śr.Jdka ultzyman" pch& st.;
ŻNIWA W POLSC'E DOBHE.

wyjazd :za grank e

Złl ś

rzeczy) Rz"czv? Kto w dlis ie!s!le dro·
żyznt; gllrderoby s p rz::diJje Stl\1'-' :-teczv?
J~deo "-ard to 1:tn k n ut v ła c1ń' . , De
mokrates p. w r.d m L. &Ie 1ajmv z te:m
spoltó t
duie m!lm d la teg. su
n"lwnego m•elSCa US%anowan•ll Ż~bym
z niego m1al rt btć R. r te kę . N•e b e d~
mów:ł po he: nie a tyllt 1 p ' Wtem na
polskiem narZflCZU: !e H źle, n • SU rnniej
~tość narodowa ma w p l łsce ue asrto,
M s~ n•e m·)że rllzp o w.szecllmać
Oprócz. jt.dr e trs!ft..v,je g l!. e w st 1tn ch et: s• h z wu• je s t duż · n1 1e .
"c a, mó,
c: k•llw ek
Konstytucy
szony stac
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rotwter•
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zajęłv ~

niedawt
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Dr. Graetaae •e Ollvełra
operator-akuszer
Leczy masa~em elektrycznym. reumatyzm. newralgje i paraliż. Bada nos,
uszy i gardło.
Przy ul. 15 de Novembro 93 na
n~aą)J

piętne
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1:;1.1

botników. Wł!łdze sowif'Ckie zarzą
dsiły energiczne środki, aby zapo·
b;ec r(.,zszerzeniu s•~ tPgo buntu.
Wilłdom•J ać ta nie została dotlłd
ro!wJerrizona .
- Angi lskiP. dzienniki zawiaw
da mi aj~ że wotska bolszewickie
zaj~łv z powrotem T~fhs, zd~byty
oiedawoo przez rewol:lrJODisłów
kaukaskich. Wiadomość ta tak~e
nie została potwierdzona.

Francja. -Nadesłane tPiegra
mv z Paryt.a powiadają.t że rz~d
fra~cuski zamierza znieść ambasa.
dę swoją przy S·oiicy Aposrol~kiej
i te obecny rząd francuski nie za
patruje sio przychyłniA na obecność
nuncJUSza apostołskiego w ,.. ary~u
(Oto skutki rządów socjalistów,
wrogów ~oicioła katolickiego P. R)
Papierosy •TIDADOc

-

La Heine
mi~>sza ni"''ł

wvqzulfa na

-----------------------Chiny.-dzien
K•·r~-'S;>oodenci

nik ów aogi.- lsk1c.b w Tien T:;in w
Cbioarh tt>!f. grafoja1 ~t> piPrwszy
minister Mor.golji został zamordo
wany w sposób tajt>mniczy, Mor·
dersiwo to przypisują bolszewikom
mongolskim, którzy spiskują w Pe
kinie, aby ;>ro~incję tę wł~czono
powtórnie do republi.ki chińskiej.
Nadesłane tełeeramy z ~hin1
donoszą, te woJska rewolucyjne
pod dowództwem generała C'1an
Tiu Lin maszerują na Pekio. Atak
na 5tohc~ Cbm ma b~ć dokonany

bliżu

tego miasta ziemia sie roz·
i utworzyła olbrzymie p!'ze·
pE~śde- wywołu1~c ogromne prze·
warła

r ażEonie wśród ludności.

e seee••••••••••••• t ~•••••••
ł KRONIKA KRAJOWA i
......~..••••••••••o•••••••0
Z ParaJly.
WIELKI POZAR W PONTA
GROSSlE. - Dziennik »Diario dos
Campos( z Ponta. Grossy opjsuje
ogromny pożar1 jaki wybuchł w
Ponta Grossie nad ranero dnia 19
b. m. w fabryce meble »Saol' Aona,
Pożar w bardzo krótkim czasie
rozszerzył ~ifJ na sąstt'daie domyJ
c~emu sprzyJął komołetny brak wo.
dy Wkrótce szPśc:i domt')w stało
się

rastw~

Mit:szkańcy
potracili wszystkie swe sl)rzt:tv 1 u·
rządzenia domowf', ratuj~c zaledwie

żlcie.

W jednym z budyoków był
prowizoryczny skład broni i amu
nicji. Pożar spowodował wybuch
około 2ó00 nabo1i karabinowych.
Straty wyrządzone potarem docbo·
dz~ kilkuset tysi~cv milreisów. Na
Rzczęście nie było of1ar w ludziach,
t boctr. ż podczas ratowania miesz
K~ńcow dochodziło do scen bardzo
dramatycznych. W ratowamu bu
dynkow i m1eszbńc w wziQła u
dział znac·ma czc:ś~ ludno~ci, nie
brakło jł'dnak i ludzi pozbawia-'
nycb wszE>)kicb uczuć S'llachet:JieJ·
szyf'b, którzy korzvsta i~c z niesz·
czf!ś "ia kradli wszystko, co im w
rQk-, wpadło.

-

z pieciu stron.
Z Tien·Tsin donoszą, że maa
d~urskie wojska rew(•łU"VJOe bf'lm
bardują miasto Shaogei K11an. Obro
krajowcy mit SZRający w tt'm mi..,•
ście protE>si.UJfł przeciw temu bom.
bardowauiu za pt atednktwem
swyth konr;ulow. Gr ner~> ł WO JSk
rz,dow~ch Wu.Pei•Fu prz~rzł' kł
pobić ~ojska rewołuc~· jn~ w cilłgu
dwóth mlł'si~cy.
- StRD'I ZJednoczone oświ ~ dcz,.
ły, 2e odD• · śme do rewoł~ci• ch1ń
skiej ~~trbuwają się bt-zstroon•e.
- Wódz wojsk rewo1ucyinvch
Chan•Tea Lin wezwał ko
1mc~naao1C1W wujPnnycb okrętow z~

znlłjduJ&cycb s1ę

u:znych,

-

japoński pozwohł ge•
rewołucyJnemu Chdn Tsu

Bzad

Lin'ov.i na użvcie kolei, istoie!ącej
w pllłudniowt-j Mandżurj•. do prze
wie z enia swych w~łsk i walerjałów
wojennych.
W~ary. - z Budapesztu do·
....,~,..... ze rząd węłf•ersllt uzuał of1·
nie rz~d sow1et6w w M ·ał-"wie.

amunja.kula
koń

R. ~ ~d rumuń,ki, oba·

lic ::się napadu na granice Besa
przez wojska b.~lszewicki,..,
ził pospi.-sznie mr•bthzarj ~
w z r. 1919 1121 1 1911

Stany ZJednoczone. - Te·
z • owt-go Jorku, te pe•
n kap1tan wojsk angielsk!ch, po
lowne1 sprzeczct małtcńskiej .
swoj~ ton,. Kap1ta!l h•n,
skiem lngram, znany jPst w
....,~~....,.,,.h st... rach towarzyskich No•

JulkU.
"ładze amerykańskie wzdrożył7
....., ..n.,.

celem dokładnego
teJ zbrodni.

śledztwo

laoun:;u.·g.

Turcja - Z

Konetanlynopoła

. sz141 że w Erzerum w Azj1
dały siQ czuó gwałtowne
nia ziemi, które zniszczyły
1urzeszro 300 wsi.
Nast~pne telegramy zawiadam'a·

ziemi w Etzerum
w doi1ch następnych.
katastrofie tej, która wyrz~d:zi,
ogromne straty m~terjalae, zgi.
p f zeszło 100 osób W po•
~e Lrz~sienia

•·""'''t"""""ły Się

MORDEHSTWO NA PRA<;A
DA MEPUtiLICA. -Z miasta .::io
Pauło doaoszą, te gdy Germa no
~tartina orzekiwał

oa tramwaj na
Prac;-'! da Rfpublika, przvst!łpił do
niPgo Oamillo L• vy Junior i dał
d ń kilka s !rzałów z rewolweru,
ra~iac so lmJerteloie. <Xermaoo
Ma• tios przewieziony natychmiast
do s?.pitttla, zmttrł tam w kilka
god1io ;JO dokonaova:: zamachu .
t>rzvcz\· ną tt>go :-b· otł •lJcug·l czvnu
mu•łv b ć 3prawy fa.mll·jne1 ktOrf!
na razie ~ ą • łO('ZOilt- t. j wmcą,

Z Rio de Janeiro.

r~ ZY" lEZIONO J;O RIO RE·
WOLUCJU~łSTÓ

ZE ST,:,I\ÓW
Okr~tHH
do Rio dE:

l • Uabw
MAZONAS I PA H.i p zywi ~I!HJ•)
c

przeszło

100

r·~Ob cy~"

u ~cb i wojskow ych, które

mi::J ·,

br ć udział w rewoluelit która wy
huchła w staoa~b Amazc.nas 1 Par a
równoczt>tłnie

Pctulo.

z

rewol•JC t fł

r,

w Sa •

neże, łopaty1

Po cenach przystępnych !
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Aniliny i farby niemieckie

l

OD REDAKCJI.
P,. .Jana Bdorego, który swego
CMSU
a pośre 1n ctwem .Guety Pol-~
skieJ• t' OSZuk wał swf g > ojca Antoniego B'łl· •reg•J zaw• da 1'lit~my, ie oj
cie reg l prze"vw., ot-ecnie pr; y ul
Bernudtr·f' de C n;pns N l! 1 w Camptn · ~ w stame .. ao PRuł o C!em na
stą redakCJQ w tych dn uH h nw1a.1o
m ił , uapr,.wiedl•••&JljC s1ę, że dopiero
tera?; zawl&dom•ono i .l o ccm po1zu·
kiWaniu.

mie ~ :.umina

E \1 IGRACJ l\ NIEMCÓW I WLO
CHÓvV DO BICAZYLJI.
Delegat.
O •YIIi,. garlto•za z LubUna
brazyhj:!!ki w B ~:~rhoie, pułkownik
· i •tar•J lł•fnr.e.
Goelzer Netto prze!I!awiając'na 'lie
Synowi jednego garbarza z Lumieckim Kongresie koloojalnym blina, maj~ce mu szlacheckie na
sprzeciwiał się zakazowi emigracji
zwisko1 wielce pcsłużyla brtona
N1emcow do Brazylii. Zarazem o
Wyazedb?;J pachołki\"Jm w cudze
świadc~ył, że fazendy w Si·l Paulo kraje, ~e dopisały mu talenty i u
maJłł wzorowe or6Jan•zaCJe, i ze na
roda, uchodził tam za szlachcica
mch europejc~yk zn11jdzie wygodyl i '~~oił si~ z bJgdtą gra f•·mką nie·
do ki6rvch nie jest przyzwyczaja
miecką.ł a docz~: kawszy ~iQ syna,
oy w :!oropie.
l koptł ooe mu dobra nad W ~łą. Teo
ftyły gubemator Lindf'r4uist pro•
jt>go syn 1 a wnuk mety J ą''<•go ju~
sił p, Godzt!ra, aby wpłynął na
garbarza z Lubhna 1 ws~edłszy w.
rzl:\d brazylijski. aby Len przveoto. krascytvwQ, jako zieauaoin Jubel
wał t~re .1y, na których by mogły
ski, został w sądzia lubelskim se·
żyć grupy składaj~C~ Si~ Z trzv·
dZilh O ~~ Óź zdarzvło sięJ ~ e jede l
dziestu familij niemif·ckich. Takie !i!zlachc•c niezamo~oy, zgarbiony
zarządzenie polepszyłoby los imi·
staruszek, wiod~cv w tym sadzie
grantów.
prawo, przyszedł do onego pana
SQd~iego1 ::-ekomenduj qc mu spra
- W Casteggio p\'owincji Povla
we swoją, a mi&ł na sob1e mocno
we Wloszecb1 Dr. Bong•ov.-.nni od•
wytartą łisiUrQ. Paa sqd~ia , który
był konf~rencję pubłiczn~ o emi·
edukując się w cudzych krajach
gracji włoskiej do tłrazyłji.
jako i z matki grafcanki niemiec'
Mówiao o znaczeniu kolanji wło, kiej, nie nawykły do oasz<:(lo oby
sktej w. Brazyhi mówca potwier•
czaju, aż 5zlachcic oa ~agrodzie
dził, że warunki zdrowotne i uro·
równy jest wojewodzie, spojrzadzajnol1ć gltby sprzyjaj~ bardzo
WiZJ na starą lisiurę i na rzeko.
powiQkszeDJU si~ emi~racji do t.-j
mą pod11fało66 staruszka rzecze z
wielkiej republiki południowo-ame drwinami do D1e1o: •
ry koli ,kiej.
- ale waszecine Jisy muszą
ORIGI~ALNE USJŁ'"'JWA:NE SA- pamięt ć dziadów.
M\JE'ÓJSTWO. - Brat kapitana
- ZgadłełJ ja~aie wielmożny
Borubooki (?) Maizonetti, Antoni sędzio, że P.ami~tsfł dziadow na.
l

)K

~

•~•~ Blł)HOBOI.

-

NE\'V YORK

~

do farbowania zwłaszcza wyblaldycb rzec~y w paczkach z
osoboemi wskazówkami i w skrzynkach po 1 kilu. we wszel·
kich kolorach, jakoteż farby anilinowe do kapelus~y,
skór, wytwor6w rf ślionvr.h i nepojów.

ktoś

VE IJU •

!(

:Uaa•ki B4Y.EB

c:em cze·wca b r. wyj ech d do kraju
i ptenJfidze te nie mogły mu już być
doroczone, dlatego ta orzesyika z.osta·
ła zwrócona nadawc.:y. Wobec tego
zawiadllmiamy nadawcv aby jdeli te
pieniądze prze&natlone były dla .G,
zety P l"'lc e•• W)"lll ł je z po wre.
tęaa ped adresem 1\d•ieiatra
cji ·••~•ł7 PuiMkleJ• Vaixa a.

L::;y

~

~~~~~~~~~~®~~~~~~~~~

pod adresem b, Or .. piewsk•ego. Po
nieważ jednak ks . Drap•ewsk.i z kot.-

~

e
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CAR·Los··tUHM""elkl•g• ro••·i·

.

Ca•łt.1ba.

i

1

Jose Hauer Junior & Cia.

cypalna.

nadesłał

rydle, kopaczki, siekieryJ kosy i t. d •

W wielkim Wf borze!

STULECiE KOLONJI NIEMIECKlEJ. - Dnia 20 b. m. odbyła
się w mieście Sao Leopolda i w
dystrykcie Nowy Hdfnburg uroczy·
stol!ć stuletni~~o istniema koloojj
niemieckiej. Na uroczysłC'śCi tej
która trwała kilka doi, bvł obecny
p pre~ydeot stanu i miejscowtt
władze. Na pami~tkę tego stulecia
wystawiono pomoiłl, którv podczas
uroczystości został ocsłooi~ty. Od
była się również wystawa munl.

ii0$000

Maszyny Rolnicze1 jak

n. p. pługi, włóki, brony, drapaki, sieczkarnie, młóckaroi mP.·

Z Rio Grande do Sui.

Wesoły kącik.

''

i fcljansowe, drut kołczasty. łańcuchy,

wspaniałe przyjęcie.

ty Polskiejc.

l

dla kowali, elo!arzy i wsze!.

kich innych rzemiosł, szkło do okien, f(\rby, towary emał;o~ane

POWRÓT GUBERNATORA SfANU
- Z Lizb::lny zawiadamiają, ż~ gubernator stanu S ta Cilthllfina Dr.
HerciHo Luz ws;adł do 19 bm.
na okr~t •Cap Pol n!oc, aa klerym
powraca do Rio de Janeiro, a na
~t~ pnie do F1oria qopolis.
W stolicy stanu przygotowują ma

Od W'l/darcnictuJa ~Gaze

narzędzia

Zelazo sztabDwe-9kudaJ

Z Sta Catharina.

KWOTĘ

Z Sao Paulo.

·"'l hoe1r0

Shan K•J'D do wyrofanJl•
ych okrQtów z tEgo portu, P')'
w~~ zamieraa ten port bombSl•

płomieni.

Maizonettit doprowadzony do raz•
paczy nieuleczalną chorobą, na kto.
od dłutszego czasu cierpiał, ro
~ehrał si~ prze:ł kilku dniami do
ntiga, zawinfłł się w stare gazety
i podpalił je.
Pomimo, żt- pomoc nadbiegła
szybko, nieszcześłiwy deaperat po
niósł straszne poparzema.

··•·k•tec:zn'•i..Y

Boa Biaehaele 52 - (}arityba- Paraaa -
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zadowoleny

A
KRAWIEC

,

'11

rewnież

~

bo

KRÓJ

DOSKONAŁY

A to dlatego
ŻE UBRANIE

~WAJ AN FA UCZ

l
4"Una·rYPA
Aven&da Lu1z. XaYiar

N. 11.

•

11

~i

~·=='

...............................
Sieczkarnie

szycbJ jakoby w Piśmie Swi~tem
wyczytał - odpowie najspokoJnieJ
stc~ruszek-bo właanie dz1ad jaśllll~ systemu powszec:h111e umanego z nowielmotnf' go pana, kt~rego jesz Żiml umieszc:zonymi na walcu; 5 rez.
cze pamiętam tu w Lublinie, wy.
ma•tych ci~ć od 5 do 21 milimetrów.
Naduedł nowy tran~port z Europy pu
pt·awtoł te lisy memu ojcu.
- Sedzia milczał, jeno miał mi. eeaaell •ardso alskfeh do na·
bycta ty•k> w
o~ . jakoby mu kto chrząszcza po
Caąa Melichar
nosie przeprowadził do góry.
K11rytyba, pcr.~t• Son11dor Correia i

----·---------------------Nasiona z Polski
s, na składzie św1ete 1 naj.
lepszych gatunków.

-

Na•iona war~l/UJ
(Torebka ~00 rs.)

(dtwn1ej Largo Ventura).

Nełe

••pasowe sa1nze
na składste.

-------------------------Sieczkarnie

z notami U!lueszc:zonyma na pn:yrzą 
dzle ruch 'mym, z materjału doskona
leg> i d&JłCego gwaranję pod katdym
względem .

Sieczkarnie mocne, niezmiernie wy- ,
trzymałe i wydaJne. NaJszedł nowy
transport z Europy P' cor~ach bard:.w
nisluch, do n · bycla tylko w

Brukiew, buraki, cebula cyko•
rja1 dynie, fasola SZł}ar, groch,
cultr., kalafjory, kalarepka, kapu
sta (głow1asta1 brukselska, czerwo,
Casa Malichar
na, włcska), koper1 majerar.~k1
Kurytyba, pra~a tidllador Correia 1
ruak jadalny, marchew, mt:lony,
dcawn1eJ Lugo V"ntura.
musztarda, ogórk;1 pieczarki (zarodki, 1 cegiełka 1 mJr), pi~prz,
?•etruszka, pomidory, pory, rabar• MASZYN! DO KRAJ!NI! KORZENI
ber, rzepka ~ mies., rzodki.;wka (m&RQJUIU, ICO.lK1'h KArtufll (bALalOW)
Jlrzya et~. et~.
1 m1es., sałata. selery, szparagi, lihrdao prak.ty~zme
i wydajne i bardzo
szpinak. truskawki (rozsada).
łatwa do kieruwanaa. Sprowadzone z

--------------------------

:Naaiona kwtat6u1
(Torebka 800 rs.)
Bratld, chaber, d~wooki, got,
d~ik11 1roszek pachnący, łewkonJa•

lwie pysztzkr, łubin kwiat, maciejka, maki1 oastareja1 ostrótka, pło
myk1 rezeda,. shmecznik, itd., itd.
Wysyłka koleją lub poczt~t w
granicach całej BrazylJi.
'
PAWEŁ

l

NIKODEM

Tro.vessa Zac!larJas, ó -

CURJTYRĄ-

Pa..:tna

Europy i po cęn~th bardzo Dltka:h
do oabyc1a tylko w

Casa Malichar

Kurytyba, pr.~a 81nad<Jr ~ H re la M.
(dawmoj Largo Ventura)

........................

~

Kura pienięd#v.

Da1a 27 wrzdśaia 192ft roku.
7 66)
{Jf{)OO
42f33()

•••.....,••••.••

_.k._.._.M-.i-ro-s--ła_w........____S_z-el-igo\vski 1
@Jj

Lek:a:rz i. operator
łlO;IONllJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH

~

~t·,·,,·'J.,'J

l~

Le t

'1.

po'.1fng ~laFH•WiHHfłl :spo-.uoo~. ~ada
do

Zil

pomoca prowiem łtoentgena.
mikroskopowych i btada4

P~8l&da własną praeuwnię
badań
!UW i Da ChOrObJ Ukryte.

Wielki Sklep Polski

tbl,

n~ły a!§ydent klinik europejskich

Ma

•

!edrv n l O

062

.Rodołphe

.J')u•elaer
S1dlld obuwta, kapeluszy i drobiazgów
tor1um u\s;;s Bur.a" do Serro Azul n 8
Vlica Jcse Bon.facio n 3-a
R~~xdencJa l.llica Cnmmendador
Arnuin n 7i.
br. D. ł~Mu:l!lOB

Ot

A:SEKURO~AC SIĘ !'A lYCJ~
Radztmy tylko w EftUITATIWIE. któ
Operator·Akuuer. S?eC:J&lnośc choroby t& ma SWOJQ folję w Kurytybie przy
kob cce i (~Cherz;a. l{(\O!!Ultorjum Apte ulicy l de Mar~o n 4 A Superlnten
ka 1 de Maręo n 6. Tel~;f.,n n 62 Re dent na Paran~ i B~nkier na Kurytybo
zyder.r.1 a ~lo Brtmco n rG, Telefon
051
Beniamin Ji'erreira Leite.
n. 661
08
PIBN'IĄ.bZE

r I'J.entles de Arauju
wyr.fl~yr:zr.ią s1~ oa mały procf'nt
:::.-i;;ec]slnośc: syfilis 1 th;)roby pecherza
dod
bypotekę lub pod gwarancją
Pr~y mute od 3 do 5 po pał. Konsul
bonusów
i apolis. Kupuje się i
t\)rjum Apteka Mine,v , fl•c Tira

den·~<t
05 fprzedaje d·.)my, &iemie i majątki.
lt·form~u·je u rządowego correctora
.Ur ńn"'iiH \i~ O.• n ech e~
Spc.cj,.lnuść eboroby nerwowe i dzie Godofr.edo Lima pr~y ulicy Mare·
c!n.•e, DyrektM Centrali instytutu OplP.ki chst DPodoro n. 38
028

!'rt.:l :lt ~ćmi przy
pn~yj!Y'ujo od 10
1

ul. Alcsro n b gdzie
do 11 i

pół

C4S..l JA()OB

z ran&

F~tbq' ka
plaszr ~Y

Tr 'V>$$

l~c..

z " ch •r r. n 12 Ą

';f~uonc'l L•ma

09

Skład maszyn d u pts ~nia Re
miogt-t>o i Corooa; maszyn do IJ ..
czenia oraz kas ~ Hr·g1s'' ado rac Przy ulicy 15 de Nov, wbro a. 66 a,
or~2
-.1~8~.t\~.N~I::-;.\~.N~A~l~ł.\~l!i~Z":":Y.\~łi'.i~'-

Ellsa ()onstantiaa Rocha.

przy ul. C•>mmeodauor Arauj o n. 52
Pl'zyjrnuie i wykor,uje szybko
wszelkie roboty do pcz~ pisy ~·a ni a
na m-:t~z,miP
038

.U.••All. flll"i.łł i łDaCDl.,ł

a

Ul, M .. rechJl .FlotJano, n. 1U2,
muje o każdtl ~r dz•me.

przyj
v18

.au to Dacieł
Ukoń~r.ony "entysta w N. Amery.:e, z
~3 łom·ą prt~ktyką. Wyrywa bez bólu,
pl(}!!lbUJe po c:eme od 5$ l Wltawia po
cenJe od 10$. Robota gwarantow&na.
Ul. Gammendador Araujo n. 24
010
Leau ilocełlia

Pnyjmu;e eJ 8 do 11 1 od l do 5 ej
goazm}'. Plsc l 'iradenten n 10

022

h.su~g-al'me, IJaptet•me

1

dM.l.

k"'D&e

«:lasa de Nevidades
Pisml& lUStrowane, J•unale, zaba•ki,
ksiąŻli:l do nabożeństwa, śwlete obrazy

atAtuetkt, nft;rozmrutrze paedmJoty
na prezenty. Pap1ery wuelluc:h gatun

1

kó

_..l,...t

.f'n.v
ulu:v l ó d$ Nuv6Mbro
n 86
•
.•

Liva·al'ia .llundlal ,
P1erwsz Jn~ony zakł&l.l

drukarski,

intro

liratorma, llmarma i fabrykacJa katU
hr.ndL W}Ch. Wybór ks.,żek i przyrz:4
qów szlluluycb. Dla kupców n znacz
r, !":l \.'!'IIJ'!t«!m

Ut

1n de N"lVI'"'Y!bro 52

fi'

e

kł6;ego wchodzą 4 bmr;,: b:wk~wt,
fabryczne, składów hurtawvch , lm
misowe. Zapisywać si~ można
?.aWSZE'.
027

AOtWD -l.tJI.
A-Z
~E
.....V_E_D__,.O MACEOO
i DR. MACEDO FlLHO
Prowadzi wnełkie sprny cyw1lne,
handlowe, kcymmalne oraz s1erot w
każdej miejscowośct ~tanu Parana \ .S.
Cath-:riny. Kcsztl\ z góry platM B•u
ro Av Vice,te M ch•do 20

078

-

DR BENJ.\MlN l.INS.
Biurll C(')ncelhe ro Barn d u 181

(063)
---z>AVlD ::,ILVElH.A DA MOtA
2 biuro reJentalne S erot i lnvertDr1!y
Przy ulicy Mareehal F!oriano Pe•X'''
to 2 a.
g42

080

ł'E'lY NISKIE

"Cervejaria Cruzeiro~'

Najlepszy browar w K11rytybie polecel tu i na prowincji
piWO Własnego WyrobU po najprzyst~paiejszych cenach marki
•Cruzeiroc, tPilseoc, •Pombac, »Escurinba i inne.

i

! .
VI

S
Kupuje dla własnej słodowni j~czmień'w razmailei ilości ~
płaci Dajlepsze ceny.
8
«J.&IXA. POSTA.L 1.08

.
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•
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l Apteka "Tiradente~" ~

1

l

1

Walerego

Wiśniewskiego

Plac Tiradentes N. 3'7
Baczność Koloniści

polscy!

(l

W aptece tej1 której wlaaciciełtm jest Poh1k1 rozmówicie

III

siQ w i-1zyku ojczystym i znajdziecie rzeteln" obsługQ.

.
~

SWóJ ~ DO

~

~

~
ą

~

6

lt]
~t~.~
~

1916 1'Gku, Nr, 26

Zwalcza skutocznia 'łyfilis b~z nieb~zpieczonstwll dla injekcyj. Jest ener.
giczuym środkiem, czyszcz~cym kraw i lekar&twem wielkiej wartości 1
Już przy użyciu trzeciej fta!zeczki, objawy eboroby u&Wt1t powumiej •
szych: plamy, fistuła, pryszc;,w, wrzooly i reumatyzm, znikailł jakby je rQkll
.odjał. U 9';,0/o rnqżczyza ~cnatych, którzy za cza'l6w kawalerskich, chore
wali na choroby sekretne chol'uby te powstail\ cbroaiczaemi i to jest
przyczyuq, żo tysiące kobiet zlł.m(łtnych cierpią na l'ozmaite niedomagania
kobiece, nie wierlzą•-:! zupst111a, co te c"loroby spowodowało,
3 flao;zeezki W)it!ł.rczą zupalnie do otll:y'\kanta waszego "drowia
i uratowani<l '.vas~ ycu 1lr.iw:i od prz~byych na"lt~pstw.
Ola ·hiflm syfilistyc~uych j':l..;t .ELIXIK 914:" uajorlpi)Wiel:liej
szem l~hr.otwom, ponii.JW·li nie at~lotj•l iołądka i jest pr~;yJOmnfm w
u~ciu. "&LlXIR 9l4' oabyć mażlltl we wszystlc:inh aptolcach i skła. - l~
dach a pte ·zuycb w Brazylji.
ł,j
Głów117 ~kła:l Q~.dvi.o e Cia
~. P:utlo, .l.Y. 8Ao .Jolo 1 ..3
Hł

~~t.J-~~-._,~,~~~~łfl

denłółV

trwa 15 mu t\i!';i'Y 1 w skład

SOltlt>O>SI>&>O>COS8CGCłfflłlCG1JtD<GCGCGCGCG~Sc.G9a

•

~

Cały kurs

Robota cwarantowaua.

KIJBYTYB4 -

l

;t1

~<08<0Ck9«Qct«f<IC91ll~ttCOCOCGC98a.Cłact~ ~t9

l

E l i x i . : r ,,9j_4".,
uznany przez Narodowy Departament fldrowta publiczneco pismem dn. 11 lutego

, PS.\II:I'Yłl~~\ c.tZ&:oŁ:rH.\!IOLOWA
l'r?.V u1. n~. Mt~ricv n. 103 M\ pietrze
Dla bucbalterów l korcspon-

Kureoki

Et flOt. b:te H! n l l
~
.Jacek .Dromlew iez
Z~by l!.tu.:zne z puJmebieniem i bez, 8
w zto~.e 1 k&uczuku. Plombowame i
wyjmowame bez bólu.
Rubota p1er ~:~zorz~dna- Ceny przyst~ 8
pns. Przy ul R·achuelo n 8
015 ~
.l emu .B Iiizu·t i os
(l

i~~~~~!J!J!4~!J~~92Jji!J~ll~~~~~~-~.
~
l~a.i wiqli.,.,. yr wy n:-t'alek dl a leczenia S) fi lis u

:i.r.."SS

u,·zv

--------------
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PUZYSTĘP~E

a

HOTEL CURITYBANO
Tele
Wentura Pereira de Souza & Cia funTI6
~~
\ \1 centrzern1asta" tramwaj
e>rzy
llencJa ul. Dr. Munc:y n 129,
do~zwiach na wszystkie strony mia· -Dominik
T nldon 123
013
s ta. Pokoje i stołowanie porządne.
Poski zakład kra \VieckJ
---~~-D t. 'i o u e• l'lll eho
W
ma
nacjonalne
i
zagraniczne.
Po•
CJUca A..le.rre N. G
WyJe ż~:!.ll do choryc:h w dz•eń i w
s~ła siq obiady do domów. Przy
Wielki
wybor rosterJałów na ubranie
nocy. Pr~yjn uje od 8 do 10 i od 15
ul.
1
de
Marc;o
n.
7
_
UWAGA
lamówienie
wykonuje BiQ w razie po.
do 17: K•msu tor,um 1 rezyJencjc Plac
4
Ten hoteł wvłaczoit! dla rodzin.
rzeby w 2 godziny.
Tiradet1tea n 54 a (obok apteki
Stelfel _:~)
·
06
j ~:\'il' ~t.I
A łili1t t..ą m ell aano łJłiie~
ut. Et-H • P< rt-'fĄ n. 4a
012

ryz,· sól,

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji

on 666
Dl<. ULY,::,~r;s VtEit<.~
B:uro ulica R10 Branco n 8J.

, Kl'MIO'Ja i opert.c;e. h:on!Uitcr;\lm UJ.
l de Mar~o n 17. Przyjmuje cd 2 i pół
do 4 1 pół g dz. po połu·1 niu Reay

sc
dar,

~PBZEDAŻ NA KOLON.JE H1JRTO\VNA. I Dł}TA.LICJZ~A

Jaboba Grinspunda
mebliJ rn;o.teracyJ kołder
i
Oleprz<.makaloych. Po·
DR. GASTAO FARIA.
;,;i l:! da l:leble nowe i używane.
Buro Plac Ozorio n. 49, Telefon e~6
S!azeCiaż na wypłaty. Przy ulicy
r :rwn c 1 nałogowe jak lłlkt>ho lizm
1 d~ M r~o n. J 8 - Tełdon o. 389 044
lJ gest ~
Kon~ultorju!l": Ut. S. Fran
"'oR HUGO ANTONIO uE MA.K~
041
t:~Sco n M Apteko Mod;rua, Re~ydencja
B·uro ul ca Buenos Aires n 16. fde
07

- D r . f5ah&attJa ~ubr•nho
Klin.ke dla dorosłych s d?.iecJ Leczy,
sytl.is we ~tt>Ln.:.h rt~dJtCh prepara
tern Bl!>mutbl< dma. L~czy choroby

W)

raz

Kupuje produkt rolne jalmto: kukurydzę. fa!łole, ziemniaki, masło, jaj~t1 drzewo it.p.

CENY

'

=.,po t"r.1udn u, Teleb:'\ 151
03~)
.Dr ~·. ancisaeł' .ł'runko
Pn·.yJmuje od 3 de 5 po pol. Kon~ul

.\.rn

dzit

składzie: rnl!k~ pszf'nną, żyf·nią i knkurydzianą1 cukier,
śledzie, śliwki. rodz~oki i konserwy owocowe.
r6wmeż najlepszą kaw~ mieloną z ~·łasoej fabryki.

l

-

h

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach

t;

P••4J_,o Bels
.-\gent r6!nych firm, Importuje peplerv
D l"ar-Jol!l lłlol'~łra
KJinikl'l rr.edy~zno ch•rur 1czr.a Specjał i przybory b1urowe. Skład i biuro przy
eJłic:y Jotw Loureiro n 39 Adres tele
ność: chorr. by oc2.u, uszu. r.os i :RAtdła
Konsu!torfurn: uhca Marec:hBI Floriana . grAficzny LWZO Caixs postał 308
052
- .. n. 19. Rezydenc1~a ul. V de Nac:ar
n 85. TPlehn 888
037
łJal!łA eiclaua•aa.
Wyrchy f.~1ansowe . żelaziwa, tzkł•,
Dr 'arltUI ł"kłtr
Orert.tc r 1 akuszer. spec)alnosć eboroby amunicja, Farby i oleje, wszelkie ma
kr biec e i pecheru. Przyjmuje od 8 do terjały dla intalacji elektrycznej, lam
048
9 1 rd 2 co 4~(CZ ••tez. Pu~ ułcy py etc. Plac Tiradentes n 8
~onc<!lhe'ro B .. rrl!dl'~ n 111
(•30
!!tapatar1a 8kia
Knrzy1tajc:e! l·kwiduje si~ wiehd wy
Dr E p-raduł•
Rezydencja 1 ko:uultorJUm ul Marec:hal bór obuwia ceny niesłych!nie tanie
Deadoro n 4~ Przyjwuie od 12 do li Płac T1radentes z prawej strony ka

w
WA

l

ma zawsze na

rł

8
8

••

"Ga

wyr

Plac Tiradentss N. 19

~"·'~ ·'

Chorych zamiejscowych
pr*Yitnu--j-e_n_a_l_e_c*_e_n-ie___,J..
·
UJ swej klin·ice.
Baa ~Sao •trraaelsco a.___
811- ~arył.rba
·u __________________________________

Pl

Ił

Marcina Szyndy & Ska

,.
~·,
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LEKARZE
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~
Szanowne Pa'nie t
~

ti
fil

W ci1gu 4 •ch godzin uwoimć się m •)żt:>d~ od kolek mllciCZ'
oych~ j~żlli użvwaó bt";dzu•dt» •FLUXO SEO \'fiNA c

~~a'j
~

uzna.na przez Narodowy

~

(tl

Deputamen~

Zdrowia Publicznago, pisme!u dnia
cnrwca 1915 roku. Nr. 67.
,

łi<,)UXO·Iied !ttlDa• jest )61iyuym

zoaO) Ul

ktort~go

~lS

lh,.,

produktom leczaiCLym,

skutek jest najszybszym w lec.&eniu ni~doUlagań kobiecycb.
Kolki rnacicz110 leczy w ciągu -4·c~ god~in. Używlloy 15 dni przed
, .. porodom, ułatwia p >rl',d, zmnioj.,za bolasci porodowe i kolki, i zabe.s~ · piecz~ ~ycie kobtet pr~ed mtstą1>stwarni krwótoków, tak: czą'itycb przy
~ porctlaeb •.. Przy innych cb•Jrobacll kob:ccych ,.Fili.Ko~~edstło.a•
fl dzi9ła zsw•:ae sk!.lh~czaie i leC:lif wnytst_kie n. i~.lo~~g'tni~ kobiece.

,

Zaleca siq lekarzom i akuszerkom.

~

Jec:Jyni depozytal"jusze:

i,.J

quh·l'l",. & Cła
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Aveni.dllSllo J-.•Ao 145.
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li

TowmrZJI!łttra

Fra

ea~kie Zegłali

łlantiquełł 9
Rio da Jaaeiro ~

s,GhargeurJs Re nis11 i "Sud
R.~sularne

tu

~
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KomunikacJa DRjszybsza i najwygodniejsza statkami lu- 11
ksusowemi pospiesznymi, które odbywa1ą podróż z~ Santos d
do Francja w 15 dniach oraz st tkawi specjl\łllie u::-ządzo• 11
oymi dla emigrantów, którzy znajd4 Jak najwygodnieJSZe po• 1§1
mies?.czenie.
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Gdańtk&

od
bywa sr9 poeięgami franc:usltiemi aż do Dunkerque, a z Dun\Eerque
do G,iru'ltk• st.atlum1 kom!) tran.:usxrej • Tr nsatlantique •. W ten
sp'JS6b un•Knie 119 róhych ntlillzyć, na kti)re nreru by.vaj4 nara
żeni nasi pUSŹ'srowJe na gran1cy n1e1nieckhlj.
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Sprzedat biletów z B~a.~y!ji d > Polski otaz z Polski do
t. za. (blłhetes de cbatfl~da) załatwia i Illitszych iD·
form~cji udziela
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Ignacy Kasprowicz
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C A S A 8 l C H E L S przy ułi~y 15 de NJY~mbro N. 7ł.
Znłoż. w 1897 przez Ąlfreda Ern:3s~a Bichebs
Ma zawsze na składzie wielki wybór kapelnszy dla pań i dzieci.
zabawek, materjałow, przedmioty właściwe na pre3enty, oraz~oa karnawał·
\Varto ,przekonać si~ oeob:ście o dobroci towarów jako też o nizr
kich cenach
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Handel Polsl(i

~~

Wlad11sla'wa Obroślaka.
Nowo s~rowadzony wielki ~ybór to~arów ~etrowych, jakoteł narZQa
dzi roł:.nczych1 kuchennych 1 wszelkacb drobiazgów. Kupaję prodakta
kolonjałoe, płacę wysokie eeDy.
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