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niewyrobionych biał0ruskich chłopów. Jed-
nak brak im człowieka, któryby rzucił we
zwanie. Szukają za wszelką cenę batki bia-

L -
---·-·---··----

A0rcs. dla li-l 
~tow 1 prze.~y-! 

~ek p i e n i G ż-1 
nych, (v aJ es 
poshes) 
"OAZETA 

POLSKA" 
Cr1ixa postał B. 
Cur!tyha·Parnna 
Redakcja mic;~c; 
si·: pr-,.y ul. Aqn 
dabam N. 87 

Niepokojące wieści, ujawniające 2brodnicze łoruskiego-hetmana. Nie ma dnia, aby nie 
zakusy Sowietów na zerwanic spokoju na łażono mi po piętach, mówiono otwarcie- O

polskiem pograniczu wschodnie-m, codzienne biecywano-kładziono pieniądze, a w •końcu 
~larmy o przygotowaniach bolszewickich do prześladowano i teroryzowano. Koło domu 
nowego ataku na Polskę, napotykają na zro- mego snują się ustawicznie indywidua, w 
zumiałe zainteresowanie i podniecają społe- domu znajdują się podrzucane, podczas mej 

~.,..;o..r,"...,. •• czeństwo polskie w kraju i zagranicą. Oto nieobecności, wezwania ,.od ludu" -to zna
co mówi gen. Bałachowicz znany dowód- wu wyroki śmierci, groźby, czarne krzyże 
ca b. armji ochotniczej białoruskiej o stanie malują na mych portretach, Wiem dosko· 
rzeczy na Kresach, w szczegolnóści ~~ś ~a nale, że bolszewicy, a w szczególności sztab 
obszarach zamieszkałych przez ludnosc b1a- czerwonej armji pcha do wybuchu "powsta
łoruską. nia" białoruskiego. Oczywiście szukane są 

Sąd doraźny w Nowogródku skazał w dniu 
26 sierpnia r. b. na karę śmierci przez roz
strzelanie za napad dywersyjny na m!ash) 
Stołbce Piotra Jodę, Mikołaja Oorjaczk\ 1 

Edwa1da Kaczmarczyka pseudo Sapińskiego. 
P. Prezydent Rzeczypospolitej skorzystał z 
prawa· łaski w stosunku do Jody, co do po
~ostałych dwóch wyrok został wykonany. 
Sledztwo ustaliło, iż Joda udziału w mor
dach nie brał, a był tylko wartownikiem. 
Zło;;one przez Jodę zeznania wyjaśniiy, że 
przed napadem na miasto Stołbe, oddział 
dywersyjny był specjalnie ćwiczony w Miń
sku przez 6 miesięcy, pod kierownictwem 
specjalnych instruktorów, noszących umun
durowanie oficerów armji czerwonej i pod 
ich komendą przekroczył granicę, będąc wy· 
pasażony w karabiny maszynowe, pyroksyli· 
nę, granaty ręczne i rewolwery. W Sfołbcach 
oddział został podzielony na 3 pododdziały, 
zadaniem których było zdemolowanie i znisz
czenie urządzeń państwowych i wywołanie 
tcm ogólnej paniki. Rzeczy zrabowane miały 
stać się własnością rabują''ych. 

Nie będę mówił o napad~ch _i grasowa- rozmaite drogi, aby mnie postawić na jego 
niu band dywersyjnych na zJemlach kreso- czele, bo jestem potrzebny, jak ta czerwona 
wych- powi2da generał Bałachowicz :-to płachta, aby poderwać ma~y. Jednak wiem, POLSKAJAKO PRZEDMURZE 
jest tylko zeszpecona forma prowadzema gry że owe powstanie popr{)wadzi już kto inny ELTROPY. 
sowieckiej przez armję wywiadowczą. Trze: i wyzyska dla .celów Moskwy. Dwa posiedzenia konferencji międzypar-
ba uważać za pewnik, że Sowietom chodzi Bałachowicz był zawadą i będzie. Oni to la entarnej w Genewie poświęcone były 
zasadniczo o zamęt, ruch buntu niezależnie wiedzą doskonale, więc muszą mnie zgła- s awie rozbrojenia. Przyjęto rezolucję, za
przeciwko komu skierowany, i pod jakiem dzić, lecz przed tern wyzyskać. Były już pró- le ającą ograniczenie wyrobu broni przez 
hasłem. Sowiety chcą za wszelką cenę "po- by porwania mnie Ż) wcem za kordon przez pr edsiębiorstwa prywatne, utworzenie stre
średniczyć". Oczywiście najwygodniejby jakąś tajną bandę szpiegów rosyjskich. Ura- fyj zdemilitaryzowanej, zwłaszcza między 
było, a~y doprowadzono do_ po~stań _n aro- towało mnie ich tchó!"zostwo. Chcą mnie N emcami a sąsiadami i ogólną redukcję 
dowoścmwych, do ogłaszama mezaw1słych zmusić do podpisania odezwy białoruskiej, z ojeń. W toku dyskusji generał angielski 

~~~~~ republik, któreby zgłosiły później swój& kces mającP.j mieć jakieś znaczenie propagando- S ears zaznaczył, ~e Polska oraz sąsiedzi 
do Związku Republik Sowieckich. Jak dalece we-i wykazującej dowody legalnej roboty R sji n re mogą przystąpić do rozbrojenia 

WYROK PROF. KAECKENBECKA W 
SPRA WIE OPT ANTĆY·x: NIEMIECKICli 
(PRZYJĘCIA OBYWATELSTWA POL-~~~~~~!J pożądają bolszewicy zamętu, dowod_e,m, _że przed Eu.r~p~. . . . . ja długo sowiety uprawiają p'Jlitykę agr~-

prowokują wypu_szcz~nxch n~ wolnosc z w1~- - Jaktez srod~t zapob!~gawcze znaJdUJe s w~ą, d_latego też Sp~~rs zaleca u~~orzeme . SKIEOO.) 
zień bandytów 1 rzezt:r.teszkow do tworzema l pan generał w teJ sytuaCJI ? . l s CJalneJ strefy zdemilitaryzowaneJ polsko- l 
band i napadania gdzie chcą, czy to po - Przedewszystkiem zwrócić najważniej- ni mieckiej, aby wszystkie siły zbrojne Pol- Prasa polska podaje wiadomości 0 ukoil
stronie polskiej czy sowieckiej. Jeśli wybu- szą uwagę na prowadzony wywiad przez s i służyć mogły obronie Europy p~zed so- czeniu rokowań polsko-niem. w Wiedniu i o 
chają zamieszki przeciwko. Sowietom, to jest szpiegów. Trzeba wiedzieć, że służba wy- wetami. Wyjątkowe położenie Polski pod· wydanie orzeczenia arbitrażowego (rozjem
to uważane jako dowód polskiej prowokacji wiadowcza bolszewicka jest doskonale po- kffeślił również bułgarski, delegat Wasilkow, czego - nie może być zaczepio.nem) pr1:ez 
i nasyłania ria Sowiety band organizowa- stawiona. Werbują oni bandytów amnestjo- w pominając rolę, jaką odegrała Połska w p:ofe.sor~ Kaeckenbecka w sprawie optantow 
n ch rzekomo !):ze;: Polsb;. \V. t~l'i wła '- W"n_ych do tęj akcji oraz in van. któ.rym r ku 1920. n~emtecktch w Polsce. Według l tego onec~e
nfe sposób fatrykują w Moskwie owe "do- obiecują powrót do Rosji, grając na ich sen- 'Senator polski Buzek przedstawił w cyfrach ma przyznano yra":o obywatetstw~ P?lskJe
wody" przeci:vko Rzeczypospolitej do wsze- tymcncie de miejs_ca rcdzinnego. Trafia!~ militaryzm r~s~jski, solida~yz~jąc się w imieni.u go l o ty~. Nte!llłCOW; reszt.a w ~cfble 2~ 
lakiego rodzaJU not dyplomatycmych .. odpo- do t. zw. "azylantow", członk9w formaq1, gfupy polskleJ z relozuqam1, zastrzegł s1ę l ~Y~·- będzie mus•a a. ~' przectą~u at 0P~ 
wiedzi i protestów m!~d7-ynarodow~c~ i t p. k!óre wal_c~yły przeciwko sowietom p~ str?- przeciwk~ temu, że p~zy realizacji rez?lu~ji l sctc Połskę,, ~zglęun~e 

1 
uzyskac pozw~lem~ 

l-.!ajlatwiejszym a!oh p~oblemem.' ~ Jak s1ę ~te polskieJ lt~b na wł,asną :ękę, przy~tqg~Ją . uwzględm_amy ma ~yc artyk?ł p~ktu, m~wtą- na p_rzcb~v. a .. Ie ~ osce na p_rawa~ 1 c~_ 
ta1!!1lF/!'II7ftltll boi· zewikom wydaJe, naJskuteczmeJszym w te h na v;szelk1e sposooy, me wyłącza _ląc p1e cy o potozem u speqalnem mektorych panstw. clz?ztemcow, o SI •. e .w tym .czasie me d~] 

wynikach, ma być sprawa Białorusi. Grunt niędzy, prowokują nędzą, podrywają ich za- Mowa Buzka była żywo oklaskiwana. Wy- d~te do porozumiem~ por~·11ędzy Polską a 
tna~~•w• zd:Jie sie być już urobiony. Chłop jest zbun- robki, a gdy doprowadzą do rozpaczliwego brano komisję, w skład której wszedł także ~temcam~. (Orzeczeme to n!e dotyczy, optan

tov.Jany i" zdezorjentowany. _LJstawicz~e od~z- sta~u matcrjałnego, y.rabi; k~ ~obie. K_~żdy J~. Buzek. ~?ffiisja ta. na P?~stawie przyję- tow plebiscytowego obszaru na O. Sląsku). 

oika 

wy komunistyczne, naw~tu]ące d? mest~'~ta· takt "_nabyty" c~łuw~ek 1!1USJ s1ę okup1c. ~a !tch rez~łuqt opracuje_ proJeKt ~~aktyczny MIENIE POLSKIE z ROS'l. 
ni a się do wojska polskteg~, a . Btałorus~now, powr?t _do rodzmn~J wst - .- pew:-ą lios~J~ 1 ]xzedłozy g~ nas}ępneJ. konf~renq• m1ędzy- ~ 
do niepłacenia podatków 1 boJkotowama za- przymesmnych szptegowskJch wJadomosct, parlamentarneJ, ktora zb1erze s1ę w Waszyng- W ostatnim tygodniu lipca Delegacja Pol· 
rządzeń władz polskich, powoli ,zbałamuciły lub dokonanych aktów sabotażu. W wielu tonie. ska w Komisjach Mieszanych Reewakuacyj-

J€ieli p'lni przy tP.m obst <~j~. to ja z panią poj '1dQ. ca rozjaś'lia im drogę, a cienie ich rrzybierają 
Wzbudzi to Jednak podejr.:enie, gdy nas o te j porze f:tntastyczne kształty. 
wnt.Jitlia.ący<.·h ~,,Jbaczą. - Stać l - odzywa sią nagle baron. - To 

Ro~nans z naszych czasow, w 4 tomdch - N1kt przecież nie będzfo miał pojęci11, dokąd tam! •.• 
przez Jerze~o Bornes'C'I my się udaJurny l - woła Oi~a - Tnebaby Mwct Zeskakuje on z siodła i pomaea Oldte zsiąść z 

21 O hylu, abym wyrazila niaj)okG) swój z powodu ża k mia; potem prowadzi j~ wąskq ścieżyną, ciągnącą 
Wrt>szcii zostawia oo towu;:-zyrz:a RWt>go w zam· hrab11i nie wr,tcn Byłoby tez tyP·r> nq•urnloe, g ły- się w~ród gąstych zaroś li. 

.l;u a sam wvje~·lia ::c.nno w strorę la11u bym d11 leśnle,.ówki .1. zaoytan em p os! ila Wreszcie zatrzymują się u brzegu małego zr~bu, 
' Wircr.ó>: ·zapad l-l , a baron zawsw je~zc~e jest Ucr.yn f'lJnt to l Ti'l1 sppsoburn najlopit>j pew- oplanogo srebrnemi promiemami k:sif)tyca tak jasno, 

pwy !'WOjt>j koehance. O •zoku ą . o.._oje z n"ocierpli- n śc osiEglllv ny ! · że katdy krzak z osoboa wyra.tnie wi1zieó motoa. 
we>ccifl ptzynie~iebili 1.wlok brataugo Egona. - Mo2e! W każdym razie mus:my jed 10 i dru · Olga wspieta się o ramię barona i czuje jego 
t~ Dlaczego go jut nie pr~ntran:>por~~~wano? Dla gie zuiolcjować ! -- dee)·duJe O ga i dzwoni na swą drzenie i obawę. I ją przecbodlą mimowoli dreszc.~:e 
cza;!O j_eszcze żadnej wiadomości o nim nie ma ? P•:Jkojówkę a wiele do tf'go potrzeba, aby t~ zimn~ i nieustra• 
Czy- trup·' dotąd nie znałaziono? Ka~e ona sobi•l zawołać uądcę i prosi go, aby Sl:oną istotę z równowagi wyprowadzić. 

.My~ti to niepokoją oboje s~rzy_mie~zei'"t<:ów, a wysłel p Jsłańca do l tśniczówk•. 
1 

Baron w:.kazuje jej stary, rozłożysty dąb z dru· 
Szc··ególni(\ hrabina Olga uspukmć ~1\' DH~ roo~ .. e. J h d 'ś . d . t • h ć g1ej strony. ,. o - a c cę ~· J6SI.CZe l) mial! a PO' eC 't ' - r • _ Nie rozumiem tEgo! - przery\\11. ga wresz- d d . h b. M ... t h b'J b - fam on padł! - szepcze zdławiOnym gło;;em. 

L . . ł . . h o BJe ro ma. - 1 Oc.e am pana. ra HJ<TO zo a- Ol t · t 1· · · h · t t cie milczenie - eśmczy musm przec:ez ~a ra , Gd b d k t k ~ 6 .1 t ga pos ępuje rwoż IWie 1 wa a]ąco w am ą 
bia szukać i zwłoki znaleźć. Czyżby Hudohl'ody l cz,. V Y ]e ~l' . ym~~a~em DR zamo v. r CI • 0 stronę, a baron idzie za nią . 

B •.; (J'i h śoiczeao mmor1ow"ć ~ proszę mu pGwledz,Ieć, :w Jlł (lkoło 12 godziny będą Daszedłszy do d ba widzA oni z pewneJ' odle· 
wrnz z orsut.i..em me.~. . · . • " . c:. • z pov. rutom ·. . . 'il ' , · · · 
Mogło łatwo urędzy ntml przyJM d 1 wolk1 . . : . . glośm JUż czerwoną kałużę krwi na z1eml. 

_ Mo~e t - odpowiada baron równiE'ż 1.iryb- Rządca o_dcbodzl, ~· 0 ~a l>rzebiera się szy!:>kf') z Olga wpatruje się w miejsce to oslupi~łym wzro• 
&r _ W takim razie leżalby trup bral1iego va pom?~l\ SW(IJ gardero Jttll} • Wkłada ona amazonkę kiern • , , i paniczny strach ją ogarnia. 

w Y· . . D . . . 1 'k • k . . 1 odJezd~a konno z ba~onem. l z t · · b · • · • H · b' E tern sarnem mieJSC • ZlWJę su~ .y. o ze on1a Jf>go W k ·j· tk. 1 d t kt . 6 'kt as a]ą ont owtem pro~oe mieJsce ra 1a gon, 
jes zP. n•e przylapano i tu nia przyprowlldzono. . .. za!D %• z -~.Y f.!, tern ~lU e e yw w, n' któ:-ego baron tu z~NJtrzelił, znikł bez śladu. I Foe· 

Olga przechadza się śi)ieszuym krokiem tnm i na JeS7.Cte me ~mys.a s 1.1 : raw Y• . . breo gapi się ja~ skam!eni~iy na kałużę krwi. Wre~z-
ov cćt po pokoju. Jeden z n1ch ten, ktory do lasu pojechał, Je<~?:cze cta wyrywa s1ę z uat ]ego okrzyk przerażema. 

p _ Musimy się przekonać l - mówi Olgn sta- stamtqd nie wrócił. Słllżba zupełnie nie jest zanie · Puszcza on ramię O'gi i zaczyna szukać w krzakach 
00,~ 'r.)·m tonem. - Spra'o\a ffł jPsl w!eko zagadko~ą pokojoo~, gdy~ hrabia wyda!ał ~ię już ~z~st'l ~'l Darem~ie j~dnak, a~i ~ładu wiE;caj odnaleźć nie 

_ Ale w j6ki sposób to uczymć? - p)·ta Da- k1lka d!il, tnk, te mkt me w1ednał, gdz10 on s1ę moM. Gd~1eż s1ę wlsśctwte zmarły mógł był po· 
ron br.r.radny. - Nie woloQ nam nic po sobie d~tć właściwie w czasie tym zatrzy)l;lywal. Olga pęd;d dl'.iać? 

mi jej, jak w febrze, Bezradni i wystraszeni stoją 
oni tak oboje przez chwilę, nie wiedząc, co począć. 

- MoM go Rudobrody stąd grlzie zawlókł i ~o· 
brahowawszy trupa jego gd~ieS zakouał - perswa· 
duje Olga. - Jateli pan tylko pt!wny, -te on b}ł 
rzeczywiście ~abity, to mo~emy być zupełnie spo• 
kojui. 

- U ciekaJ my słfłd - woła baron, prowadząc 
ją do miejsra gdzie konie swoje zostawili. 

Olga wsiada z pomocą barona na koń i galo
pem wracnją oJi oboje w na.dzi~i, że posłaniec z 
leś t iczówki pewność im przywiezie, 

Wracają oni n!l zamek jeszcze przed północą. 
W chwili gdy zeskakuje t koni, przystępuje do nich 
rządca, z bardw powa~oą, stroskaną prawie twarzą. 

- Wielmożna pani - odzywa on się. - Na 
leśniczówce nic o panu brab:u nie wiedzą. Leśni
czy z elewem swoim nie wróc :ł jes~cze do domu t 

Olga udaje okropną rozpacz i daje rozkaz, aby 
wysłać ludzi do lasu, celem szukania za hrabią 
Egonem. 

Gdy si~ z baroflem znów sama w pokoju znaj
duje, wybucba cała jej stłumiona na chwilę obawa. 

- Co to ma znaczyć l - woła ona :~.ałamując 
ręce. Dlaczego sią lesniczy nie pokazuje ? Oo siq z 
hrabią stelo? Czy on żywy, czy umarły l I gdzie 
on się poJział ? 

Jest to dla niej i sprzym!erzeńca jej okropu'ł, 
dr~cz~cą zagadką. 

ROZDZlAŁ CLCVJ. 
Straszna pnejaitlźka. o?r,ać. . . tymca~s~~n z t?warzy~em s~oit;n ga~opem do las.u . - To n:~motliwe, aby go łeSniczy mógł ods~u· 

Kalrn111111ol p .... ~ie damy też nic po sou e pmmać 1\lustmy Noe r ' '' J€ nt c;emna, a promtenlO ksrę~yca rozśw1e· kać - mówi Olga dr.żącym głosem . - Bo w tak1m 
t ,11~,1 tfi.Dl IJO;ecbać 1 naocznie się przckonrć l tlaJ ą <lrot Q uo•tateczn1e Nie mogąc powśehu~nąć razie byłaby wiadomość ta dawno jut do zarnku 

Nieszczęśliwa Gretka przetyla okropny w rtomn 
obląkanycb czas. Doktor Jonkina nie powtarzał jui 
wprawdzie swoich zalotów, J.rQczył biedną dziow
czynę jednąk wszelkimi możliwymi sposobami. 

~ _ To 1 użJ mi s·ę wydaje bardzo niebezp• ezne s 'eJ llle<'IOrp!lwr ści, pęd 1. i Oiga tak szalona, nie doszła. Cty go pan mo~e nie trafil !iobrze, Bruno? 
i do te~o jes:wzo tak późnym wie::::r.orem zwnźnJ~c .na prze~zkody Due~ni~ uro:nina ją ba · Moi? on był ·tylko zraniony i mógł się stąd dalej 

_ Non~1ens 1 Nie ma w tlim żlidnego niuh"<'· r,,u, nb~ oyła os1rożaa. To kon s''f fel potyka, to pow1ec odzyskawszy przytomność . 
pie< "'eństwa! ~ Bzvjzi Olga. - Może s •ę pan t . 11 rn t>~kttkuje ona t·owy i wzgort fl, toru;ą !lObie - Nie1 lliel To jest całkiem niemo~liwc! -
·sń'~ bbi? - • "P l' ~znie drogi}. . . . . . . . . . zaprze.cm Foebre? sta~owczo. - On nie tyje l O 

p !'aron wzdryga ę;ę na sar:r.ą myśl rooo .rnq~"l Las coraz bar~~leJ sr~ śC!emma 1 gęstOleJO tom me ma wątpltwośm. 
zo\ , cze'liłł swej ofiary. Olga nie P?imu1e trgo jlldnuk WJetdMją . oni wresz?ie w r~mantyczn~ dzicr. z jej - Gdziet on się jednak po_dział ?_Kto go st~t~ 
i c1 ce za knzdą ce!lę pawnoM cjs1ągnnć . ~ą ~ozami 1. strJmemi ska łam•. Tu mus1 Olga zwol~ mógł ubrsć? - woła Olga zamepo~o)ona •. -.MóJ 

Jeżoli się pan boi, kocbrny Bruuon\e ! ntć .lU~ w IHagu Boie l Kto mm tQ zagadkę rozw1ąze? A jeżalt O:l 
m-0v. 1 Olr,a ironicznie - to )a R~~a t<tm się ud m . Jadą -oni :-vlęc powoli, t~t ob?k sie~ie.' owion·ę przac!et ~yje? A jeżeli wró~i? Wtedy bi~da nam! 
Opicz mi pan tylko do'-ł!dnJę mlf'lf!Ce. m grohową CH-J~ą , łlQru, ?. tUJOmniCzym 1111 szum :J m, Bo prawd.a by ~'yszla na w1erzch jak oluva l 

~ NiP
1 

n' e! ~- oponuj<" F )ebrPn chłodno. wiatre:11 p0rus~anych v:ior chnlklłch Swblło k;;ię~y Opn:oWllfe i't Rtraszna ebawa \ trz'łsie cr.łonka· 
; 

Nieraz czuł!! się ona bliska rozpaczy bez nadziei 
wyratowania siQ z okropnego swego poło:!enia i wte• 
dy śmierć wydawała joj sję jadynem zbawieniem. 

Wtem zjawia sil} pewnego wieczora w pokoju 
jej dozorczyni i rozkazuje jej ostrym tonem wyjś6 
za sobą. 

D rżąca z oba wy podnosi siQ Gretka ze swego 
lob. Doz·1NJ:yoi łapie ill gwattownia za ramię, nie 
odpowiadaJąc nawet na trwot'le pyt11nia biednej 
chi~wc"~·ny l • ' .. -.. ... . _.-· 
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LECZENIE OGOLNE. 
S!""Cifllno-;ć: choroby kobiece i dzie· 

~:inne Pr~yr.:uJe o.:i 10 do 12 i od 4 
do 5. 

cbnroba ta panuje: jest to olejek, wy 
c ;~gany z nuion ::oewnej rośliny indyj
skiej (cotmugra). D lpiero tern jednak 
udJtło się i'O długich badan!ac:h, wyo
dr~bnrć z owego olejkil !'lubstancj~ wła 
ściwie Jecz•c4 i ustalić dozowante i 
metody stosowania; r ślina w gr~w c:ho 

szej, specialnie mu udziel~mej1 au· 
dj encji. ( Prawdopodubnie na tej 
audjeocii omawianą była sprawa 
konkordał t! zawrze6 si~ ma•acego 
m ędzy Polską i Stolicą. Apos toł· 
ską. P R.) 

ministrów 1 Herriot, zamierza w 
na jkrótszym czasie pozmie~iać w 
znacznej cz~5ci przedstawicieli dy. 
plornatycznych Francji zagranicą, 
aby w ten sposób mógł :łatwiej 
pr~eprowadzić swoją. połit yk~ za 

go, mieszczącego war:1nek udziele· 
oia sowietom pożyczki. 

Ei'ipt. - Z Kairu donoszą, te 
ptemtę Wababitow w liczbie kHku• 
dziesięCiU tysieCY Ob)Pga awi~te I'Jlia 
sto muzułmanów, Mekk~. Oczek i• 
wane jeflłt każdej chwili zdobycie 
tego miasta. L'ldno~ć cywilna o• 
ouszcza tłumnie Mekk~, aząd króla 
Hedtasu, · Hussei'lt przeniósł SiQ do 
Jeddah, Obrona Mekki słabnie. 

Konsultorju!'l' i rezvdencja: ul, Cl'lm
mendador Ar:lUJO n. 50. Telefon n 650 

' o 2 
graniczną . 

n.,, i S~<cjaloej w Mo9kw1e przv 
]~ta na m h jt1Cti i wysłała do Pol 
ski: mif~nie fabryki Towarzystwa 
Ą 'tCVJOt>".o Zakł d6w M ·chamcz 
nycb •Ho 'O:tD Szwede i S ka w 
i lości 82: ściu wo::gor1ów i ruipnie w 
P wipowam'i w 1914 r. do Rosj1 
M kotuw~lurj Papiemi Pań'ltwo 

wycb Z1kł'łdów Gt'l:tfl·~:mvch w Jlo 
ści jednego wagonu. Powy~szc trao· 
sporty nadeszły jllż do krłłjU. 

dząca Jest dość rzadka, t&k ie zdobv• 
wanie lekarstw& było utrudnione Po 
naukowem stwierdzeniu jego skutecz
ności n;ąd Stanów ZJednoczonych, ma-
jący na wyspach Haltl znaczne ogniska 
tr'łdu, założył plantach~ tej rośliny i la· 
b~ratorjum wydobywające na wielką 
skał~ leczniczy ekstrakt. 

Leczenie je1t ta!ł skuteczne, że obec
nie po raz: pierwszy od czasów biblij
nych tthorzy, na których zewn~trzn:e 
me znać jeszcze choro'ly, zamiast u
krywać się, jak to dotychcus robrli w 
obawie odosob1enia w okropnych ko
Ionjach dla trt,;dowatych, odgrodzonych 
zupełnie od św:&ta, przyznaj4 si~ do J 
choroby i zgłaszają si~ do lec:enia. 
Władze Ie~ arskie maj~ nadziejo do wy
tvpienia tr4duvw niedługim czuie, tem 
bardzieJ, że eboroba ta nie, jest dzie 
dz~c:zna, i przenosi łiO dość powoli z 
chorych na innych oeobników, ataku· 
JIIC stosunkowo łatwo tylko dzieci. 

- Pop prawosławny, L'łtyszeń. 
ko, który przed ltiłk ·mastu miesią• 
cami zamordował prawosławoego 
metropolitą w Warszawie, J ~rzego1 
został skazany na 12 łat wiezie. 
nia odosobnionego t. j. w osobnej 
celi w•ęztennaj. 

-Odpowiedź prezesa minisirów, 
H·)rrlota, dana na protest franco· 
skicb kardynałów sprawie zoie 
sienia ambasady przy Watykaoie:i 
zaprowadzenia nauki re!igji w 
sz:k~łach alzackich, wywołała w 
cah:j Francji ogromne wzburzenie. 

Niemcy. - Bawarski minister Rząd francuski walczy z ogromof· s 
spraw wewnętrznvch nakaza ł pod mi trudnościami, albowiem katoli• 
władnym sobie władzom zni'lzcze~ cy, całid··m 7resztlił słusznie, tłu• 
oie wszvst~ich wykazów i płan?w waczą tę odpowiedź , jako zapo 
mobth~acyJ~VCh, k~óre maJą zWI~ wiedź prześladowań · re1Jgijnych

1 zek z .. powu:kszemem WOJska me 1 które nie mogą. być spokoJnie przy, 

- Ustatnie wiadomości doDoszą' 
ż~ Mekka dotychczas nie została 
zdobyta. Król Hussein nie chce 
opuśctć miasta i przygotowuje jego 
\lbron~. Zwrócił siQ r6woieź o po• 
moc do AngJji. Anglja jednak nie 
chce w teJ sorawie pośredniczyć. 

ZWJł~RSZENfE Zt\PA~U WAlJUT 
BA ~i KU POLSKIEGv. 

Wedln bilan.;;u Banku Folskiego 
na dzień :20 lipca b r. zapas wa 
Jut w ciągu os'atniej dekady zwięk· 
s~ył się o 9,629,139 złotych i wynosi 
obecnie 92~788 785 złotych. Z ze
stawienia wphwow niektórych da· 
ma i rnr:m~poJi okazuje się, że w 
miesi tu czerwcu Izba skarb·)wa 
w Warszawie osią~uęla. kwot~ 13.9 
rnił;onów :zh~tyr:b 1 poznań3ka 10 21 
lwowsku 9,7, łódzka 52, krakow. 
ska 5. kielecka 4 1 białostocka 3 3 
Jubelska 3. grud1.aadz!\a 2 2 , wi 
leńska ~.2J brzeska 1,71 łucka 1 3 
mJJjona złotych. · 

3 MAJ A SWIĘTEM KA OLOWEJ 
KORONY POLSKIEJ. 

Papież P.us Xt. zgo:Jził si~ na 
prośbą biskupów polskich i usta· 
nowił dla całej Polski dzit>ń 3 go 
maj s ( oamtatk'l konstytucd) jako 
świr;.to Królowej Korony Polskiej. 

WŁADZA GEN'Ii:Hl\L WOJE· 
WODÓW. 

Dowiadaj.,my się, że w proJekcie 
rt)zporządzema rządowego w spra. 
wiE> bezpirczfństwa na kresacbJ co 
b~d?.ie ~rzPdmiotem naj bliższej ra· 
dy roJpistrów, jest mowa o podzia• 
Ie cal 'go wsrbodoiego terytorjuro 
nadt!rJnicznego na dwie strefy: pół· 
nocną i południową. Pierwsza o .. 
bj~?a bv wo•ewództwa: oowogrodz~ 
k1e i wilci1skie,~ druga zaś-pole. 
skiJ i wohń>~k1e. Geo. Januszaj 
tys i 'gen. Olszewski, których no• 
mioacJe na wojewodów ukazały się 
w dniu ~8 E-ierpnia,~ h~dł\ p f łniii 
władze admm1stra~-yjno - cywilo'l, 
pierwszy na tarenie woj. nowogrodz 
kiegot drogi na ter.:!nie woj. wo' 
l ~!ńSiuego. J •dnakźe władzę poli f 
cyjno woisltowa ~~-'łoić b~dą genr. 
rał.woiew:>dowie na terenach nietyl• 
ko podległych im województw, lecz 
i odoo~nycb sferach granicznych, 
wchodza,cych w skład województw 
sąsiednich: a wiec gen. J •nuszaj · 
tys w strefie póbocnPj1 Ren. Ol· 
szewski w południowej. Sfery rzą• 
dowe są. zdania, 2e Z.!IZld~enie 10 

odbije stę korzyst~ie na sytuacji 
na potiraniczn wschodniem. 

STR.AZ GRANICZNA NA KRE 
SACH WSCHODNICH. 

Korpus wojskowył który CZ!l· 
wać będzie na Kresach wschodnich. 
ażeby bandy hoJ ·zewickie nie na 
padały obszaru Polskił składać si~ 
będzie z żołnierzy, którzy już rok 
przeslGżyli w wojsku, a resztQ od• 
służa na pozraniczc. Ofjcerowie i 
podof1ccrowie tego korpusu skła. 
dać sie będlł z ochotników, Czas 
służby w korpusie ma b~ć zaliczony 
do wysłuili Jat; a myto o 2ó pro. 
cent wyższe niż płace wojskowe. 

Różne 

T R.~ D. 

Rząd angielski rozpoczyna zakrojoną 
na olbrzymlli sksle k11mpanję zwalcza
ma trądu, choroby, pr:t>śladującej łu:łz. 
kość od najdawniejszych wieków. Wi 
Lłoki wytrzebienia tej okropnej choroby 
są obecnie b rdzo pomyślne, gdyż zna· 
leziono wreszcie prz:eciw niej skutecz
ny środek. 

L~k ten z:nany był od dawna w me· 
dycynio ludowej krajów, w którycb 

F A BRYKA KOMUNISTÓW W ROSJI. 

Na łam•c:b bolszew1Ck1ej .Nllkanu · 
nie•, uszcz~śliwtai4cej wydawni,twem 
swojem Berhn, tow. Jabtonowskij po 
daje charakterystyczny opis w taki 
sposób w bolszewickiej Rosjt fabrykule 
s 1ę materjal komunistyczny. Oto jak te 
nie1:wykłe rewelacje brzm14: 

.Do fabrylli łudzi pod firmfł "Cede• 
bune Sił dz1eci w wieku lat ośmiu, Od 
tego czasu aż do la\ 21 trac,. wszelkt 
kontakt ze światem zewn~trznym, nie 
widzał nikogo poza murami instytutu 
na placu Katarzyny 

P.erwszy okres fabrykacji trwa od 
8 do 13 roku życia. Nazywa sie okre
sem przedzawodowej roboty. Dtieci 
podporz'łdkowane 111 katordze kontroli 
nietylko nad katdym ich postepk•em, 
lecz nad kaźd11 czynności4 psychiczną 
i flzjologicznfł. Jeśli dztecko doznaje 
jaki gokolw•ek objawu ludzkiego, który 
!lłe leży w programie funkcyj niezhe
dnych dla żelaznego porządku i spraw 
nego działania :.komuny przyszłościc 
- jeśli dzie;ko napczykład jest z:mo· 
tzone lub odczuwa głód nie wtedy, 
gdy jest przewidziane w obliczeniach 
władzy, wówczas dziecko idzie do 
.psychoteczni:zego gabinetu•. Tam, so
wieclll urzedn k od fizjoługji bada przy· 
czyny Olenormalnego zjawiska, spo· 
rz:fłdza raport, poczom przyczyny Sił 
tępione w "sali fizyko- kultury• przy 
pomocy ćwiczeń z: zastosowaniem bez• 
wzglednycb rygorów, wśród których 
gwałtowne zmilny temperatury grają 
duż4 role. W ten spo~ób znikać maj, 
przyzwyczaJenia i narowy hurżulsieiej 
indyw•dualnośc:i - Podobno w wieku 
lat 10 dt!tocko jest już komptemte 
zmechanizowane i ni~ odczuwa żad •ych 
innych potrzab, żadnych innycb życzeń, 
n1e doznaje żadnych inRych objawów 
poza tam1, któte leŻfł w prog!'amie 
fu'lkcjonowania skomunizowanej c:zło· 
wieczej maszyny. 

W okresie od roku 13 do 17 dzieci 
b~dą wykonywać sw4 mechanicznll 
egzystencje, aby władza mogła sie 
przekonać, że mechanizm iest JUŻ bez 
zarzutu, poczem od roku l 'l do 21 bo· 
dlł instruktoramt, Z chwił41 gdy .na 
czalstwo• Domu Komuno wych JW&nia 
przekona sit: że wyc:bowańcy nietyiko 
są maszynami wykonawczem1,lecz tak
że mon by~ maszynami teroryzuj11ce 
:ni, wówczas komunistyczne łud t.kie 
maszyny ptzeokspedjowans zostam& do 
fabryk i bodli iuż niezawodnie pewne· 
mł, idealnie funkcjonuj4cemi czościaml 
składowem1 społeczeństwa przyszłości•. 

Z op1su tego, brzmt11cego jak fantazja 
ul~źona ·w głowie jaktegoś chorego 
manjaka, wysuwa sio na pterwszy plan 
charakterystyczna cecha sztuczn&ści, 
na jakaej oparty jest t zw komunista_ 
Ten traf me.1aturalny, wtłoczony prze 
moc11 w narzu::zon, formo duchowii, 
n•e posiada an1 duszy, ani własnej m
dyllłrtdualności, tylko teatralność i utu
cznolć. 

Jaka musi być słaba idea, jeśli po• 
stutaty jej wprowadza SIO do dusz łudz• 
kich przez teror, w jakim trzyma si~ 
dusze dziecka. Sztuczność, wychowa• 
na w ten spósób, przy pierwszej okazji 
pryśnie jak Wiłtła bańka z mydla. 
N1e wiele komanistyczna Rasja na ta· 
kich .ideologach • zbudujo. 

--------------------------
TELEGRAMY 

l 

Polska. - Z Warszawy tełe· 
gramy clonoszą, te została otwarta 
regularna komunikacja powietrzna 
mi~dzy Warszawił i Angorą1 stoli· 
cą Turcji. 

-Z Rzymu donoszą, że poseł do 
sejmu p. Stanisław Grabski, brat 
prez•~sa ministrów polskich1 był 
przyjęty przez Ojca Sw. na dłut• 

m1ecktego, · ęte 
- Nieudały Si(;) rozpocz~te kon J o' . n 'k f c· l 'l!' L Q t' 

f . 1 . k zae 01 o t 1a n, • e IN l• 
erenlCJe CE' em. zawareta tra t~t~ dlenc, rozważaJąc protest kardy· 

hRnd. owego m&ęJzy Niemcami 1 nałów przychodzi do wniosku te 
Ao61Ją. d , 

W bl·.c. M . b d został on spowo owany przez by 
_ po I;c.U ;1r1eo a u zo- ł d M Ił d' · b 

t ł dk t kł· d d ( d· ) ego prezy en ta • era n a 1 v• 
s a Y o rv e po :ł r ra ~ ra lUm ' lego pr~:zesa ministrów ?oincare'go, 
któr~ch wartość ob Icza]ą na Wie. aby doprowadzić we Francji do 
Ie milJonów marek. 

0 
d lllOW 

- Miotste~ skarbu Lutber jest WOJ Y 0 e). 

W J~rozohmie ,naj wyższa rada 
Islamu, postanowiła prosić sułtana 
Nedżedu, plemitmia W ..thabitOw, aby 
zakończył wojnę bra1nią i zaprze• 
stał zdobywania Mekki. 

•~~a•&••~•••••*8eeet*•••••a• 

J RONIKA KRAJOWA i 
······~···········--··· .. ··= 

Z Kurytyby. badzo zaoiepoko1ony ,pf> kulacrami, Rosja.- Trocki. komisarz so· 
jakie są uprawiane w Stanach ZJe.. wieckt dla spraw wojskowych tele• ZGO~ ZI\8LU20~EGO MUZYKA 
dnoczonych tytułami niemiecklej grafował do Lig• Chińskiej Przeciw 1 KuMPOZYfOHA. _ w mteśeie 
pożyczki wojen~J. Minister ten monarchicznej, wyrażając jej swo. Błumeoau w staaie ~:Ma Oatharina 
obawia si~, aby gorączka spekua je uznanie za waliLę o niepodle· zakończył tycie przed kilku dnia· 
lacyjna nie zaszkodziła iot6resom głośt demokratyczną Chin i życząc mi zasłużony dla Kurytyby i zdoi· 
ekonomicznym Niemiec, przez przy. Jej . aby zwycięsko odparła napady oy muzyk i komp•Jzyto!', Leon Kes· 
puszczenie, źe spekulacje te s11 barbarz yńijkicb bu· żuj ów, ki ;!rowa· sler

1 
dyrektor kurytybskiego kon· 

spowodowane przez rząd niemi,.,cki nych prze~; p Hughesa (amerykań · serwatorjum muzycznego · 
- Korespondent dziennika nie skiego sekretarz'l. stanu). Przed kil!łu mi ~siacami wyjechał 

mit:ckiego ~ Vorwartsc donosi1 t e I zakończa swój telegram temi on do Buenos Aires na występy go· 
prezes ministrów francuskich H( r słowy: )>To wszystko uzyska się ścmnc z artystą·muzykiem Pery 
riot, miał mu oświadczyć, te zbli, wtedy~ gdy masy robotnicze całego Macbado. Tam zacb;Jrował i zmu· 
źsoie francusko·niemieckie może św;ata się połącząc. s&ooy był dla ratowaDla zdrowia 
nastąpić dopiero wtedy, gdr N1e:n. - Wiadomości teleg•af1czne na wyjechać do Blumeoa.u; gdzie jed· 
cy zapomną o swej przeszłości tj. deslane z Mol:lkwy ptze~ korespon. nak, nie 0 łzyskawszy zdrowia, ty• 
wyrzlłkną si~ odwetu i że Niemcy donta •Berliner Tageblattc donosz11 cie zakończył. 
wiele zyskają, "jeżeli rozpoc,:ną te zbiory tegoroczne na kolonjach 1 S .• 
politykę szczerą niemieckich, położonych nad rz~ką P· L:oo Kessler był z~łoiyCle, 

Polilyka Niemiec, według zdania Wołg~ są zupełnie stracone Iem tuteJsz~go kooserwatorJUm ?JU 
p. Herriot'd powinna byt pokojo· Rząd sowieckjł aby przyjt1ć ko· zyczne~o l ~ompozytorem Widii 
w, i demokratyczną. lanistom tym z pomocą, przesłał ~dodv]nych l svr:npaty~znych oper 

im zbot e na zasiewy Jesienne i zi 1 operetek. O~ętme spteszył z PO• 
- Przyszło w B1warji do po- mawe. mocą wszystłum do K?rytyby przy, 

ważnych zaburz~ń z powodu Dle- _ Td egrafu iq z Aren, źe w Se· hywa)ących muzykom, l był mezmor• 
wypuszczenia na wolność. H1U~ra . bastopol.u, Odessie i w Wiefil miej ?o.wanym w urz~dzamu koncertów 
spólnika generała Ludendorfa w scowościach na Krymie wybuchły 1 licznych popisów muzycznych. 
usiłowaniu urządzenia zamachu zaburzenia przeciw bolszewickie. 
stanu, jak tego ludnoać bawarska 
tądała Nie uwolniono zaś Httler11 - Donoszą z Londynu, że prze 

CJW Zllwarciu traktatu bandlowt>go 
dla tego, że 00 spiskuje nadal na aniielsko•rosvJski~-~go wystąpu1ą w 
rzecz monarchji i w tern celu cho. 
ciat przebywa w więzieniu, zorga. Anglji bardzo powatne kob poll 
nizował kilka niedozwolonych to. tyczne. 
warzystw, jak naprzykład ~ober Prezes millistrów angielskich, 
łandes któ ·ego rozwiązanie nak~ · Macdonald, ·w obrunie tego traktatu 
zał .JUt minister spraw wewnQtrz oświadczył, t e traktat ten otworzy 
nycb. Policja bawarska zarządzib AiJgiJi rosyjskie rynki handlowe, i 

że aostanie zawarty bez obowiazku 
energiczne śrrJC!ki, zapobiegające udzielenia Sowietom pożyczki.• Tyro 
dałszem zaburzeniom. 

Francja. - Na cze~ó byłego 
pr~zydent~:t BrazyłJ: Dra Epitacac. 
Pessoa. wydał bankiet prezydent 
republiki francuskieJ! p. Doumerg:1e. 
Wywdzu:czajt\c si«= za ten z s'czyt 
ambasador brazylijski Dr. Souza 
Dantas wydał banklet na cześć 
prezydenta Francji. 

-· Zbiory , pszeoicy nie udały 
si~ w tym roku ws Francjj, skut. 
kJem czego Ftancja hQdzie zmu• 
szona sprow~tdzić z zagranicy pOł· 
tora mil)vna centnarów pszenicy, 
czego .JU~ dawao nie robiła. 

- Szt·ściu kardyoałów frant•u 
skich wmosło do rządu protest 
przeciw zni6sieniu ambasady fran. 
cuskiej przy W atykanie 1 przeciw 
nauczaniu religii w szkoł~ch Alt 
zacj1. . 

W odpowiedzi na protest ten1 
prezes mimstrow. Herriot, o~wiad• 
czyi, iż nie rozumie w jaki sposób 
l§rodki zarz~dzo:~e prze.z ń1ego 
mog~ zagrażać pokojowi wewnQ• 
trznemu Francji, dodając, że rząd 
me pozwoli o~rażz.4 wolności uczuć 
religijnych. am bronić nikomu we• 
wnętrznych bb zewn~trznycb spraw 
Francji. Zakończajqc sw11 ~dpo• 
wiedź, p. H~rriot oświadcza, te 
naJlepszym środkiem uniknięcia 
za\argOw byłoby odłączenie uieza
przeczonych praw sumienia odnie. 
zmiennych praw! państwa czyli inoe
mi słowami odłączenie koacioła 
od państwa. 

-- DoilOSiil\ z Paryta, że prezes 

czasem przed!itawiclele Ro5ji so 
W1 ck1ej pow1ada1ą otwarcie, i 
bez u~yskania potyczki nie podp1· 
szą. tego traktatu. handlowego. 

- Z Moskwy donosi ,)Agenc1a 
Rostac . że komisJa badająca straty 
wyrządzone na połudn 1u Gruzj• 
przez wojnQ ~wiatową obliczyła je 
na sumę przeszło 120 milJonów ru 
bli przedwojen:lych, za które odpo 
w1ada Anglja i przeszło dwa mtł 
jony rubli, które zapłacić ma Francja. 

- Tełe~!'afu 1ą z Konatantynopo
ła, te pew1en rewolucjonista kau
kaski, postrzelił w Baturn generała 
bolszewickiego, Budiennego. 

Anglja - Wiadomości nade. 
słane z miejscowo~c1 Delhi, w lo 
dJacb, donoszą że przywódca na· 
rodowców hinduskich, Gandhi, wię. 
ziony cd dłu:2ezego czasu przez 
Anglików i który juz przez pewien 
czas nie przyJmuje po~armów, po· 
stanowił i nadal prowad1ić gło• 
d6WkQ• 

--:- Londyński .tFinacial Timesc 
zajmująC Się awiatowym handlem 
kawv o§wiadcza, że kawa brazylij· 
ska na targa l§ wiatowym zajmuje 
dotych~zas pierwsz~a miejsce. 

- Ostatnie wiadomości nadesła• 
na z Londynu donoszlł, te policzo' 
ne s11 doi rządu socja!istycznego 
Macdonalda. Pooadto dzienniki an· 
a1elskie twierdzą, ta opozycJa par
lamentarna nie dopuści do zatwier· 
d~eoia traktattl ansieliko sowieckie 

ZNIKNĘŁA Z DOMU SWEJ Q, 
PIEKU8KI. - •Gazela do Pol'Jc 
z l b- m. ogłasza, te dn. 30 wrze• 
śnia br. z ilmąła z domu p. Sary 
Gooą~łvez, zamieszkałej przy ol. 
Lourenco Pmto Nr. 81 jej pupilka 
17 letnia Ctarice i dotychczas do 
dornil nie powróciła: O wypadku 
1ym p. S.ua Gon<;a ly .~z zs wia.domiła 
pohcJ~ z prośbą. o zarządzeme po· 
szck:iwania. 

Clarice jest brunetką. cerQ ma 
b1ałl\, włosy gbcięte. Jest wzrostu 
msldego i dobrej tuszy. W dniu 
zoilmięcia była ubrana w sukniQ 
jasnu nieb1esk~· a na nogach miała 
szynele i pończocby.-Ch•rice była 
pow1erzona opiece pani Goncall'ez 
jirzez sędziPg!) sierót. 

Z Sao Paulo. 
DR02YZ~A. W MliSCtE S.i.O 

P AULO - W stolicy stanu Sio 
Pauto dl'ożyzna zwt~ksza si~ z dnia 
na dzień, a szczególnie w stosuoku 
do artykułow niezb~clnej potrzeby .. 

D.zienmki tamtejsze pJwiadają, 
te artyk:Jh żgwnościowe w dosta· 
tec~mej 11oac11 które magłby być 
sprzedawane ludnol§ci po przy. 
stępnycb cenach. znajdują SiQ w 
magazynach kupieckicbJ Jednak ich 
właściciele, rob1ąc na nich dobre 
interesy, z niemi sie kryją i kpią 
sobie ze wszystkich zarządzeń rz11· 
du stanowEgo i miejskiego. 

DLA DOTKNilj fYCH RE WOLU' 
CJJ\. - Została uchwalona usta· 
wa, która dla złagodzenia cierpień 
1 szkód mater)alnych1 wyrzlldZo• 
nycb mteszkailcom przez hpcow11 
rewolucję, upoważma rząd stano• 
wy w Sio Paalo do mesienia po· 
mocy pieni~żnej osobom, które po· 
aiosły straty materjalne i szpitalom 
dobrocz"nnym, które dały ratunek 
1 schromenie cnorym 1 ranionym. 

Ta sama u~tawa upowa~Qia ra~&d 
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Dr. Graeiane •e Ollvelra 
operator-akuszer 
masa~em elektrycznym. reuma· 
newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
ul. 15 de Movembro 93 na piętrr.e 

11oteka Tf>ll Telafoo 575. 

uszkodzonych ko· 

WŁOSKI KOMISARZ EMIG~A· 
PRZYBĘDZIE DO SAO 
_ W wywiadzie1 udzte· 

pewoemu dzienni.karzo~i1 
wice·komisarz em!gracyJDY 

Mastramalei oświadczył, ŻG uda• 
się do Brazyiji, a szczególnie do 

Sao Paulo1 aby tam zbadać 

. • • ..._,1:~·~.".~ 

bydła brazyJij .. kiE'l!O, ~ wybraot-go 
przPz tego dyplomat«:. 

Wystawa ta wi<rótce otwartą. zo• 
stao1e. 

MIE~ZKAŃOOM STOLICY GR07.I 
GŁUO - Ludność rioska jeat ?.a• 
mepottojona widmem głodu, który 
wkrótce spowodować może bru 
artykułów spożywczych .z powodu 
zmnieJszonej w o::~tatmm czarne 
produkcJi tych attyk~Ałów przez po· 
suchę, mrozy i rewolucjt:. W ko· 
łach bandlewych twierdzą, że naj· 
dale) za miesiąc ceny tych produ· 
któw znacznie si~ powi~kszą. 

. 
czak Helena 500 rs. S~:uber T deusz 
4( O rs. Piueczna Józef 1$ Pjotrow
sk FelleJa 1$ L~>n rt W lC"tP.ch 1$ 
Stefao111k Teod· r 500 rs K 1ło•~ka 
Helena 1$, Kop k A r llln• !$, K e
dr.,w~k Ignacy 1$, K edr w"k Józef 
t$. Vtdal Juljan 1$ P.abis Ksr. 1$ P1 • 
b1s Antoni 1$, P b s Lęop Id 1$. Pa 
b;s Władysław 1$ Pab s K Ątarzvn~t 
1$ Wolska FeliCJA 1$, Kt11p Juch He 
Iena 1$. PulnĘ;r Antnn• 600 r:;. Kozłow 
ska E ;ibieta 1$, N N 4(JJ r Rnem 
113$01 o 

. P Franc:i!Z!Jk D m niak z Rio Ne 
gro t.l• •Żył na ten ceł sa:n )e-.t t:n ban· 
b not "" 500 000 

Jedynie energiczne zarządzenia 
władz administracy)nych mogą za, 
pobiec tej katastrofie. emigracji włoskiej, a za· 

traktować z rz-dem brazy• 
o zaciesnienic stosunków z S ta C a thari na. 

Z I.sty N 10 z Aff• nso P.: nn wpły
n~ło d -1 Kasy Konsuiatu R P w Ku 
rytyb•e: J n Muur 2$, A KowAlski 2$, 
N N. 1$ Józef Kulla 10~ St f <~ n Do 
rabtałł 2$ WładysiiiW Wtck• 1$ An 
tont Kuc,. 2$, Adam f'opiel 23 f'aulin 
H-,luch 1$ Józt:J l~teca 4• O rs Ludwik 

l H.luch 1$ Ad8m Soakt 1$ "lvad{')r 

brazylijskich. Ó ORA STA w czasie rozmowy P• M~stroma· POWR T GUBEKNAT . 
zaznacz~ l. że cbocis.t należy do l 'NU - Dma 27 ~rz('~Dla br. ( · 

w jego podrOi do Brazyhi kr~te~ »Cap Polomoc przybył do 
na' celu działania na korzyśt Rio de Janeiro z Eu_ropy guberoa· 

z Rio de Janeiro. 
BRAZYLJA I LIGA NARODÓW, 
z Paryta zawiadamiają1 żebra· 
scy ambasad~rowi~ w kilku 

b europejskich dz1ała 11' ener• 
przy orlnośnych minister 
spraw zagranic~mych ~a 

ść o~rzymania pr~ez Brazył)~ 
przedstawiCielstwa w Ha 

Ligi Narodów. 

UTWOfiZENIE NOWEGO TO 
RZYSTWA A!)El\URACYJ· 
·o. _ Rioskie dz1rnnik1. bar. 
sympatycznie odooSZfł Sit: do 

utwor?oor go tl)war zystwa a· 
j:H·go pod f1rmą •Com· 

Cootinental d; St'guros•, na 
którego stant:li takte pa.nń. 
pp. Alberto Gon((alYt'Z TeiXl!l 

i J oao Sto Ił Gofł<;!lnz. a takt e 
innycla peiłWaZDjCh pr~edsta• 
handlu i przemysłu, )ak pp. 

Vascoode de MoraesJ Pe· 
Car'neiro, Soltomlłior, ~eJ~al 

Faria, cond~ de Avellar 1 w1elu 
h. 

SPALENlE NOT BANKOWYCH. 
w p1ccach Lloydu Bra~yłs]SktP 
S~arb Pb:thtwa spalił w obrt~ 
i ministra skarbu, dyrE-ktor;ł 
u bra2ylijskiego i ur:zq~oików 
nicy noty bankowe o. w~rto 
szesc~u miljonów mdre1sów 

000:$000). -- l 
SZPITAL DLA TR~OOWATYCH, 
Na żvczenie m•mstra sp!'aw•e_ 
ości dyrektor Sprawiedliwośt ~ 

, .......... ~·~~. udzithł De!egP.cji skarbo 
w Minas Geraes kredytu w ~u 
300:000$000 (trzysta koo!ów) 
wydatki pcla;cz~ne z budow.ą 

................ dla tr(dowatycb, stosowme 
zawartej umowy rz-du federat. 

z r~lłdem stanu Mmas Geraes. 

DZiEŃ 1 MAJA SWIĘTEM NA 
OOWEM. _ P. prezydent Re 
liki podpisał dekret, uznau~ey 
ń 1 maJa św:ątem narodowem 

lijskiem. 

UWOLNJENIE OD PODATKÓW 
DŁA SPRO W AD ZA~ EGO Z BO 
Jl. _ Począwszy od dma 11 

oo. i na przecic~g trzech lat b~· 
do:zwolene bez opłaty poda1 

sprowadzanie b7dła z Bo· 
i w okolicach stanów Amazo· 
i Matto Grossr'J polotonych 
rzekami Madeira i Marmere. 
zenie to zadawalnia dawne 

nia brazylijskich hodowców 
la mających swe hodowle na 
ni~y republiki boliwijs.kiej. Od 

dekret został podpasany do. 
września br. przez prez~deota 
tu Dra Etltscia CmmbrfJ i o. 

.,..,.,.nny w ,. D1ario Official' dnia. 
wrzt::śoia br. 

v. y,JECHńL NA TABul MIĘ 
NARODOWE W GDAŃSKU

Souza Ribetrot attache handlo 
jako reprezen1ant Braz"lji1 któ• 

'I')S!?wi na tyrh T:~rr,.d" grnrę 

to:.- stanu Sta Catbanoa p. Dr. H~>r· 
cilio Luz. P. Gub2mator zabawić 
ma w stolicy Re~·ubliki kilka dl'Ji1 

aby wypocząć po trudach P.odróty. 
Dziennik rioski •O Bras1łc pO• 

Wiada że W kobcb !='Olitycznycb , . 
krą~ą pogłoskr, te guheroJt~r sta 
nu S-ta Catharioa. Dr Herc1ho t.uz, 
ze wzgl~du na sla!l swei~ zdrowia 
zrzekme się gubematorstwa staou. 

Nakladem wlasnem 
~o dopiero wyszła z pod prasy: 

:tva:.A.P~ 

l?~~~:J:N""-x 
(w i -mtu ko1uracb 50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w księguniach przynajmniej e$001) 

* 
Ateby cenę zrobić przystęoni?js7ą 
a raczej ażeby s ię kn'-dY mog'ł znopa 
tl·zeć w dobrą Mapę Parany kaza· 
liśmy wykonać w1ełką ilość tych map 
specjalnie dla nas i ktore sprzedajemy 

--TANIO--

CENY: 
Na dobrem papierze 2$500 
Na naJlepszem papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo· 

* 
Studjowan;e G"ografji - to jeaf'n z 
najw11źniejszych czynników Ośwutty 

NIECHAJ WIĘC K AZDY SOBIE ZA 
MOW l T~ l' ANIĄ MA P~ 1-'ĄKA ~Y. 

* 
ADRES: 

Gazeta Polska w Brazylii 
CJai~ Pol!ltal B. 

QUBITW BA - PADt\NA 

Na chleb głodnym 
dz~'ęciotn. 

Z listy N. t4 ks . Ludwika Bronne· 
go w PrudentOJ'Ol·s: Ks. ks. Mi~jonl!l .. 
rte 1::>$ !Siostry M'łosterdzia lC$. ~wią· 
tek Franciszek 10$, M11karowa Ksta· 
nvna 2$, Kuś M1o:hllł 5$, Lis · ńska 
Katarzyna 5$, N N. 5$, Wo•ciechow
skl Zygmunt 5$, Cebulsk• Kat 2$, 
Kelle Elżbieta 2$, Dltr.ch Elźbteta 2$, 
Kłosnwskt Leopol.i II, 1$200, P1elek 
P1otr 2$ C'chewicz Tadeusz 1$, Gra· 
ta:.: Wladysław 1$, Perek Władyslaw 
1$ Kłosowska Ulga 1$ Kłosowski 
Antoni 1$. Kłosowski Romuald U. 
Piotrowslra Marja 1$, B hatko Mlircela 
1$, Dec Jutjusz U P b s Weronika 
lS, Pabis Roulja U, Dec Wtodzimterz 
1$, Paluch Jan 1$, Paluch Józef 1$, 
Kłosowaki LeopdJ 1$, Sw1ątek Ta· 
deusz 1$. Szpyra Bugumiła 1$. Dec 
Zygmunt 500 rs. Dec Antoni 500 rs., · 
Kłosowski JulJUSZ 1$ Lupc!yk Cze
sław 1$, Lubczyk Marjan 1$, B!lk Te· 
kła 1$. Mu;urkteWJCZ Joanna 1$, Ma· 
zutkiewi.;z Zygmunt 1$. Woźnica Fe· 
Jiks t$, Sw14tek Marja 500 rs. Praj
znei Merjan 1$, ~ulner Anna 1$. Ch,. 
~iaJ Ludwik 1$ WLźn1ak Jan 50U :1 
Baraz Józefa 400 rs. Pi4tkowsk1 Pa 
weł 1$, Pulner Pautinll U, Svdor Jll 
Rim! 1~ Kł"!"'W,kl' E'ż~!cta 1~ B ~ !% 

C•szeaa 1$ Jose da Cur h~ NeVfS a 
Wacła- PajPwsb 1$ G1nlos Frederico 
Scbultz 21, Maria Kubczak 1$ Mu•A 
Gurat 1$ Ar.na N •wak •w•k 1 1$ Mari" 
Nowakowska 1$ Adelajde F echa 1$, 
Maqa B.;gda 1$ Henryk Remus 2S 
Antonio Soban•a 2$ A. S 1$ J M 
1$ Tadeusz Chrom ec 1$. Józef Ko 
s:ńskt 1$. Jozef D m~ńsk 5g, Marc n 
S'"hinda ó$ R"zem 54l4'JO 

(DJkońc?.eme nastąpi). ..................... * Ad w o Imci i 
: DR. LlE~TES REIS : 
' -1- ' 

c !!~~~~~ H~~~~:!NE!~!aE!S = 
i wchodz~ce w zakre d ze al d ł 
' nośd adwokacllie. * Pierwszy za1mu1e l' l-. s ra w a • i 
f mi uwahl13nta \VVłOEtotlJ ovc h ' * ( sorlt:.~d ) do t-.łu ~b ' . l 
' W(ltJSitOWPj ' 
i BI1JRO: if 
' a:.raęa Dr 'Viceate lllnrhado ' 
~ Arauear-ia • ............. .. .. _, 
Wesoły kącik. 

PRAKTYCZNY WIESNIA!{. 

Pewien dzie~ztc pr· }'~bic~: w·d.,ia 
kow1, pom 8'llł~emu n !l p <d z tniw 
nowy kapelusz. 

Co wol•c1e, czy ~łom wy lub 
f•lc wy kapetun? ze p\ ts s1ę pan. 

H'll, c drz:ekł Wlesn,ak - pro· 
~!E; o s:omkowy Gdy mi '~'~o- z •'I!IZ<:ty 
bęJ ę m1:1l z n eg · ·ester. ś n1e dla 
krowy. 

NA ODPŁ -\TĘ 

- Ile kontule to ub antd 
- 120 Mtittk 

- A na o1pl tę? 
- 2401 Połow~ trzebt 7. raz upłacić, 

PRZY HERB.'\C~E 

- Czy pan dokiór wicn\', że Z!J"ar
li wr C~<Ją? 

W e Psn, gdyb m w t ' wte· 1ył. 
uż dawn • nie byłbym leksrzem 

OJ, CI MĘ~rzyżNI 

Mąż (do L"'nv): Czyt11m •ł śnla o · 
śwtadczenie lekarza że ko lJerom Wl~ 
cej potr~eba snu niz m~iczyznom 
Żnn~: NnprawJ~') 
Mąż (weh:._11lCo); Tl'k, dlatego lfłdtl# . 

że dziś wiecz, rem nie będz esz na mnie 
wyczek1wara gdy •yjd~ z domu1 

t'o}Jit:tuoy •VK,\UU, 
NE\VYORK 

mieszanina 
---------------------------

D&L I PWZ F. D "l T \ WIENIE 
TE.-\ TB~LME 

TowarZJ'•tw .. 8akllły Lortewej• 
ł .ZwiądiU IPolttik.egD 

w &uryt7bie 

odb~dzie si~ dnta 11 P'~Ź jzierniks b.r 
o god:tinte 8 ej Wff;ctorum w Sl'\h Zwi4~· 
ku Pobk·ego przy ulicy C rlos de 
Cnvalho n. 73 

Wstqp tylko za i'lJHOSZPni•mi. 
Ceny we1ść: Panowie 2S200, Panie 

1$000 dzieci 500 rs. 
WW AGA: Czlonk.lwie Z w ązku i 

Suoły LudoweJ majll prawo \tąt~pu 
bez zaproszeń. 
2-ą K omisja zabe.wowa 

~-----------------------
Kura pieniędzy 

Daia ~ paździP.rmka 1924 roku. 

Frank 181 Pezo zł. 7l6CIO 
Frank zw. 1$740 Dolru 9 0;)0 
l ra $4• ·0 l'' 1ot łl"t r 40 0 O 
p ... 3JJ70 

t''"" ,,.... 

~ ... ~ 

------------ WWt~...::a:Wmr JW::: WL'==-=:::t~H - --

SA B ASIL 
Rua Jos ·, Bt)ldfu.cio N. 10 

(Dawniej Boą Fcehada) 

Z wiadti mia swnh frr g~'zów1 te postr.nowiła w ciągu o~tatnich 
t ·z f'h mil•Slf!CY t• g1) rok .:nrzPda )·ać art\· kuły swego wif·lkiegr> 

z~pa~u 'l:P :;oniiką 

od 20 ~o 30 procent 
i ,_. (jk , 11 Kult \Ą; l• JJS ~: m g .t uoku, Jak i :·:ol0njr.ln2. 
h daj my pori~t·j !lt ał~ s liS artykuł w Jc~p~1.ego gatunku, 

ktor~ ofJ aruj ~-"rnV po ct:nach znacznie korzystnlttj'"zych
1 

njż w 
•noycb sl{lepach. 

Jedwabie: 
• 
Charmtc>n!'P, krf'pa ch1ńsk łł jenwab Libertv4 cze Cl.U·cza (pa .. 

łba dP sPd ) Jr rsey jeiwab do omn ·•. T·a ff~la ect. ect, 

Towary W ' łniane i ba wełni.'łne: 
o .lVPp ·, wo.-1· , z• f• ,. 1 m ,, ~ gł d 1e : z dr.1e t.am•, 1ka iav 
ba t ; rlao, trvknlv mnś'i lV i wi •l' !•mv1: , 

Zwrł eamy uw:Jc~ oa niskoś,ć etHI towarów "'ełaial!yelt 
(~al!łemirłłs) kr.;,juw,.c:h i ~ug,-aaiezny<'h, 

Arty kuly . kolonialne: 
M:.1t1 rjalv w paski, j.]ł•')!r a o~ ob~am;;. (bans) ~rube i cieńkie 

w ltralkęJ muśli'ly, cMwt' oa hi •lltnq (m tJ1r) 1 bawP-łoiaoe etc 
Wreszcie ws 7 ystJ.w• m:terjttły oia Punów1 P.-ń idziecisprze 

daJemy fJO cem:cb zn&o nif' Z'llż mvch 

Korzystajcie ze sposobności. 

- CASA BR\SIL 
<» 

Ż l o '!ztab~!\H --<)kuc aJ a z iGt dt,. kowalt1 e o 'arl, 1 ~·s-~d 

kic.h i1.1 urb 1'7." m1osł1 • 7~~o d·• o~lf·"l. fJ1·by, towary ema:;o~ane ~==--~ 
f tansowe. dm t ~olcz s ty, ł ń uchy. M tszyny RolniczeJ jak _ 

o p plugi1 włói<i1 hm • , drap· ki sieezkarnie, " młóckarni ma~ 

n<'ie, łopatył r!dlc, I1 °JHi(Zki1 sie ~tie ry1 kosy i t. d. 

w ielkim w 1 b:~rze f 

Po cenach przystępnych ! 
' 

CASi\ METAL 

GASi~ 1EAi~ 
ALBERTO C. ELIAS 

CUKITYBA. - PARANA - BR\ZJL 
r na J Ko Bń if• cin 11 9 (w pobliźo kate.t J) 

~~~ • u Ś ~4 ~ '' tlł'IU tlvlJU J~K <la ""U ~t.'J 
•• h· ~ ź G m łt~c>r 

FIL JA RU-tl 15 d Nt,VP tnbt•o N :Jl 
Og ·oinny \vybór obawia 

wsae k t go ds yu po ceaa.ch naJuiżSZJ'Ch 
--- :; ··'b.CJAL .. Vti'Ć ---

G...e...JMt:~SZE 
Wykonane na wzór tr:~cwików do sznurowania 

BARDZO PRAKTYCZ~f.iJ I E ~EGA ~C"IE 
UW\GA. UoJ•i soned~ · i! Slo;.• • ·tl g;vą.r""''*' t1 est gdy 1 ę okuu!t> 
1 k ·1 ntB wkl J r,ośź . .:tył ·l'ol """' ś ; t:JI>..&Wl& u towJdnt&J!lC& win17 flł 
bryk"'cjt, to takle małe naprawy wyk nuje sio darmo. 

Robotnicy. 

Poi~"?.• b1 lulku roboloikow \l 

• bót fabrv~z11ych w mia ·t•·cz. u. 
:-- J i r f'Q.l w r !. :.... !·~.'' y+yby 

PiPrwszeństwo mają robotnicy !'O· 
s •dn j '\~"\' łlclne rod t.rny. 

p ,.l rzeb •vcb aaf ,rma.r.yj u Jz1el• 
\} Józd Svsalr. (dawnl·~j B9!ljamjn 
Z Ui) na Practa Zacharias t. 

;.•• 



r Dr. Mirosław Szeligo ~Js,. 
~ Ryły !iiSJ'dent kiin ik etu~pe.Ji$kicll 

11~ x.."~~ka:rz i,' ope:r:ato:r 
~ DOKONUJE WSZELKICH OP&iL\G\1 CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 

Leczv podług naJnow5z ~cn spo:·Qtlo~ !i;.da z:.\ ~-omo:u proroieoi U oentgena. 
Jl'~tJ~ada wia§JH} prae!llwni~ do b &lda ' Ułik:o~kopowyeh i b;;;dań 

k r w i na ebotoby ukryte. 
Ch or ych zamiejt,cowych pr.:ttyj1nuje na lec::enie 

. 11 . 

o s 
zy dy Ska 

ac Tir dentes • 19 
• ·w swej linice. ma z fl P. na 1 ł· dr 
Bua ~Slo 'Fraue~seo • · 9~ -- Kurytyb1:1 

----------------------------------·------------------ Ma r., 'Zlież 

Trun i Rrajowe • • najlepszych gatunkach 1 z granrcz e 
Kupuje rvodukt rol e jak to: kuku"ydz • faRol , ziemniaki, maslo.t jaja1 drzewo it.p. 

PBZ ż NA OJLt). TJE RIJ T w .JI liTA I()Z ... . 

CENY R'lYSTĘP ~~ 

, Posiada ilja w. Thomaz Coelho i raukarji 

~ siona z Polski 
:;;. rs a S.:fł,, c zie świ .-'żP 1 naj . 

l~·pszifh uril·mków. 

.. Nasiona ·u,arzyw 
(T,trebkl.l 200 r~.:;.; 

Jlruki"'w~ b·trn.ki, o::bttla c;·ko. 
ri tcł dyni ~>, fRsola ':!Z~~ar, grochJ 
ruiir , k~·r.fjcry. kala1epka1 kapu. 
s!a (pł '~W!astll 1 bruksf: l.ilfa, cr.erwo, 

a. ~'"łr-snn) , kop..:· r~ rnajerat~k, 
nJil~ ;..-ldalny, mct:C'bew, mdooy, 
ITl!lS.?}t.rda, o~órl;J* pf•czarki (Ut· 
w old, l cr~gielkJ L mk), ph;prz, 
~\if t.mszl:a. p.-,,~",don·, r-ory, rabsr• 
ber, rzepka ~ mit•s.1 rzodki::wka 
1 mies., sabta, :łe!ery1 s7.p1J!'3gi. 
szpinak, lruska ~ki (··ot.':iada) 

ftnsiona kwiató1J1 
(Torebka 300 rs.) • 

Rra tlii, chaberi dzwonki, goź, 
dzi~·, gt·oszek pacb nący. lewkooja• 
lwie ~ ys7. 1 ziu, łub1·.1 kw1at , IDłH'IE>j
ila, tnat~ i1 Ot3stureja1 ostróżka1 pło 
myk,, ro:cd" ~ t-łJ:tfl znikJ itd., itd. 

Wn,yłka. k ole1a lub poczt~ w 
gram~l.\c.b cułej Brazyhi. 

PA fVEŁ N.JKODEM 
Trave3sa z~r:!J3rias. 5 -

- CUHITYBA- Parana 

~·~;~.~~ :iłiit• ~ ....... 

Br. Zygmunt Gradowski f 

ADWOKAT 

' 

~\D~CO@CłC90®mmC9~@lll®f.DCD®~CG ®® CG® ~ ':iJ · 

,,Cervejaria Cruzeiro ' 
~ajł~pszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 

piwo włł.~Bnego wyrobu po naj przystęprtiejszy<.h cenach marki 
~ Cruzciro~J •Pilsenc, :.Pomba~, »Eic:nhha i ione. 

Kupuje dla własnej słodown i jqrzmit>ii·w rozmaitej ilości 
płaci najlepsze ceny. 

H URTTTB.\- <'~IXA PO~T.ł.L 108 

Apteka " Ti · e1 tes'' 
Walerego Wiśniewskiego 

Plac Th·adente~ N. 37 

Baczność Koloniści polscy ! 
W aptece tej1 której wła~dcieł~m jest Poir.k, rn ·m" wicie 

s1~ w j~zyku ojczyst-ym i zna;dziecie rz~ td 

S 'V Ó J D O S \V E G O ! 

Fabr. ka cuk·e1'kÓ 
"A U I~ O , A .. · Po u 't Gń<'z~nJU un!węrsytel u, 

ma ~&~zczyt ze> w,arir. m·ć Bz. ', 
KolOOIQ !!o ;,k~. 1 ż ut \llorzył 
l P,Dł'l'1l:l;,c; adwoltado;ą, l że * J"6zefa ~'\:Lli. 
załatwia wszelkie spmwy cy. • 41m:= e 

w WI!IH.'.J ~trvmmrdllP, spadłwwe, ł f Wyrabta cukierki w najlepszych -;;nkach i knrmeli owini~te w 
't' rOZWQdowe 1 t. d. ł (.,. baUas") we wsaystkich odmiaqach. 

papier JJ 

j : U lica M artim Af'fons o n r. 16. 

ł C o r i t i b a - P a r a n a - n r a s i J. 
B1 ro j mif'szk· nic: 

F~a-;n so r io 5.37. 
.. ł:r .. «m.> -o.~ :lO- -HOTE l ... •:u n rrYUANO 

• Wen, ra Pere1ra de Rvnr.a & Cia 
\\' ( enrr'i:t rlJ'a':'t:~ ~ . fl·amwaj przy 
dJzwiaC'b r;a w_szyslkie strony mia· 
sta Pokoj: i stelcwanie porządne •. 
Wma miCjOQflin e i zngraniczo·· .. Po• 
syb się obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Maryn n. 7 - UWAGA 
Teo hc}tcl Wył~cznie dla rodzin. 

O!lil 

CAS<\ JA()OB 
Ja !:>Oba G rinspunda 

Fabryka mebliJ mate.:acyJ kołder 
i pJaszczy nieprzemaliałnych. Po· 
siRdn c ehle nowe i używane. 

Snrzedai na wypłaty. Przy ulicy 
1 de Mar<;;o n. J 8-Tclffon n. 389 
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wyrożycznią si~ oa mały procent 
dod hyootek~ łub pod gwarancją 
bonusów i apolis. K upuje Sili) i 
~przeda j e domy, .tiemie i majątki . 
hforntacje u rz&dowego corr~ctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 
chlłł Deodoro n. 38. 028 

Dominik Kureoki 
&'oski zakład krawiecki 

(Jliea .&le~rre N. G 
Wielki wyłlor materjałów na ubranie 

l amówionie wykonuje się w razie po 
r~oby w 24 godziny. · 

Bo•ot a gwarantowana. 
CENY NISI\~ , 

---··-~-·.. . . 
~~~~~~~~~~.;~;~~~u ~~~m~~~;fĄ~~ 
~ ~ 
\\(~ VE .. ' . , ~ m 

~ '' ~ ~ ~ 
~ Fabryka karmelków i cukierków różnego g.ltunku, tań· ~ 
~ szych i droższych owiniqtych w papier ( • ban as c )J malino, ~ 
~ nowych, kokosowych, miętowvch, cytr~nowych, ananasa. ~ 
~ wych, truskawowuch, bananowych i mlćcznych. . ~ = Prócz tych ma~ jeszcze inoe gatunki specyalne1 nowe ~ 
~ go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce· ;; 
~ nach bardzo przystępnych. ~ 
m Uprasza Sz. Rodaków o łaska we przekonanie sią o te m, ~ 
~ te s~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. , ~ 

~ Franciszek EachoMski. ; ~ 
~ ~ fa CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PAllANA. ~ 

e ~ 
fłJII[~mllflil.ld~~~~.~~t~BiiWJ~~m~~rrj~~~m~ 
Banque Irranęaise et Italienoe puut" Lamet•ipue du Sud 

Centrala: .?aris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, ' 

B r az y l j a - .P'1lje : S . .flauto, .Rio de Jan~iro,ąSantlls Curityba, Porto A'e· 
gr8, Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje : Araraqpara, Barretos, Rebedouro, Botu~atu,. \:exias, Espińto Santo do 
PJnhal, JatuJ Mocóca, Ourinbo, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribeirlio Preto, 

S. Carlos, 8. Jose do Rto Pardo i S. MaMel. 
A rgentyn a - Agem:je: Buen ,s Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C b 11 i- Valparaiso - Korespondenci: 

PERU - Banco Itallano-Lima, Csllao, Cnincha Alta, Molledo, Arequips. 
COLOMBIA - Banquo Ft&nl1&tse et Italienoe du Columbie-Bogot!l, 

Załatwia s1~ wszystkte operacje pieni;zn,, przyJmuje siw depozyty na 
termin określony i na rac:bunek blerz14cy płac:4c najwyzue procenty. 

Agencja _!łanku XX Commerciał ltali-.na mieśc:i 1i9 we włun,vm bydyn· 
kl.i prl'f ulłty 16 de MG"wem'bro, 

~ iw, i{~~;{ vyn ar.ek 'ta leczenia s yfilisu 
~li. . J.:r . ,9 :1,4~ ' 

uzn~tny przez Narodowy Departament zdrowia publiczne'o pismem dn. 21 lutego ' 
1918 roku, Nr. 26 

Zwatc~a skutecznie c:yfilis baz niebezp1eczeń!twa d!a injekcyj. Jest ener • 
gicznym środkiem, czysuczo cym krow i lekardtwem wielkiej wartości 
Jut rm~y utyciu trzedaj fi szeczki1 objawy eboroby nawet powatniej. 

., sr.ych: pl~>rny, fistuł~. oryazm;e, wrzody i reum tyzm, znikaj" jakby je ręką 
odjął. U '&';;0/o r; ~czym ~onatych, którzy za czactSw kawalerskich, chorot 
wali na choro!ly sekr +ne cho~:oby te pozosta1fi claronicznemi i to jes 
przyczynt}, ~G tv8iece kobiet t.am ~nych cierpił} n'l rozmaite niedomag".nia 
kobieca, nie wiedz:<~c zu -,tnie, co te Jroby spowodowało. 

3 flar:z43czki wy!lt cz zn e~nie dll odzyskania wasz o zdrowia 
i u.ratow<l.n;1. was ~v11b lzt• :i o l prz~byych nast~pstw. 

D d. • \lir ·•ycz 1ycl, jest ,/'f..IXll 914" n!l.j:>ipowie;lniej 
szem l tar«tw m, nn·a ~ ie at 1t ti'l żQ.łądka i jest przyJemnym w 
u.yc t. "li~ .lXII{ 91~· na yć rn>t1 we w~zy tkicb aptekao i skła 
d ch :-~t 'Ph w zyl • 
Ołó " ~e C 

r.~ e Panie! 
1 ,t~ od kolek macieŻ• 
F :JXO SED \.TINt\.« · 

Jono 145.: 

~13/!Jo/lll!!.lir~~-~ 
al!łailll 

orskiej. 

ntiqu 41 

R o de J aoeiro 

atł nttque•. W ten 
n er byłr'&jll nara 

Zf 10 DE .JA.li.EIRO 
•MALTA ~ 29 września 
:.l'i'OłłMOSEc - 6 października 
:.LUTETJA« 10 p ździernika 11 c 
•1\JEDUANA« 12 » 13 c 
•DES łł DEc • 20 c 

Sprzedlit bdeta z Br ~ylji do Połski oraz z Polski do 
Brazyl.J t. zu. (bllh"t dt! bam da) załatwia i blitszych in· 
formacji udwtela 

Ignacy Kasprowicz 
·Avenid t .. uu A.av1er ~ ~i1 1"'/_t'( ) t, ~ 

·~- liliB2J{IU5flljilłtłllnilVI!;·~ !l asgaJIIS8ł' 
L • 

C A S A B l C Ił E L S przy u tt:y 15 de Novembro N ... 70. 
l Zułoż. w 1897 prze~ Ąlłrt3da Ernesta Bichels 

Ma za sze na skł dL. e miki wybór kapeluszy dla pań i dzieei, 
zabawek, materJałow~ rzedmioty wł ::.c1we na pre3enty, oraz.oa karnawał· 

farto ,p.z.ekonac &ię osob:śc1e o obroci towarow jako te! o niz, 
kacb ceoath 03B 

H Polsld 
z 

Przera: 
pół przy 

śmi 
milosJeJ 

w B rro-E eellim Rio G r. S. 1 §cią p 
y. Aby 

Władysława, Obrośląka4 Jej, żt 
.Nowo sprowadr:ony wi Hti w.yb r to~ar6w metrowycb1 jakotet narzą. - Ch< 
d .. j rolnicz ·c J kuchennych 1 wszelkacb arob1azgów. Kupuję prodiJkta -r~~.,.i'J'evs.zy~ 

olon]a e, - płacę w. soki e ceny. 
Ad ... : o Si w Obroślak 

Bar o- E!:'ecbim Blo G.rande do Su). 
~================= - --- .......... .... ,........,.--'= 
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