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O polityce słów kilkoro. deł1 nauka i oświata. gdy więk~zo~ć poda. Slą3ka* a drugie oddania całych kresów 
tków państwo obraca na zbrojenia a paiil wschodnich na łaską i niełaską bolszewizmu 
stwo sąsiednie wvs•ła się w ljm kierunku, i zaprowadzenia tydowskich sowietów w 

litycznem, które wywołało tak w mie~cie }ak 
i okolicy ·oJbrz7mie wzburzenie. M1anowtcie 
n edałeko cerkwi greckoekat('llkkiej, leżqr:ej 
w sall!em śródmieściu1 trzej nieznani ludzie 
~astrzelili dwoma strzałami dyrektora s mi· 
narJam nauczycielskiego z ruskim jf)zyluem 
wykładowym, Sofroo)usza Milwijasa, og0lnie 
powRżanego obywatela. Zbrodniarze ucieldi 
i wszelki ratunek okazał się sp6źniony1 al· 
bowiem dyrektor M<ltwijas na miejscu ducha 

w Genewie odbywa sią po raz pi2;ty wal. aby s~siadowi szkodzić, utrudniaó mu kre.. Polnce. 
zgromadzenie Ligi Narodów. Wobec tego, dytJ podkopywać zaufanie do niego w innych Szlachetni marzyciele w Genewie mają 
tym razem spraw polakich malo1 przed• państwacb? niełatwie zagadnienie do rezgryzienia. Ka~· 
wiciele nasi nie b(dą potrzebowali wyste· Przygotowania do wojny technicznej pro.. dełt u przedstawicielowi chodzi naturalnie o 

w obronie o~kartonej i obczernianej wadzone, przy napi~ciu w~zystkich zasohńw ten Wieczny pok~j dla SWflgo państwa prze· 
.. -. .. L~..pospolitej, natomiast tern gorliwiej materjałnych i umysłowych, aby wym~§lić i deW9zystkiem, ale na tyle nie mo1ą siQ łu· 

mogli brał1 udział w ogólnych spra. stworzy6 najlepsze sposoby uśmiercania lu• dzić, ż~ bez zabezpieczenia go całej Euro· 
narad genewskicb. Tej koniecznej dla dzi, nietylko zabieraj- ogromne kapitały i pie przt>czywistaić go się nie da. Niemcy 

•cnlll'allr· państwa bezstronno~ :-i i rzeczono§ ci zaprz~tają najlepsze mOzgi, ale odrywają prr.~jąli plan odszkodowań Dawesa dla 
uszczupl~ Fowstale zagadnienia sporue nadto od pracy twórczej1 tó~a ma budować Fra,1cji i Belgji1 ale JUż naza.jutroi: po gło 

wyzionął ' 

Gdańskiem, załatwione jut po czcici po• tycie a nie przygotowywać śmierć setkom sow,auiu w parlamencie berlińskim przedsta 
ani wiecrne prE-tensje Litwy do tysięcy budowniczych w natl~pszym wieku. WJCI.ele h11katystow a nacjoaaljstów pruskich 

.Dyrektor Matwijas w ostatnich dniach 
przed zamachem na j(lgo tycie1 otrzymy· 
wał listy z pogr6żkam•1 albowiem chociaż 
Rusin, był jednak łOJalnyrn obywatelem ń• 
st a polsl~1ego. lilt,as:Eczyzrav, adyt rząd kowieiski w awej Nic wi~c dziwnego, że Liga «arodów za o~ w adczyli, je głosowa 'i za 'llim tylko d h 

a.11n1•n•nP'I arze i wobec etras-nych bezpaw najwa~niejsze swe zadanie uwata dojście do te • aby go-niedotrZ\'m~ć Ofiara Francji 
f.olaków. dostatecznie przed całym jakiego6 porozLJmienia i sk,erowania ludzko• i B~"~lg1i i krótkowidztwo Anglji będą nie· POGRZEB OFIAH NAPAOU NA STOLPCE. 

ze&tał zdemaskowany. ści na lep!izą drog~. Ale gdzie jest motność wątpliwie sro8~~;e zawiedzioa~. Czy więc na W cbwiłi, gdy w Nowogródku odbvwal 
Natomiast deleaaci nasi. minister Skrzyńa zapewnienia sobie wzajemnego bezpieczeń · wet gdy Niemcy wobec Ligi Nurodów 'zło tiię sttd doraź 1y nad bandytam•1 ktorz do· 
i poseł Lasocki łu~dą mieli wysoce odpo· stwa, rmr.broJeoia i nastep~ie zdania jakiegoś zą rzyrzeczeoie, że uszanuj~ granice Poł. Kouałi napadu na S•ołpc~, w Nu~śRietu, przy 

zadanie przy wa!nej razprllwie zawsze możliwego zatariłl na Słi\d polub~ s.,., rząd nasz moie być tak naiwny i im głuch ch ażwt~;l(ach dzwonow ch waóo dwucb 
temat zabezpieczenia pow'izechnego po• wny, ~sy w l•ro,ie istmejl\ dwaj otwarci uwit3rz~ć? ~o:l(:b )'Ch <1brońców polskach rubieiy na W s-ho· 

i bezpirczrństwa paistw •uropy. Zro• wroauwie pokoju: (iemcy i Rosja? Niemcy N podst•wie wszystkich doświadcz~ó1 o. rłzie, którzy ~gtu~li na postefunkiJ cd zdra· 
jest dla kaidego dątenie narodów głoszą 1awuie oiwet na państwach ?.wyci~· raz wystąpif'ń N1 ·m~ow. delegaci nasi mo dzaeck.i J kuli bandyckiej, w obronie cnł ·śd 

ptacy pokojowej i swobodnt>sa rozwo1w 1kicb 1 przyg<,towuJ~ si~ do zbrojoe&o wy• g~ tylito oś 1adczyó, że tak jak cały naród fhdzyc.h gr.mic1 w obronie spoko u Judaoś i 
Oi6lnej &lodzie. :lbyt widoczne są :st;&pieoia1 Hos)a so.wiecka zapowiada krwa• pols i, naJgoręceJ pragną, wiec~nego poko}U 1\r~soweJ. 

okropne skutki wojny światowej, wą rewolucję światową i zburzenie podstaw l rozbro1en1a 1 s~&du po ubuwoegJ, ale tylk(·l Pogrzeb tych bohaterów zam·eail sią we 
boles~e niezagojone rany. zbyt wielka tycia chrz ścij~liskiego i prowadzi w tym w t•kim wyp dlm1 Jeżdi Polska będzte w vsp~oiałł mamft:st11oję ladaoset mieJscowej 

1owsz~~cn1na nieufooj(§1 zbyt 1ro.loa niemo' kierunku całą sw~ polityk~ wewnQtrzną 1 st(• it! zabezpieczona p:-zed napad mi t: 1a cześć polesłych W kondukCie pog Zl:lbo· 
,11,u,u .... -aby k1erowmcy rz~dów i patut.v zagramczna. A Niemcy hczą 70 mtł)onów 11edoej i drugtej stronv. DJbrowulaie 01 .v,m w~1ęły udział tys1ące łudao~ci. Kościał 

chcieli zastanowi~ &ił !lad sprawą usu l tudności, RoiJa zd pr~esz;ło 100, czyli po oddamy głowy pod mtecz ~•emiecki i kule Dył przepełniony. 
a raz na zaw:sze, jedynej ich przyczyny: ootączeniu siQ tych dwucb najsilniejszych bots;::ewickieł ale woloości naszej i nasz .. go .Sa c~ełe kooduk a niesiono 29 wit:ńców• 

ny. liczebnie pań:~tw w Europie, przy tego ro· krs.ja b~ iziemy bronić do wyczerpanta wszy. Następnie podl.\iała orkiestra ułaoow > a za 
Zbrojenia wszv&Udch prz€ciw wszystkim• 1 d~Rjll dążttniach, marzeuia o i}OkOJOwem stkrah s1l. To ttzeha otwarcae i śm1ało po· ni~ oddzsd UtllnOw 27 pałKuJ którzy orali 
krwawej ro&prawae i ogromnem zubott!' wspńłtyc111 pań:Jtw i narodów. roz rysktljłt. wi': zieć w Gen~w·~J że ani j~rzwa oaemie· wspolay uJzutł w Wlllce z bandytami. Zll 

' materjitlnem i moral!!em Iwiata nie"' tr• tJI~ jak banki mydlane. c'Ii J01 ani sowiec!.ne~o ole wetm1emy do ułaaami postQpował oddział połicjaatow, 
• Przeciwnie, wob~c zapowiedzi znaw Tyle ·co da ~&ólnego ·poło~enia Kuropy. brewolcie na# nasze karki, a temu oświad· wres"cie karawan ze zwłokami. W orslmku 
, lte przyszła wojna b~dzie rozirywała Ale nam chodz1 nadto G Polsk~1 o naszą Oj cz~niu przyklaśnie cały naród1 chociat w pogrzebowym wzięli udział przedstawit!u~le 
na tle jaknajwiększego uzdolnienia te· czyzn~ zmartwychwstałą, o motaość rozwo• przygotowaniu ·obrouy graoic traci du~o bił władz mie,scowy<'h oraz de1egacja & Pozaań· 

am.CZ11e1:o na lądzie, morzu, a głównie w ju naszego J~zyka, naszej wiary i naszy~h iVWiltnych. L. ~kiego i tłumy publicznojci. 
ietrzu wazyst!iie państwa wydają mil· obyczaJóW. A pueciet obaJ wrogowie po· 

na 'przygotowanie tych ws~ystkich no· kOJU siedzą w oaszem sąsiedztwe1 Cv go· 
llrodków, które mają. :im zapc;woić rze11 po obu stronach naszych ni~ubezpie-

,_v•·· .. ,. w o. O bratniem współżyciu, o po. czor:ych granic. Cbcl~hby~rny rozbrojenia i 
11"""'w .. ~u ... i obróceniu sił i kapitałów ludów sądu polubownego, ale c~y Jest to do po~ 

rozWóJ 1 pomnatanie dóbr społecznych myślenia, gdy JUt dz1a, chociaż Niemcy. ani 
czem marzył zmarły prezydent Stanów Rosja nie należ~ Jeszcze do Li'i Narodów, 

Wilson, niema mowy. Jakże pierwsze sa przystilpienie do niej żądajll 
rozwijać si~ rolnictwo, przt>mysł1 han• zwrotu Pomorza, Poznańskiego i Górnego 

W walce o mUjo11. l 
z naszych czasbw, w 4 tom•ch 
przez Jerzego Bornes'a. 

Ltlii Knrt prQdko sobie z nim radzi. Xładzie 
p1eniądz~t na atol i pożAgnawzSzy s1ę z dobrymi 

gospodarzami, wstada w towarzy!twie ksiq· 
i doktora do powozu, który •odJeżdża galopom, 

zaambaratowaDi budaLOT jes1:oze do aiebie 
mO ~fil• 

łzam1 w oezauh patrzl! oni na stół, na kt6· 
lały dana im przez k1iqcia nagroda. 

l to wsaystko do niell należy l N i e mo gil . oni 
po)l,ł, bo tak W1elk1ej sumy nigdy Jaszcze ra 
att widzteli l Te~ to przectę:l m&Jille~ praw• 

- Matko l - wola wreiZeie budnik dg tony. 
Co •T a tylu pienitdzat poemtomy :» 
- Ja doprawdr u11 w11m - wzdycha zaam

kobJOctna. 
Wti• 'nadchod~ daieoi i zaezynajlł si4J bawił 

praid ni•t banknotami 1 złotymi dukata• 
OJCiec adbierll im to wkrótce i zamyka 

do 6cienot'J szafy. 
bterze o"apkt i wycbod:i spokojnie na 

wieczorem .ioJe:&d&a Kurt z wujem swoim 
miaata. PrzenocoWilJ'ł oni w hotelu, a oazajutu 

IOlOWIIJ9 a tę baron do dalszej podró:ty. 
lllll,l1"11lUJ8 OD raz jaszcze do aittera. Nie myśh 

na odpowiedt i 11podztewa 11ę, te j!ł 
doatamt. 
oo 1iQ ze swoim wujem, który mu tylko 

· sercem odjecbae daje, 1 pędzt kuryerem 
ltoltty, podtul sdy kln~&:tt laratow do Włoch, 
tkore) awe] ~óny wrata. 
W1adomoioi R1ttera wzbudziły enerfiQ i ebę• 

~urta. Pala oo aienawiłctll do O·C'• Drabi .. 
przeczuwa, łe najsroższy jej wróg, które;go ofta 
naJbardziej bała. oliJako zmartwycbw1tał i crot· 
lit tle Ditj ~~lila. 

ROZDZIAŁ CLCVIJI. 

llzezególay przyjaciel. 

Ani Olga, ant baron nie mogą 11obie wytłum&· 
azye zagadki zlłikoięcia brabiego Esona, którego 
oboJe m~tjfl za umarłego. 

Nie mogą oni odgadofló tego, ee si~ pr:.:~ad ich 
pr2:yoycie• do lasu stało. 

!(<lwet ur2:ędn1k polrcyjny, który rozmowę Olgi 
z baroaem pod:;łuchal i przed mmi do lasu pope· 
dztł, JOł hrab1ego t11m nie aastał, mime, te zaledw1a 
cłw1e god~1oy od c~.asu teg, apłyn~ło. 

Lesaiozy popQdzał był wraz ze nvym pomocni· 
kiem w pogo:a .~ta .l.udubrodym. Dot11rh oni JUt do 
grllntcy, we pr,yłapawszy ucu~ki1JI4CegJ. Mat:Jblird 
aii stracił jednalt Jeszc"e aadzttt 1 poinformował 
strzelców, ktou;y bJrszta przemytr;uk~w na IWOjl\ 
rąk:ę ścigać ZKClYDiljll 

Tak wtąc znaJdllJ8 1i12 letniczy pó!nyat wieozo · 
re• JeaiZCll zciaht od IWiiJv COia\11 at~ mył!!lC 08• 

wet Jeszcze o powrocie, gdf poslaull:lC O!g1 nil lel.oi· 
czówae itQ zjawca. 

Nemnard me ma pojęcia, co sią tymezasem z 
larablf\ Esunem stało. 

Pr~e~.: dośó dlUfl ezas iJO oddaleniu się, barona 
Foebrena 1 Bonuk11, którzy stą ob}·dwaj w prte 
et woe strouy toze11zli, łehł .b rabia .Ego u Jes.&ct:e bez 
ruchu. 

Baron przedwcześnie jtdnalt tryumfowat - o· 
f1ara jogo me wyzionęła jesz:<:ze ducba l 

N11głe wychylaJą stQ z pota krzaków dwie a · 
Wo:inlur&IC!IO Wfih&da.JąCt po:stlłłU.ł1 at po ząby 
uzbrojono. 

Jest to B 1rsuk i młody przemytJik, Ratzmann 
Fałsla z bankaotów rozm7śhł 812 i poątanow•ł wró· 
CI~ i pr.t~IStUklló k~e~.t~eme poległago hrar:ueg 1, aby 
mu zabrać, co s wartołciowycn r:r:es.&y przy ouo 
zaajdtie. . 

Spotkał on te~ po drodze Ratzrnanna. któremu 
sifł udało uotec przed przelladowcaml i zabrał ao 
ze aoblł 

- Popatrz mój srou l Ot~ oo leiy l - odzywa 
si~ Borauk. - Nie obawiaj go sią. bb oo martwy 
jak kamwń i wy1,1róaaij mu w~,;ystltie kieszenie. Ja 
tymczasem bądQ tu atal na stra~y. 

Z wabuiem 1bliła aiQ Rab1maaa do trapa i tło· 

Wiadomości 1 i'clskl. 
MORDEaSrWO POLITYCZNE W PRZE· 

MYdLU. 
W Przemyślu w Małopolsce dokonano w 

połowie września br. morderstwa na tle po• 

DZIELNY TELEG&AFlSTA POLSKI. 
Gdy w roku 1913 zatooiłł olbrzym mo :os (i 

• r,, ani c c. puKr'\ŻiJI\C w f dolach O..:eaou "1700 
łud?.l, prasa całego ś .v1ata opisuji}C straszae 
zdarzenie. podawała ob:Jk obrazków potwor· 
nego tchórzostwa i źJz1czenia1 obrazki boa 
huteratwa i zaparcia się s1ebie Zachwycano się 
m~skiem zachowaniem się kapitana Smitha, 

chylą się nad nim. Lecz w tej chwili wyprostowuje - Śmieszne masz pomysły l - mruczy on pod 
się przera~ony i wydaJe głośny okrllyk. nosem. Co nas hrab111 obchodzi P N1ech Oll so· 

·- Co ci jest l - irytuje si~ Borsuk, - Tchó· bie tutaj leży, a my lepteJ cbotJżmy za Rudobro· 
rzu jakiś, boisz się trupa? dym, który pomocy naszeJ pewno b~d~iu potr~e-

- L'łlł dyabłlll - klaie Ratzmaoo. - Oo jesz· bował 
cze zrJe l Piitrz l - Biegnij więc za nim jak chcesz, ty ośle i daj 

·- Doprawdy, źa OD ieS:t{lZ6 ~yje l - woła Bor- się strzelcom przyłapać - irytuje ~ię s .,rsllk. --
suk zdziwiony. - Oa się nawet porusza. Ty JU2 w calem swojam życtu nte zmądrzeJOSt:, 

Rseczywiście daJe hrabia teraz zllaki tycia, - Ależ Rudobrody .•• 
mimo, te do przytomności jeszcze nie zdołał po. - RuJo!rody mądrGejszy od ciebie! - uzupeł· 
wrócił. nia Borsuk - i dawoo mu:Jt ju& b)ć za wazystlue· 

- C J z nim pocl!liemy? - szepcza Ratzmann. m1 górami l W1ęc trzymaJ gąłlQ i wytonuJ. co ci 
- C~y Udarzys go jeszcze kiJka r.lZJ po tłowiat każę, 

aby eo dob1ć ? R11tzmann schyla si~ wreszcie oiocbętaie i gde· 
T•J rzekłszy, łapie za kelb~j swej broni, lecz rając podnosi z Horsuktem hraotego. ł'o~tąpują oni 

Be~rs11k od~aw1t go szorstko na ook iJOWolnym kroklam naprzód i po godztnneJ drvdze 
- Pracz głupcze l c~yż zNar1ował ? - mru docnodZlł do tego romantyczllego Wółwozu nad gra· 

CZf 8or~uk - C,Jżby Z tego za kol'lf~Ć wynikła t DICą, gdz1a &ię Z08jdUje sarnotnil Chtltll:ll, służ~Cil lill 

Prza"'"n e urzfł,lt.tmy sob1e wyborny żart. Tam oJI1 w c.stat .tm czasie za kryJOWkfł 
samk.u muszą e•ę f d dyabelme cieszyó łmieretą Kładą om ra11 egu na mtąl{ki mecll a B JliJUk 
hrabiogo. A JOIIi on teraz wr6•i ••• no, cbctttłbym ot a dażoWUJe mu gloRę zd zr~czuoś Ił faeaowca. 
w1dz'"Ó icb twarze. H~ab1a. Ejon tęczy cicho, lec' si~ nie ou.:tz1. 

UJmiecha sią złośliwie na"samąmyśl i ukl~koqw· - Tak, móJ synu! Teraz możesz sobie tśó, dzie 
sz:y przeri larabilł• ogląda jego zrttoioną gtowę z l cti SI~ podał>~ l .- .odzywa SI~ B.Ji'Suk zad o w o o ... y, 
lD•n4 tD!\WCJ Ja cu: WH~C8J 019 potrzebUJę 

·· p, zyuu:ś rtrqtlko wo1y ! - rozkazuje Borsuk, Rrtt~m HlB korzysta z pozwAeu1a i odchudzi. 
a R-ttzmann spt~łnua rozl[az J6iO bęz szemraa1a Cnce Qdl:lzuk!lć Rudobrodego. 

Nl*'bawem wraca z pałnil C?l<tpką woliy z po· Opatrzyw•zy rannego1 siada Bers1Jk do atołu 
blizkiego źródełka, a B'Jrsuk wypełnia obowilizak z kilku flaszkami wiaa i zaczyna siQ zapijać. 
shh urga. , - Ctekawe, co on powie, gdy l!l ę ooudzi i zo· 

Alet to p11radne l - śmiaJe 111~ przy tam - baczy. g i<r:t11 Stfł aa:-~)dUJ~ l - U8lll•t1cllt.t s1~. i:Jdtr~lłC 
Porządllll to dttura w głowie lar.Wiego, ale aie po· Dll brabtego - Stlvdate\\am :się, ~tl ma u11d<~ld 
chod'i oll kuh wd~t ct:ny za t~ przyJił.Ctehlką pr ysłu6~. Ktotfi Ulu 

Ten os1oł baron chybił celu Wystrzał jego wyśwladl:zyhin. R\ldubrudy me śm1e go tu Jtl.& ~!l· 
spłoszył tylko koDia, ktory hrrtbivgQ z siodł!! zrLU· stlić bo to oytally brzydka hiStOfJII - dut1iiJU on 
cił. Pddi on na ostry h"' a t tak SlQ potłukł. Na· zamy~loov 
turalo a, te i to go zab ć mocło. Tymct.asem zspada wieczór. Bor11uk zaśw•eca 

- C.&y może on Sita z ttlJo wyeramoli6 - pyta lampę 1 przy OillSkll Jt1J eb .. erwuJe łlrdbtego, kiOry 
Ra,zruano zaw&te leży z z·•mko,~teau oc:&ymra 1 oi.Uywu t:S ~ 

- Teg 1 jeszcze nie 'IVieral - edpowiada Bor· od czadu do Ci.:ll&U c1coym jęk er.n. 
suk i rozkazuje: Borsuk przynosi znów svrie~ei wody z pobhakte• 

- Wet. go za nogi, Rahm no ! Ja złapiQ gło· go struruyka, zwilża obaalkę i daje ranoemu zimny 
WQ i tak go przeniesi61lly, gdyt oa ta dłużej zo· okład nu gtuw~. Zmieata oa go oo kdka chwtl, a 
etlit nie mo~e. dubry sku,ek teJ prot~cdury prodko st~ oktuuJe. 

Rat& m !l na nie ma wtelkiej chQC i do oddania toj Gorączka Uz!ta~e, a około półDooy .Ap6da c;bury w 
sal!laryta ikiej prZJsługi. ~boki, posli&JI\01 aen. 



c' ~ 

DR. AI .. LEGO.ET1'1 Jl'll.tiO. 
LECZENIE OGOLNE. 

s"ccia nośc: chOroby kobie~e i dzie· 
~inne Przyj-r.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

K•msult':lrjum i rez:vdencja: ul. Cr.m
mendador Araujo n. 5v Telefon n 650 
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nie op~ścił ok· ęl u1 do ostaloiej 
chwili prZYJH>minaj~c załodze: 
.-t> :;dźcie .~,nglikami«. zachwycano 

:.:.i 1 dz!, ,ln ::. ścl~ orltiestry okrQtowej 
któ: a w czasie sza lonego popło
ch~J d!a dod?' nia ducha grała hymn 
a ng:~bki, nadewszystko zaś po 
dt.tw ś-w ht1• ctil •g-> wt:budz!ł skro 
mnv i nikomu nil:znaoy telegraf1· 
i'!ta M. G. PhilippR, który nawe' 
wówczas, gdy k<"~ bJna. z radio teJ~ 
grafem pogrl\żyła nię już w wodzie. 
nie zuprZ~3tał dawe6 B\'goC~.łów 
ratunkowych, ginąc b!Jhs.tersko na 
posteru u im. 

, Podob;.zna Philipps'a obiegła 
iwi~t c ły. Nie było pi:;maJ k óre· 
by nie podało jego fot('lgrafji1 nie 
byto gazety• lt tóraby w pcłoych za· 
chwytu sł·Jwach nie ~ławib b')ba
lt:rstwa telegrafi~ty. · Naj~onkomi· 
tsze pióra Europy i Ameryki roz. 
słnwiały i"gl im ę, stawiauo go 
jsko pr&ykład bohaterstwa rasy 
anglo-saskit; j, dawano go .za wzór 
młodzieży. 

I prasa p()lska nie Z('Slała wów• 
cns w tyle za p!'as~ całego świa· 
ta. Na7.wisko Pbilippe,'a stało sią 
w Polsce popul~rae. a te były to 
czasy niedoli 1 kl«:ski, mawiano u 
nas: lakich naroby trzeba! 

Kilka tygodni temu banda boi· 
szewicka napadła. oa mia..;to nad 
graniczne Stołb~e. Krótkie deoe 
sze. podąjąc szczupłe wiadomośca 

o przebif·gu napadu, doniostv tak• 
it!, ie w urzed~ia telegraf1c;mym 
znaleziono tiQżito rannego tdegrn· 
f1s:~ z r~ką na kła wiszu aparatu 
telegraficznego. Do ostatniei chwili 
przytomności Wtlłał do pobhsk1ch 
H 1rodzieji o pomoc wojskową, cie 
opuścił stauowiskeł gdy na poczt~ 
wtargnEali już band•rei i wytrwał na 
posterunku bohatersko. 

Polsltie sgencie telegraf.czue nie 
?.adaty sobie truda podania do pu
bl!czr:ej wiadomości nazwi ,k,a bo
hater5lnq~o telegrafasty. Nie pusz 
czooo w świat depesz o bohater 
st~·ie p •Iskiem, 

Po dziś dzień tyje w pami~ci 
ś • iata tt legrilfista • Titanie' a« hi 
l f. S 

PJfs'<i telegrafista Butnik4 w kil· 
ka dni po swoim cz:y!}ie bahatel'· 
tuJkim po s !edł JUŻ w uiepami~ć .•. 

Przegląd religijny. ' 
SWJĘTO KRÓL.OWEJ KORONY 

POL"lKIEJ. 
Papież P u.s XI, przychylają~ się do 

proil!y ep'~kcpmtu p hktego U\lts.no..,ił 
dla elllej Pols 'd dzień 3 m"ja j"k'' 
św•~to Królowe·j Korony Polsk1ej. H•· 
stor)t tego św.~ta pr.;;edst!ł.wia s i ~ Ra 
tt~pUj4CO 

W ok• w~;; Zlll' ill!Ł"'W8nia. N M•rji 
P11nny l kw1etllia , l i 56 r · 111łaŻVł n~
ród koronę pol! l ą "* ~kronie f'rz cz 
D.~:Jew;cy. Pr:L•d ołtarzem w katedrze 
IWOWSktej. pt l'y WOWI:Zal Ur OCIVSte 
słowa ślubó hna K1zimierza, któro 
w imiemu stanów Rzec~ypnspoliteJ 
powtórzvł n ~~t~pnie pod umc:l n:y ko 
tonny Trzebicki, b1skup przemyski 

• WteHr~ Boga CzłOWieka Mttko, Naj 
liN ft!lza D~tew; col Ja Jan Kazunterz, 
za zmilowanit. m Syna Tweg~J, króla 
królów, Plłna :r:ojeso i z T•ogo m~ło· 
t~erd~ia kroi, do Przena 1śtYi~tszych 
stóp Two1ch upliłlszy, Ciebie za .Pa• 
ronK~ moJ ł\ i u Królow~ państw moicb 

dzisiaj vbteram, i steb e i króle•two 
moje pol• "ie .. . jako te1 wojsko . . i wszy
stek l•d TwoJej SZC":fgólnsj opiece i 
obron•e pl)!ecl\m, a TNej pomocy i mi 
łos1erd;1 . w tym opłakanym i zamie· 
szanym królestwa mojego stsnie prze· 
ciw nieprzyJaciołom, . pokorn;e WIY· 
wam. A ponieważ najwioknenai do · 
brodzie)st Ami Twemi zwtąuny, pa· 
la!D wraz z nuodem moim łPrll~4 
chęcifl wstąpienia w now, słutbo u 
Ctebit, przeto przyrzekam Ci i Synowi 
Twemu, - w mojem i sen&torów i 
ludów moich imienm, że ws~t>lk'ł usil 
noici4 'będ~ szerzył w ziemiach kró
lestwa meg1 cześć i aabożeastwo dtJ 
C>e\:lie. 

Obiecuj., wreszcie i łlubui~. ie sko· 
rJ tylko z11 pr%emoźn.~m Two)em po· 
średni~twem i Syna Twego wielkiem 
ztniłowan;enn, nad niepu;yj .c:iółmi. od· 
nioso zwvci~stwo, u Sw. Stolicy Apo
atoltktt) w vjednam, aby dzień dd•iej 
JZY na p :>dt!~k lwanie T.1b1e i Svnow1 
Twemil po w.ec~ns cuay był obcho 
dzony i awi~cony - rlt-łoż~ z buku 
pami m..s1m1 starania, aby te jluby i 
ludy mote wypełn•ły•. 

Obe"ny przy królu nur.~cjun papieski 
P otr V do odmówił nu:o~n1e słolno 
Hani~ Joretańsll:ll, d, dajf&C do nteJ, na 
prl śb~ J , .na Kazimierza, wezwanie: 
R!gi!la Polaniu ora pro noba (Królll 
wo Korony Polsk•ej, módl tlo za. nam) 

W ślubath tych Ja.na Kutmier~a 
leżała zapowiedź, przyrzeczon•a wpro · 
wadzema świeta Królowej Korony Pol · 
sk;ej, je::lnakte am pokolen'a wspÓł· 
czesne ani nastvpne •tubów nie wy 
pełniły. Ep•skopat polski, po odt;yska 
mu D1epodległośc1, gdy w 1i2l r. u 
kazało s 1ę ort;d!de B1skupów po,sk.ch 
•uvwając naród do skład&n•a of1ar na 
budowe &wi.tyat pod wezwaniem Kró 
lowef Korony f>olskie), w m:ejscu, któ 
re nosih m1a.1o .kllt• trzech ceurzy•, 
a podJęte równoczeinle u Stolicy Apo 
st()lak ej st&uma, przynics y wreszcte 
rezultat - uznania iw1~ta KróluWOJ 
Korony Polsktej, 

Swi~to przypad 1 w dniu 3 maja. W 
ten sposób doroczny obchód kon•ty-

tucii m~iowej zytkuje reli~eiinv l'Od· 
kład. p ~~łeb•enie, ł4czy się ze świo 
tem kosetelnem wyłile nie polsldem w 
.Jełnlł \lroc:zystość narodową. 

zes ministrt'lw ~odczas obt' d nad 
budżetem poń3twa oświ:ł,dezy ł1 te 
sowiety pr1lwad2a:\ WCibt:c FinlandJi 
polityk~ napa'ltniczą, pornim•'• tt"~ 
, zad ftńslq stara ~;i~ żvć w 2g Jdz•P. 
i utrzvmvws.ó ja" naJ ieps~e st s m· 
kt z oaństwamt za grt~ !lH'Z~emi 

U!.hOO'IIfiente ŚWI~h KróloweJ Ko:-or 
ny Pol ~lciei - to spełmenie Ilunów 
Oj:ÓW OU2yc.h, tn nllll'iątanie W*;ZłÓ'N 
z pelnfl chwały przesłrści4, to podz!e· 
k .. w,n e za odtyslt;aną nięp..,dlerdość. 
to wreucie droaowsku odrodzema 
narodu. 

lłumunja. - Z Aten teiegra• 
faJa, ~ ?. rząd rurnuńs ti ogłostł pra• 
wo wojenne dla całego Kraju i .ce~ 

liczenia zur~ or; sv i telegra ów. daszyny do pisama, 
i do szycta 

Poprawia i c•~iei 
BlRUTA DERGl~T- RA WlCZ 

przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres jłocztowy caiJC.A .H· 

Curityba. 

fElEGRA 

Egipt-Hedżaz. - T..,Jr-gramv 
nttdt- :; Jane z H t!d:'.lZJ.l dooosz l , ~ · 
król Hu:.seio pozo-.taje nadal w 
.Mecce. Wahabici, któr~y zdobywa 
ją Meltk~, są JUŻ pod samt:m 
miastem. 

Nastąpne wiadomości donoszą1 
ż~ król Hu1"1e1n ab tJykował i wy 
jechał do Bagdadu, Tron po ni•u 
ma objf\ć na1starszy syn jf'go, ksi& 

Polska. - Z Warszawy do żę, Ali· K~tą~ ten Jednak lJ .... het' 
D!l8Zl;t ż~ francuska leg lCJa w W tir· oizvj~ć władzy nad kahfatern ( Nłd
szawił·, bioti\C pod uwai~ llorzyśei1 dzv duchownej). 
prseds,.:iWJone przez posła brazy• P.:siażt: Ali wyjechał da Londynu, 
l1jskiegl.} U ra Alcebiadesa Pecanlaa, aby si~ tam pot_ozur.nieć z rządem 
którebt osiagną4 można bvło z lond yń.;kim odnot1ni~ do da lszej 
uzgod.tienia interesó" brazyl jskicb, polityka Ht>dtazu. 
francu~k:acb i polskich odnołaie do Zdaje 81~ że wobec abdyltacji krO 
bezpośredniego przywoz11 kawy, J .. Ra'\seioa, przec,w któremu Waha 
kilkao 1 innych produktow brazy hid ~>:łównie występowalit zostanaa 
lijskh::h, przedbtyła tą tsprawę do wsr . ., ~manc dalsze zdobywanie 
rozwa ·~nia francuskiemu minister• św «ł ' H l dla Dluzułmanów miasta 
slwu t:s ~·raw zacramcznych1 a to na \{Pklu, stolicy H<>diun. 
podstł- w1e klauzuli o krajach n'aj o3tatnie telt>graffiy donoszą, ż 
WięCeJ uprzywilejowanych, istnie oowv król HetłżilSUt Ąłi, syo i na 
)acej w tr~ktacie handl~wvm, ~a· st~pca k,rOla Husseina, rozpoczd 
WJrlym m1~dzy Polską l FranrJą. rokowania z Wahabitami celem 

{Ch d~t tu w . z~_warcie .u?Jowy l&końr.?.·'nia woinv (ł,~mr>Wf·j . 
francu'- ~o·b.raz'łbts~~·polskieJ na l Ctechos•owacja - Dono 
mo\!y lł tóre] • a~VIJa . WVSJł"ł tby S?.ą z Prag•, że ruzw•Jdki czeski ... 
~J Fra ~Jl I Pols!n SWOJe produkty ·. z~rganizf)Wdły w stohcy Czech klub 
IJ. kawQ, kakao, gumę her_wt: de: ~i któr·~o Cf"lem bQd7.ib br(lnit>nie ~~ 
za opł .t • cła wedłu~ D8J~1 ~~~.; ') tt'resow ws3 stkirh kobiet rozła 
taryfy zaś Fraor~"- 1 Poi .)Ka na c7.onvch prawnie ze swyml meta 
tych g,. ro.ych wa,uakadt NV'lV_ła mi. K lub t6ll ma t..,V.t e za miar 
ł~ by. SWQ)e pr du.;.•v tlQ ~ ·azylJr. . wydawa6 własny dziennik. 

N1e ult:gła w,tpllwośf'l.t ')P. ł:t.kt J · __ B<>k .,1 i ·. 
układ przymo-;łby b& .. d?.IJ wit:J ka apOOJa• v• f" _arz m Ol 

~orz'l'§ć tym trzem pań~twom 1 ster~tw a soraw zagramcznyr h w 
orzyĆzymłby SI~ znacznie do .?;:t T Jlt '~· p Tdryuchtyama ''J~Ch .ł 
cieśnk· Vl stosunków i oowią\t~t.t>.. ·1~ .. sa: .. FrBnos'!o, s~lld ..... Z1mtP.rz.a 
ma h adtu pom~dzy Francji&, Pol U'l .. ć wlQ rlo Ąrnt r ki . t..eo r łnJ.O}~ 
8
ka 1 Brazul' , p. H,) aby zba.dd, e y t~mte_JS 7. e sf_os_unka 

"" C ~a ' )ą p l ,_ . ~~konomtr~ne nadaJ~ SIQ dla am1gra 
- as prasa o s~a -wyraza .. • ń k' . ._ . d . • 'Jł )Rpc • H'}• 

swe o~.,·urzeme z powo u Z3mltDO . AM 1• ń ~- 1 t 'k . · 
waoia IJOf':łem ~owteckim przv rzą -. .gPo · " 1 0 01 J htpa1or 
dzie,polskim w Wa!'s~awie. Woiko· ~anm p rzyb ł ~o ·Ko ngor tny z 
wa któr§' br.:~ł udział w zamordil· :-izanMhaJu, w daaszvm c1ągu sweJ 
waciu cara MtkCJłaja 11 ~ jego fa 'odrózy oa około św1a1 a. 
milJi. - NteznaoP. Sil dot"d przy iemcy. - Partie p olityczne 
c~zyoy1 które zmustły rz~d polsk• centrowe uchwalił v .Jtum Zfi Ufd rii 

.Jo uzuania i przyj~cia tego posła; dh gabinetu kanclerza M l tX'ł, a 
bnlszPwJckieg·~· z~rPZ"'m zgodziły si~ uą utworzt>• 

Finlandja. -Donoszą z He' · me nowego ga~metu z przedstawi· 
•iD&f~Jrsu, stolJcy P1alandji1 że pre cieli wszystkicłi partyj politycznych. 

~ 

- Nie udałv siq ·próby utwo· 
zenia gabmetu zbJotoW(•go, wobee 

<'7..,60 przew1dywany Jćst upadek 
g !bmrtu Marxae 

- SocutJiści zgodzili się w o• 
statrt1ej cbwih na program kancle 
rz1 1 zobowi~?.ałl saę popier~ć kat. 
dy przez ut."go utW•Jrzooy ~abmet. 

W Berhnie i w innvch mh· 
~t ch memteckich ustsaowioną zo• 
stała nagrod~ dla nowooarodzo• 
nych d~icci. Kłłżde nowonarodzo, 
ne dzięc1~ otrztma trz.y mark1 w 
łocit:'. Pieniądze te złotoae z~•sta• 
n~ w banku oa procent Odrbrać 
Je będą mogli z banku po doJŚCIU 
do 1~ go roko ł)cia . 

- Dzit>u111k aogt-' lski :.Times c 
donosi, ż·~ rzą. 1 a g1dski przyjmie 
z zad•}WOit 01em do wiadomości 
wsrapieoi Nltmtec do Lic1 Naro. 
dów. 1 eduakże w prośbie o przy• 
J~Cie do Ligt Niirodów rząd nie· 
mt •ck1 cie mo~e staw1ać waruoków 
prl~jęda i że dotyczące podanie 
h~dzie badane przez Ligę Naro· 
dow, a nie przez poizczesOlne 
vaństwa. 

- Po~yczka niemiec!ta została 
w Stanach Zjednoczo~ych w iO;;b 
kilkakrotnie p ok• yta. 

- Były kanclerz niemiecki Wirth 
ośWHtdczył n!l kongresie partji oen 
trowe1 w Badenie1 te całe Nif mcy 
uznaJ~ potrzt:b~ prowadze.ma poli• 
tyka uauarkowanej. 

Francja - Paryski dziennik 
•Mtt tiU« 1 .. tonosi, je ko'lliSja wyde· 
legowana do ponowot>go nawi~za. 
ula stoounków d~· plomat ycznyc.b z 
"łowietamt zaprop,mowda rządowi 
frc~ncusktt>mu uzn . n1e rządu so 
Wl ( eluego •de jurec jt•onakte pod 
WcHUłlkJem, ż~ odoo€ioy dokument 
zaopatrzooy bf,adide w klc. U?Ulę1 w 
tó rf j Frc.~nc a zas: r;cże sobte za, 

0(-:tPieczente swych interesow. 
Koccisja ta ż'dała tak?.e sluó. 

cema procer,u oaturallzacjt 300 
ysu:cv e (}l1 grantOw rosv]skicb kto· 

~"Z'l ź ' CZ<l ~obie pozost .. ó na stał ;:'l 

Ne Fnmcji1 jak rowo1eż udztełe· 
c.ie am st11 tvm obywa elom rosyj. 
:~k1m, którzy chcą powr0c1ć do 
liosjla 

- Od kilk11 dni kurs f•a nka 
fr ncuskif'go znowu s?adjł .ł pomt· 
wo ośwln dcz~ni!ł. prezesa miot· 
strow Ht>rnola, i· rzad niE> zamie• 
r a druk~. WI" Ó '-'i~cej brtokno:{Jw 
dla usuou:cia trudności ekCJnomirz, 
nyc h 

O ia 1.(. b. m. płacono za 1 do· 
!ara 19 5 fronkow 

- Ostatme telegramy donoszą, 
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Wkrótce układa się i Borsuk do sooczynku. W uy on wum:cie ał~boki oddech jakby koao~ u mu}eciel Czy wy go znacie? Czy on moie wa· nie za,.,ordowd, on si~ z nieł tylko wyśmiał i 
1amotoej chatce ciemno j"'st i spokojnie. śp ·~ceg o. · sz.ym .• pr,)'j-.ctelem? nigdy w św1ecie by tego nie był uc•yntl. D ić, 

Nazajutrz r.ano obudza się fa1uen banknotó• - Holali -- woła on słabym głosem. - - lgadl pan, panie hr-biol Ale niech st ę że detektvw byłby , enc~e dotychc'"a' tyl, 
i przystvpuje do swego pacjent:t

1 
który nwsz.tr Kto lamr pan nh:zog·l nie obawia Znal złem pana w Ie· gdyby me był Zitn'łł z własnej w.ny podc:zaa 

jeszcze mocno ś;-t. Ntebawem za::zvna sit coś w k4cie runa~. aie n cprzyt mnego i przyniosłem tu i piel~gno ucieczki. 
Bonlit potrz11~• z udow.,leniem głOWI! gdyi j s.kaś postać sio podnosi potem ktoś uiwiec:a wdeml M·o byłbym tego przec:1eż w złej myśl Co? Ci'.v hr.,bina 0'1" przekup•ła Rudo-

stan hrabiego wydaje mu sio bardzo tadow~lnta• zapał[(ę i w nuttpnel ~;bw h lampa jest zalw1e u~zvnił, brodogo naprawd~ w te1 myśli , aby on R:ttwra 
j~cy C"tltl. Bc~rsuk zbl źs si~ do hrabtego. który ob- Hnbia gapi sio na nleJi> z coraz wiokuem u mordow łf - woła hrabta Egon obunony. -

Wyuedłuy przt~d chatę, roz1ląda on aię na rz:Jcfl. awanturnicz'ł postać nieznajom•go mu ban zdziWI niem i nie wte, co o tem mt my'llećt Cdowicku, czy to m że być prawją? 
wszystkie strouy, gdyż je5t niespokojny o swego dyty zd,.iwlone:n i podejrz.liwem spoJ zen1em. - Jesteścle wioc moim zba•c'ł i oddalt!icie - 'fak jest! Moi~ to panu hrabiemu nawet 
przyjaciela. - W nisktej chatce, panie hr bio, która mi przyslll!łO lwisdnąc4 o szlachetnc'Ści i mi dowirśćl 

Gdz;e sit Rudobrody obucać motel Czy go dość daleko jest od z mku pańskiego odd ,Jons loś~t bili ueso - pr:.emllwia on Wles:&cle. - Pr::erażanie brabieJo wzrasta ZMwu ·nowa 
przylapah? , odpowiada Borsuk i zbliża .si~ z uprzejmym Nie znam was. ale wpro•t nte mogę uw~erzyć :.hrodnia hr biny ..,a w1erzch WJ'IZ:ła a nie ma 

Nadchodzi wreszcie i p'lłudnie, a Rudobrode- 11Śm1echem. - Czy pan hrabta oobrz • spał? Zo· 1\byŚG\8 mogli być tow•rzyszom owego potwor- W'itphw., ści o tom, ża to jest praw <ta. 
go i Ratzmanns jesztroa nic widać. Z1niepokojo· bacz:ymy, jak rana pańska -..ygl,dal Ma pan po nego bandyty którego mam powód śm1erteln• · · · · • • · • • • · · • • • • • • • • • 
ny ttm S 0uuk zostawia chorege hrabiego ume• rządn'ł dziurt w głowte t gdybym ja rue był n• n1enaw1dz1eć Czy wy jesteście dozor<:4 ltltC'wym - O, ta szatllńtka kobieta! - zgnyta on 18 
go i b1egnte w g'ry, adzie przenukuje każdy sam cus przyszedł, aby pana opatrzyć 1 tu z•· c:zy moi~J kłuso · niltiern? Mówcie l U~z\'n ~ d a 'Aostr~tel1l 
k'ł~ik, lecz daremnie. br2 ć. to kto wie, czy byłby 110 pan jeszcze obu- was wszystko, co je"t w mojej mocv i cllce Tak. panie hrabio - ciau~nie Borsuk tzy. 

Wraca wi~c napowrót do chaty, pewny, ze dztć zdłlłył. wam ekanć swoj4 w Jziv~z:nolć, kimkolwiek Je · tfer~:z:o źartobliwte d111ej - a teraz przyazła ko· 
oiJ towa:zys~y jego uwi~ziono. Odnawiaj~c bandaż ze zr~czno6~ '' lekarza, 1te6ciel l~; j n& pa11al To nte RuJo~ro.ty strzelał na P•"•• 

Po drodze spostrzega nagle w lesie le8nicze· mówi Borsuk tym tonem dalej, a łlrabia słu~h•. - To bardze p1~knie br,ml, panie hrabio! tylko baron Foebren. Ciatował on na paaa 
•o z pomoc:mkiem i chc:e tc:h wyminąć, ale jUŻ coraz bardtiej zdziwiony. Ale dajmy lobie z tem spokój! Panu to może za krz11kami. Ja ao sam na własne oczy wi· 
z~pótno. gdyż oni go zabaczyłi i bleanlł za nim. - Wybornie, pan1e hrabio! Rzeezywii,ie wy byt wnystko jedno. kto ja Jestem l Cent 11~ dwtłem . 

BJrsuk jed!lak, który zna tu kaź ą śc:.eżk9 i l bornie - woła bandyta .sadowolonv. ł.tożel ty1ko, żem podst~;pno plany ty~h państwa z pań ·- Nie mogo w to uwferzvć, gdyi spotkałem 
każdy zntk, zbac:za t:tk. że wkróu:e dobieg& "dY· pan być zadowolony, że tak si~ skończyło. sk1ego zamku mogł pokn.yź Wllć Żalotyłtym s o 11 Rudobrlldym - sprzeciWtll 11e mu hrab.a 
suny i Z?:Jajany do swojej c;hatki Lec:; leśntczy C k 

1 
ł ! b d h l:) E •·o, źe oni SI§ JUŻ tam okropme am1erci• pan" i adyby przypa.:tkowo leśniczy m'j nie był 

m1mo to śladu jego nie stracił. - VI 11 1 ~ys~ a . - 1 a ra 11 gnn. ;lesz,. n~d,zedt, to byłoby m1odzy m ma a mm do wal-
Hrabia obudził li§ w mi;dsyczat:t, lecz wkrót· . -;: Ku!a? -: nueJ'S .11~ Borsuk. , Br< ti Bo - D~twny z was człowiek. w ·ła znów hr• · ki przyszło. 

ce zn'w zasn4ł ze.l z.adneJ kuh tam me było! Pan baton nte u bta ze z.tziw•entem i udrobłn11 nieufnoś~l Col - Ja 1 o tem wiem. panie hrabio Ale mimo 
Borsuk czuj4~ sig w norze awofej zupełnie mte. Wldoc~nie dobrze strzelać. Czy rana buh, t•l s, za alUZJ -? Kto SIO ma ze sm1erca moje t 'l pn•tarzam ru jeazcze, że R~d.Jbrvdy Jest w 

bezpieczny, 1klada swoj• broi\ i kładzie sit na pante hrabio? . _ . . c:•eszyc!? tym wypad'(u r.1ewanny. 
ławkt dl• w~pcczynku . Nlel Ale o J&kam baronuJ wy myśltclt, czło Maturaln•e, łt pani hrab na i pan baron - Wy sit ~r~yltcie, ezłowiekul l wogólt ... 

W chat<:e robi si~ snów eiemno. Wtem otwie· Wieku. . - Cdowieku! Wy, wdaje sio, w&ecie WIGCeJ sk4d wy barona %nscJe? 
ra hrabia Egon oe.zy l rozgl4d4 ai~ zdziwiony - No, mam na lllyśh barona Foebrena, któ mżby ltf 1'0 tak1m... B.Jrlluk uśmi,. ch •. sit nr 1erczo 
wokoło sieb1e. ry do pana hrableao strzelił. . - Po t•.lum chłystku spo1ziewać można by Czegobym go m· d nt znać/ woła on 

- C 1 ta u izba ? Gd,;ia on sio znajduje i ~ C·l? baron Foibren'? . wol~ hrabia &a· to... niepra.,dAŻ, pa me hrab•ol - szydzi Bor troniczme. O 1 prtec •eź juŻ od tak dawna na 
jakim sposobem sł~ tu dostał? Co si~ z nim 1ta· dzi~;ony. - Czy wy oszaleli, c:zlowaeku? To prze· 1uk - Ma pan slus l noś~ Lecz ja um em wszy. zamek R tenburg rr~ych ·dzt l Aby pana zas Ie· 
l~ - f'odnost aio nieco i łapie si~ za głowo. Clez byl Rudobrody. stko • • bio pokombmcwać Pan Jest pani hrabt- p 'ej Jeszcze prsek nać, prnie hr b1o, p11trz pan! 
któr.a go lzalenie boli. Dotkn4wszy si~ jednak - O, to sit pan myli, panie hrabi ~ - mówi nte n1t>wyg dr1y, tak aa;no jl:lk przedtem kort i- Oto Sił rzeezy kTóre zabrałem l)d pana barona 
rękll bandaży. uczyna on sobie powoh wszyst• Borsuit sucho. - Rudobrody takie coś z panem urz lt1tter. Usunoła go t'na wi c ze śwtata z wt mie·scu, w którem on na pan- Itrzelał Cte
ko przypom'D.ać. ma na ptellku i zdolny jest do róźn)ch sztu pomoclł Rudr br,.de~o choc1ai ten o1tatm nie szył nn ltę d!•belnie, gdy zobaczył pana ua· 

Upadł on s konia i prawdopodobnie został <:zek. Ale tak z zasadzki na kogoś sttzel•ć, tłłk bard~;o tu był wm!en da fl!!ego z k,,nia i nie mało Stf praestralzył, 
wvsrrzałem zraniony. Co 11~ później z nim stało, .,odsttpnie, p€1dle •• nie tego on nie poi.rafł. To - Jakto? - w la hrt bia zdziwiony. gdy mnie nagle przed sob" spostrzegł. 
ttgo on jut nie wie. mu ł)&n hrabia niesłu&Zn1e ''Jnł zarzut, podej- - Tak jast. panie hr11.bio. Detektyw ten jU: 

R·,zaląda on si~ po cfemnsj izbie, lecz pa rzewając 10 o to nfe iyjel Lecz Rud~'br~"'dY temu nłe win·en p ni (Cilłl daluy naat,pi). 
,Laca lłoraull• wicllttC: nio moio. Matomiaat lłf· - Cnol Col wy ai~ bard1e 11 Ru.tobrotlyqs ltłrabma prackupiła 'Q wpraw.;~.o, aby tJn Rmera 



cen 
t::mcy 
po li• 

skr6. 
soo 

sławuv pisarz i poeta Anatol 
Cfl zmarł w T .. ors dnia 12 b.m 

długiej agonii 
- Sad woiennv w :Nancy zasa· 

oa k~rę śroiPrci siedmiu oft· 
niemit>cktcb, za b:.nbar?.~ń 

obchodzenie się z lu~oośria 
Vi1Ja Loraine w czasie woJny 

J. 
Ofcf~rnmi tymi S:<t! genNał Ka 

dowódra brygady piechoty, 
ł von Berrer, komendant 

a;ti. kapitan Guichard, pułko 
B.tJCks, kapitan Ffltz. poru 
Schrade i sierżant St>rmPn. 
Donoszą z Paryża. że UJ 

między slacj:1rni Sao Paulo-S'Jro· 
caba lub BoituTa. 

Z Rio de Janeiro. 

aw. zakate wkr6tce czvtante 
Agatola France. st~WDf'go pi· 
francuskiŁ>go, ponieważ ten 

nie po!ednd si( pr~ed śmiercią 
no,I:I€10iem Katohclnm. 

- BRAZYLJA MOZR WYŻY 
WIC: J.RitEN BILJON D >A IBSClE 
MILJONÓW LUDNO~CI N emtt'Clil 
p ofc:sm· Albrecht Penck z·;stana 
wiaJI\C s1~ nnd kwestił\, która zle· 
rnia świata mo~e pamir.ścić naJwię· 
t.EłJ ludności i daó jej najlep'ize 
warunki utrzymania przysz~>dł do 
f..trzekonama, że najpewni~jsze mo 
żhwcści pod tym wzgl~d;:;m ofittru 
je &··~zyl)a, która mo~e powleŚ{!IĆ 
1 wyżywit jedt>n biłJOQ dwit6cie 
mitjonów Judności. 

Wobec tfgo narody wbdające 
ję1-vkiem portugalskim i hiszpań. 
skal maJą wszelki@ dane Ba pr~ysz· 
łość - powiada pr<;f. Peock - do 
wyparcia dotychczasowej przewagi 
etnolegic~nej rasy angielsko·ame· 
•·ykańskie.j, 

... 

- SAMO~JSTWO 1\APITANA 
POLICJI STANOWEJ. Z przyczvn 
ni~-i domyca odebrał sobie tycie 
w Rto de Janeiro kaoatatl wojska 
sta(loWq~o Consta.atino Azurdo W 
Lym celu strzehł do sjl:'bie ~ rewołr 
wcru1 a nast~pmo zażył siło4 do'l'ę 
trucizny. 

- EMIGkACJA JAPO~SKA DO 
BRA.lYLJl. Według pewnych Wi<\. 
domoŚCł nadesłauycb do W~s~yoato• 
uu1 stiH.ł Jll przeprow~dzone odno 
śuie do emigracji japoD.skiej do 

2:0D'71ERZ Z.\MO'łOOWANY Połudaio,:1ej Atnen·~s przekonały 
TuWA ZYSZ!\'1 ZYCIA. rzlld japoń ki1 ~e Braxvlta Jest kra 

W miej<;cowości Bar•ga~, p·iło· J~w1 któt•y daJe il!llgntCJi naJlepsze 
w poblitu Ruryłybv tyli w nie· kor :yś'.~l. 

zwt"zku dwudztestotrzv Wube«j leg· rząd japoński po-
Aa! \nio Pues da Conce ~fł ' stauo'Rd w,syłat do a,·el:yłji rok 

9·go pułqu kawaleni l 2t roczni~ 10 ty3i~cy emigraatów i to 
licząca Jovin& dos Santos. wpro·;t do stanu Si•l PJulo, t•ń· 

lulku dntami przyszło mac: reQO "Z~d ch~tnia prayjmuje J:.:~poń· 
aiilffil do ostrej iprzccztn, gd v czy ku w do pracy na phmta;;jach 
'lio oiwiadc:~ył Jo~ci"., abv kawy i r~~u. 

i''łP dom, &dvt lla zamiar - BRAZYLJA NA TARGACH 
si~. J >fina ud~-oł,t w ko:6.cu, W ODA~ "'i KU. Mt1ll~tt:r roloictw;~ 

s1~ zgadz:~ na ź~daoie Aotom.a D·. M1gU"1 C:~ l mo n otrzymał z Gd~ń 
pr~estała dalsle} spr&et!zkt s11.a t~le~ram1 a~ dnia ł b m. za· 

llrutl·nrt'• .. vw· la jednak stras' n"' koiCAyły aiq targi w Gdań~ku i ~e 'i oc'-lekiJ~ałił tylko sposobno. na nicn BrazylJa odniosła wi,.llue 
aby jej dokonać. G·ły WI~C powodzeniE'. W stawcy gdi'lA~cy 

poło~ył się do lOtka 1 ZIOulłi przesdo 150 " mówu·ó na 
, Jofioa pur~ h za siekie· broZyh)Skł\ kawe k kao1 gum~, 

pt·zy&tąpJła do śpl~CE'il' kocban kolt, s~ 1 nmw~. prZ~>W •ż .,. r•rz~.zna. 
1 sadał4 mu oia dwa straszm t•vo 'e 111a Gttańska1 Polski 

zabiJ&jl\c go na mi··jsr:.~ i Śtąska. 
(Ile Wybs, gła Z d•Jmtl j Si>O W \1:;vltli l8fifa Od RerWJ•ffi&tte 

po drudt:e nof-·gn t ·łnierza me pozwoliła na dckoname Wl,~ 
saroego pułk.tJ kaz ła mu szych zamówi1 ń 

~: Datzimniejszą krwi" zapro - STACJE MET!.OROLOl:HCZ• 
da wu:~Jtmiaa ~wlok1 zamur• N.-l I RADJOG ctFWZ "1.;\ NA WY. 

1111 ......... .,,- przewH~z•ooo do trupi>H· SPIE •Tl:dNDADEc. W tych dmach 
slttelł a morde-rc~yoi~ od'ita. wyjecbała na w SPQ •Trind .. de• 

wsporoatan~ wy~eJ żołnierz dll kJmisJa pod kit:'t'uokiem kolLPD 
poitcyJD~"go daotll Frederac,, V11laraJ celem za. 

kle &fł zwvt\le sautlti nitmo prowad~aoia na t~j wvapte stacv1 
życ1a. K1ra pierwej czy meteorołosiczuej i radjogl'aftcznrJ, 
nastąpić musi. a takz~ .s:edz1by dla rybaków, Ku. 

POO KOL \MI POCI.ĄGU m:sja tli udliła sit: tam na okrl;)cie 
iata 21 b ru, rwany pltak awu~acyjnym •Asp1rante ~ascimen· 

~. ojctec Kl:łrV N roboto•cv to • i zabrała ze liioba cały perso· 
ąceJ w felbryce zat>ałek ·M• oel techmczny i potrzebne przy. 

'• rządy. 
chwili gdy nit:>szczctś1iwv ten . 

znaJdował się w etaoit· Z Sta Catharina. 
~óNym w nocy na torze ko . 
m przy staqi Pwhaes, nad• l -SM~EHC CÓRK~ GUBERNA· 
poc11\g c:~?.arowy 1 zł(btł tne TOHA ST A .N U, D ma • 1~- b. ~· 

na miejscu. W spraw te t, g· ?.marła 0:1gle na u jar serca l 1 .letnta 
'llr.Q?.Ałlliwt>go wypadku pohc)a Ctyrnent·s Luz~ cl1rka gubernatora 

śledztwo. stauu p. D·ra Hercilu~ Luz1 kt ira 
przed ki' ku doia:.i powróc ła z ro• z Paran.y dzicami z Europy. 

• Nagła i pr~~dwczesoa śmierł teJ 
UTOriŁ Sil W ZATOCE mł~ dt) panienKI wy\Vołała pow• 
1\IIJ W PAKANAf.1UA p. szt•tbnv źal w kołar.h towar2ystwa 

,:,ttapbim dB ł:iarra V h.t1 santakatarvń l.dt-go. 
z d~leloych m~~rynarzy, nto - STAN ZDROWIA GUBEH 

z c,kazjl stuletmeJ Hoczmt Y NATO A. STANU D·HA HKRCI 
11Pl111ltc.l.4•vśct Brazvlji odbyh na LlA LUZ1 według wut.domoścl na• 

podróż morzem z Para· dcsł.uJych z Sio Paulo, zn&t'ZOle 
do R1o d Janeiro Smi~rć ;..ię pog r~.z:vł. 

spowodowałv zatcni~d>l łodz1 - ST TEl{ • COMMA~Ot\NTE 
b~liu wyspy •llba do Mdc VASCO~CKLLUS .. O M :\Ł1) lE 

ILJ:KTaYFIKACJA LI. Jl ZATO~ 'ĄL. Doooszą z Fiodanopo. 
U\~EJ SuttuCABANA O lis, ie w::.kutek gwałtownej bursy 
iosw .. ktor kt wpanji Sorvc.t z~psuły sit: m~1szyny na statku pa 

zamierza w jak Dajlnówzftn saże;s\!im ,commandaote Vascoo• 
rozpoczaó dektryf1kacj13 Jioji c.eUos<e• skutKiem CZE'S1• sbłt!k ten 

należł\cej do kowpan}i o mało me aatoDEał· .Energicznym 
wysił~om kapitana i ułogi statkl 
udalo się ednak statek do"'rowa 
dzLć do po a tu w lJorianopvlhi i uru· 

IU\ł< • ., ........... 

CIUiłł oimiu mieai~cy ma być 
faRowauli ho~a kole;owa 

lować podróżnych. Statek ten na· 
leży do Llo\'d!l brazylijskiego i w 
chwili zepsucia si~ mas~yn znaj• 
dowal si~ w pobhżu Fłoriauopolis. 

Zawiadom; ani e. 
PC.RTO 1\LIGRE 6-10 24. 

ao Sun RedakCJi ,Gazety Polskie1c 
Prosz9 uprzejmie o Umieszer.anie w 

wiadomościach, że na dtień 15 go li 
stoplld• b. r swołujemy wiac obywa· 
teh zamieszkuJących 31Unicypium Por· 
to Alegra Wtec jest zwołtmy w S! ra 
wie zebranej kwoty na Pawilon Pol· 
ski w lt•o de JAneiro; zebranie odbo 
dzsę sit w Tow .. rzystwie :.Białego Or 
lac o godzinie •·ej po południu 

~a komitet Pawilonu 
~ Bad:.yn. 

Str. 3 
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. Nasiona z Polski 
zoane s~ jut w n~s1 ę~u!ących s+aMch Brazvlji: E~pirito S11n• 
to, Goyr.zJ S. Paulo1 Pnran.. St~~ C':td.HlrinG. i Rio Grande.--
W'SJęd:;.i~ w tych szP.ścin sł.tua.ch. czy to oa wvijn'łch czy 
oiiinach gorllcycbj dajt\ zoa!mrmte wyniki i uzoaoe są za 

n&.jlepsze nasiona 
Wst~dzie ~ądajmy tyHw pol,;k1ch nlłskm. Nie kupujmy innychi 

Pa eł ik 'em Skład nas;~n z F'oł'lki w Kuryty' 
D bH~. Parana, Tr&v~s~~a Zach:trias, ó 

Wyłyłka kol .. ją lnb poesłą d• wsz~słkich miejscowości 
1 weścl w Braz,.J,ji · 

Two. Polskie D. .Białego Orla • 
Rua SAo Pedro M 71 

Szanowny Panie RedAktorze J 
Upraszam o łaskawe umieszcteni~ 

n. upaltach •Gazety Polsk1ej<, poni- ~ 
żej podan~ korespondenci~. l m 

CASA DRASIL 
faG 
~ 
~ 
5 

Dnia 19 września 1924: roku .zebrtlł ~ 
sifQ Kom•tet Pawilonu na • Centanario• • 
w lokalu Tow. Pol. D.:>b • B lalego (Dawni ej B na Fecbadł\) 

l 
9 

Rua Jose Bonifacio N. 10 

fł1rfa• w liczbte czterech Ob. Ob. (na S . . . . . . 
m<J~Y uchwały Tow. ,Białego Orłac iWZawaadan:tra. f.'W'. ch khent6w4 ze p Je tanowiła w CJągu .hm ostatmc li 
zap&dłej w dniu 11 września :. b, • •rzech m1esu:cy tego rok 1 sarzedawAć artykuły swego 
protokół M. 110 i 111, któr11 to powo e za pas u ze zniżką 

wielkiegoła 
łała ob. ob. przynależnych do Komi il 
tet.• •. d•by atawili sit osobiście na s od 20 do 30 procent l 2 
dz1en wysnaezony przez tot, w prze- ~ 
cawnym razie 1dyby csłonkowie Ko i to tak artykuły w lepszym g ·łunlm~ Jak i k~!onja!oa. • 
m1tetu !ie u~łu~hałi we~wania T~" ~ · Pcdajemy ponit ej mały SyiS artylmł.'lw lep.,zego gatunku 
takowe .Po.wea 01e 0~ suibit re~olucJę !i:Jiktóre ofiarujemy po cenach znacznie korzystmejszych niż w 
ce do Plemtdzy znaJduj,cJch s1~ pod li , h 

1
•
1 

h 1 ~ 
opiekt tegoż. il'tlD~C s\ ep~c • liif>: 

My członkowie komitetu stwierdza· S Jedwabi· e·. .f! 
my obecność własnorfeznemi podpi g ~ 
sami w dniu 19 września 1 t24 ~ 

Jan Bordo, L11dw1k Jung, Józef Do· § Charmt'US~. krepa ch f1ska1 je"wab Lib,.rty1 jedwab surowy (ra !l 
11

wJ; !;~~~ :d:i~:~~skji~dMSłołnie ~ha de s~d ) Jersey, jedwab d> prania, T.Jfda ect. ect. lG 
pownłalim ob. !'eutsa cu,kowskiego ! Towary wełniane i bawełniane: ~ 
za sekretarza dla załutwłenia Ofltatecz ~ 9 
neao wuelkcch kwe1tji i uznajflm z łl K •eoy1 wo:;.le

1 
zefiry, itttm ny, gładkie i z deseniami, tkaoin 

dmem dztstejszym Kom1tet za r('zwi~a• M 11 ta elan, tr;;k l)tv mnś inv i w!ol~ innych. ~ 
zany, zał kwoto Rs. t ·120$000 znaj ~ h • 

. dując!! sit pod opieką Tow , Białego ~G Zw•aeamy u wa•e •~ u iM kość e~ n towarów welaiaRyc 
1 Orła4 przekazu1em do ro,..port4dzenia it(carse•iras) krajowych i ~uar aiezayc:h. al 
l Sz. p", nu MiniStrowi R!eczypospolitej Artykuły kolon)· alne ~ 

Pol•k ej w Rlo de Janeim. 
Niuiejsza a~hwala tl'łpadła w obec 

nośo;i prezesa Tow •• Białego Orła• a 
takte i sdnetanem. 

Za TtlW. Pol. Dob .Białego Orta• 
ADOLF SZMlDT - pretes 
FELIKS CZAJKOWSl{l • sekretarz 

Porto Alegre dn 19 wrzośnia 1924 
o• Bedake.Jl. Pomnik. ku uezct;et 

alu Stuleela Bruylji został już wznie: 
aiony w Kurytybte na plliCU Euphrasi•, 
Correia a aostan1e od1łoni~ty w poło
wte ltstopada b. r. Wobec tego uwa· 
ia111y, że wszelk e spory zw 'łte.ne z 
pO!I!Diklem, WZiltdnie Z uczczeniem 
Stuleaia BtazylJl, powiRny być zal&:oń 
czooe i aby to oai.gNlĆ, naJdałoby 
tt spraw9 oddać do ro&str1ygn.fCia 
Panu Posłowt R;, Pol. w R10 de Ja· 
neiro. 

t1 apierosy • V.EaDOc Y O rtK 
miesz~onina 

---------------------------Towarzy•łwo l!bkolae i• lłl i 
kolaja Ku.eraika w 1łlareehal 

Dalie& 
Do Wiolmożnej Redakcji .Ga'!'cłty Pol· 

akiej w BrazylW. 
Prosimy uprzejmie o łaskawe ogło 

nenie w swym piśmie że złożvlt na 
rzecz naszej Szkoły ()bl gacje Pożycz
ki Ptll!twowej naattpUJ'łCY obywatele: 

Franciszek D >l ński 2 tys. marek 
polsicich wraz z kuponami. 

Jan Zwierzyliowaki 8 tys. marek 
polskich wraz z kupnnami. 
Władysław Szlachta l tysi~&c marek 

polskich wraz z kuponami. 
Jr"n Rodacki 1 ty1i4c marek polskich 

wr·z z kupona111l 
Tadeuilz Tyski 1 tysi11c marek pol

skich •r!U! s kuponama. 
Jan o,browstri 19 tys. miljv~ówek 

mArek P' -•łsldch wru z ku~ontml. 
Stefan o •• rowaki 90 tys miLonó

wek marek polskich wru z kuponami 
Ogółom 13 tys1~cy Pozyczki 5 proe 

krc'ltko terminowej i 179 tys tsk ZW&· 

nej m•honówki pożycz!" -ł proc. 
Oczekuf•c łasitawego uwrgl~.:łnien,&, 

kreślimy • o z poważaniom. 
Za Zarz11d 

ROMAN PAUL sekretarz 
Marechal Mallet 6 paźd:ternika 1924. 

Wiec pol11k~ UJ Kuru. 
tubie. 

w niedzielo, dni& l 9 b. m. o godz 
2 po połu•niu w sah ,zwi'łoz.ku Pol 
skit>g~• w Kurytyb1e pl'ZY ulicy Gsrlo<1 
de Csrvalbo nr. 73, odbodzie ait WIEC 
w spraw1e wymtany marek na :tłvte 
polskie oraz dla słożenia sprawozda• 
nia .z konl~:nencji, odbyteJ z p Ga 
wro6skim delegatem ogółu polskiego 
w sprawach emisracyjnycll. 

Obie spuwy nadar w•łae. interesu 
i'łc• każtleao Pvlaka w Brazylj1. Prosi· 

'~~~\ht1 rjalv w (ri'łr.'ldo) o;."tski, plótPa nil !lb~anta (brins) grilbe i cirń'd• ·~ 

IX:&drezJ m śliny, płótna na . biehz1 • (mr•rim) i bJ'\lełaiane ch ,. 
Wr• szew ws'!ysrkJe i.l'Hilerj'lły di~ P;,uów" Peń i dzieci spr (' · 

l ąjemy po cenach zo:scznie zmionyr.h. 11 
111 Korzystajcie ze sposobności. 
l CASA BRL\SIL ~ 

~·esaeeasaeeGe:e seaaseaesaae ~ 
~ ZIEMI,\ NA SPRZEDAŻ ! ~ 
CI OWA KOLONJ .\ ESPEilA GA @) 
(G Blisko Dorigooo i Maree;hal Małlet mamy ziemi~ na f)) 
(O sprzedaż kilka set alkrów Ziemia z brrwalem i do uprawy. 
(t Je:lnem słowem jak najl:>psza ziercia! 
Q) Interesowani pro~zE: siE: zgłaszać do nizej p~dpisanf"go. 

Mam p01edyńcz~ szalnv df) ~przedania w kolon"i Do·ilmnu 
~ .iak równit-z w Uoiao d, Virtoria. (loty mi~stowr.) oraz ó km 
(G za miast.~lL 1~ a~krów. Między .Roxo-Roiz i Rebsuł(as Sfł ta_ń l (D sze 70 alk. z1em1 z berwalem 1 do uurawy do sprzeda01a. 
ra Zgłaszajcie się zanim tanio sprzedajemy. 
,..,.. Michał Babi''ł'ecki 

~eeeeeee•eaeeeeeee~eeeeesee~ 

~ ~ 
PATRZCIE 
PAŃST O 

! 
KLIENT 

zadowolony 
A 

KRAWIEC 
również· 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE UBRANIE 

/'~.._](ll).., ; 
__..,."--~, fl . . e ---

j li WYKONAŁ 

~ JAN FA UCZ • URI'J:YłłA. 11 
Avt~ntaa Lu1z Xavier 

M. 11 

my o jaknal;cznie szy udział rodaków 
~ 1\urytyby, okol1cy i dels:y'h Gtron 

W"t p wolny. 
Koło • Wyzwo!enia' w Kurytybie 

---------------------------
Do aprsedan la. 

Dom drewniany 100 P"lmów dłtl(IO 
ŚC! 1 iO . almów sur kośc ) z wi"hum 
z sazynem i i alkr. sz; kru, Z emia 
b rdzo dr1bra 

@tUiffterme J0ger, Araucuia. 2-6 

----~~----~~~~-------Papierosy • TffiADO« 
La Reine 

mieszanin'! wyszuł(ann 

Kurs pieniQrlr;y. 
Doia 18 pzźd:dt=~roika 1924 reku 

Frank 465 l Pezo zł. 7 660 
F'1·ank ~zw. H70o Dolar 8 9t)0 
Lira 388 l Font 1zterl 39 i OO 
p", 3'310 



n •• • •• " Dr. Mirosław Szeligo\vski 1 l 
· B)'ły ft§J'dent kłini · europejlłkicu ~~ 
Leka:tz l. ope:ra.to:r d 

DOKONUJE WSZELKICH OPER!CYI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 
Lt (Z\' l'OJ ug na1r.wwsz~cn spo-..noov:v. o;1danpomuc"prowiem Uoetttgena. t 

&"-o ~ada włos ą praeownię do badzui mikroskopowyeh i bP.dłUl 

Wielki Skle 
Marcina Szy 

Polski 
dy &Ska 

l • 
krw• aa elloroby ukryte. 

Olu>ł·ych Z(L'lnlejsco·wych przyj ntu __ ~_e_n_a_l_e_e_~_e_n_i_e ___ .J· Plac Tiradentes N. 19 

l~· ----------------------'~ __ •_w __ e_j---l-i1-'l-·ce. ~ Bua ~io 'Fraae i&eo a. • 'i - łi..•ry&Jba . . 
ma za wsze na składzie: makę pszenną• tytnią i kukurydzian111 cukier ryż • sól 

gtedzie, ~!iwki. rodzenki i konserwy owocowe. ' 
1 

' 

Ma równie~ najlepsz" kawq mielon'ł z własnej fabryki. 

LEKADZE 
Dr. Uarlol!f Doreira 

Klinika medyczno cbaur iczna Specjat 
ność: choroby t''-'ZU, uszu, nosal :gardła 
Konau!torjum: ulu:a .Muechal Floriano 

n. 19, Re~ydencj.- ul. V de Nacar 
n 85, Telefon 388 037 

Dr -.Jar!os leklt!r 
Operator t akuszer, rpecjalność choroby 
kobiece i p9cheru. Przyjmuje od l do 

9 i C'd 2 co 4frdz vmcz. Pu.y ul!cy 
Concelheiro B"nAdu n 111 C\3fl 

--n r.-E. p •nduł• 
Rezydencja i konsultorJum ul Marechal 
Deodoro n 4~ Przyjmuje od 12 do li 
ll"M po ne>tudn u, TelefM 151 Qa[) 

-Dr .Franc is•ek .ł'r~&uke 
PrzyJmuje od 3 dl' 5 po poł. Kon1uł 
torjum ulica B~rt.o do Serro Azul n l 

Rez;ydencJa ulica Commendador 
Arsuill n H Ot 

J)r, lłt łZIII&U.~I!!oull 

Operetor-A K:uuer. Specjalnośc choroby 
kobtece t p~cheru. K.msultorjum Apte 
ka 1 de Ma. cp u 6. Tclefr)n n 62 Re 

zydtncja .Kto Brsnco n r6, Telefon 
n. 661 98 

-----~· --~·------·------~--~ DL· Dem:ael!f de ArauJu 
~pecjalucść: syfths i choroby pęcherza 
PrzyJinUje od 3 do 5 po pcł. Konsul 

t<'>rJUm Apteka Minerva, f'lac T!ra 
dentes Ol 

.łJ.- .nuctull ł'ł łll neełt.e 

Specjalność che1roby nf'rwowe •i dzie 
cmne, Dyrektor Centrali mstytutu opi~ki 
~ed Ut!ecml prz.y ul. Alegro n ~ gdzie 
przyJa:UjQ od 10 do 11 1 pół z rana 

07 
--D .. J!iałd.anla 8obrinbo 
Kłintka dla dorosłych i dzieci. Leczy, 
sytJha we wudlł·~b atadjcch prepara 
tern Btsmutb:odma. Leczy choroby 
r~rwowe i nałogowe jak a:kcho lizm 
u~gest ~- Konsultorjurr.: Ul. S. Fran 

~t:.co n M, Aptek!. Moderna, Rezydencja 
Tr&VeiS!I 1..t"barias n 12 a 09 
Dr. Wilruoud Ltma 

Akunei}a l operacJe. KonsultorJ'lm Ul. 
l do Marc;o n 17. Przyjmuje od 2 1 pół 
do 4 i pół godz. po połucn1u Rę~y 

dencJ& ul. Dr. Mum:y n 129, 
Telebn 123 013 

Dr. ~ł:orres .a euu 
Wyjeżdża do thorych w dzień i w 
nocy. Przyjmuje oa 8 do 10 1 od ló 
do 17. KiJnsultorjum 1 re:ydencja PJac: 

Tuadentes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) OS 

DE-''I' l!!łt.:l.. 

A uan CJa ... melutno ~J,iiek. 
ul. Eoeoo ~t:re11a n. 43 012 

.U.ta.waJerlo .t iwcnlel 
_E_t_·A_n-;;o,--P_er=-e_,•r·c-:-a _ n_. -::-1_1 ___ O,U 

.Jacek Jh·omlew h~• 
Z~by sztuczne z pudntebum1em i bez, 
w zlo~Je 1 kau~zuku. f'lombowame 1 

wyJmowante bez bólu. 
Robota p1erwszorz~dna-Ceny prtysto 

pno. Przy ul R~achueJo n. 8 . U1ó 
- .Joao B. Jlart i o• 
Ul. Marechal Jflouano, n. 102, przyj 

muJe o każdeJ gcdzmte. \lll 
.J u•to .llac ieł 

Ui<ończony uemysta w N. Ameryce, z 
~3 Jem14 prakty!tfi. Wyrywa !)ez bOlu, 
pl ..>!'!lbUJu po ceme od 6$ 1 w1taw1a po 

., ... ,ue <.a.l 10$. k-.Jbota gwarantow•na. 
U!. Commencadvr Ar&UJO n. 24 

U lO 
---

Lea\J, Decell ia 
~ rz.yjmuJe c.~ 8 d•J 11 1 od l do S ej 

goazmy . .t'lac 'hradenten n 10 
022 

hSH;garme, pap1ernie 1 dru 
k"a111e 

(lal!ia de Nevidades 
r~amla lUSirowane, Jarnal~, nbawki, 

ll..~ltlUl do nabuzenstwa, świtte obrazy 
1 ~~~aLuetk,, naJrll~mattr'e prJ.(;Idmtoty 
l>-4 prezenty. t'ap~~C)" WtzOlKICh 81~UR 
IL·J . ~ uil~Y ll> de)'lpv~_Ą)łi\ 
-- Liv.rarla. Jl.un:tai 
ł'1erwszurz.1f11ny ZllKlall ~rYK&rlki, łntro 
u&•tvrma, lima.rma 1 fabryk&~J& kitU 
n•HldlJW)'Ch. Wybor kld6Zek 1 prz;yrz;4 
uow •z.k\łluych. Dla kup~ow &e macz 
'·.t m \.tpUstem.. Ut. Ui ae Navem.bro ~2 

T run ki ~raj owe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
S Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~, fasol~J ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

8 8P ZEDA.Ż NA. KOLONJE H1JBTOWNA. l D~TALJ()ZN'A. 
CENY PRZYST~PNE 

l Posiada. filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l 

Pompeo Bet. 
Agent różnych fum, Importuje p11pierv 
i przybory bJUrowe. Skład i biuro pr.zy 

ulicy Jo!e Lnuretro n 39 Adres tele 
, cr<:;.zny LUZO Caiu postał 308 

łJau•• ~cbw'*" 
Wyrot.y faJensc·we, żela~;wa, 1zkła, 
amunioja, Farby i olejo, wszelkie ma 
terjałr dla inhlacji elektrycznej, lam 
py otc. Plac Tiradentes n 3 048 

~apa'"rla 8łria 
K'lrzyatajc:~e! lokwiduje sie wielKi wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Plac Tł.l'aćentes z praweJ sttbny ka 

!edrv n 10 062 

Rodolpho ~')n•claer 
Sklad obuwta, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jcse Bomfac1o n a-a 
1\~KKURO N AC Sil~ . "A ~TClt; 

Rad&tmJ tylko w quiT a TIWIE, kt6 
ra l!Ul swojĄ ftlję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de Msrc;o n 4 A su,erinten 
dent na Płlran~ i Bankier na Kurytybo 
Beni-.Min Fcrre'ra Leite. 051 

V4S.r\ .JA()OB 
Janoba Grinspunda 

Fa.bryka mrbli1 maler.acy1 kołder 
i pła!acay nieprzemaklllaych. Po· 
siała arbłc I.lOWe i u:tywaoe. 

5nrzedaż na wypłaty. Przy ulicy 
l de llar~o o. J 8 ·-Telefon n. 389 

041 
PIUI4DZE 

wyrotyeza)q, su; na mały procent 
dod &ypotekę lub pod ~warancją 
bonasów i apołis. Kupuje sio i 
sprzedajt domy, Łiemie i ma1l\tki. 
Informacje u rządowego correctora 
Gołiofredo Ltma pr~y ulicy Mare· 
chał Deodoro n. 38. 028 

--------------------------
IIOTEL CUI\lTYB . .\NO 

••• •• 
"Jł.SA PBĄTT. 

Skład maszyn do pisania R~ · 
mington i Corona; maszyn do li~ 
czenia oraz kas , Regi9tradora c -
Przy ulicy 15 de Nonmbro n. 16 a. 

052 
--.~8~Ą:-::lV:::-:1~4~lł~4~..U~A"!""-.:'I!łZ~' 2T-..~~ł.G~. -

•czv 
EU•a CJon•tanłiua B•••a 

przy ul. Commtodador Araujo o. 52 
Przyjmuże i wykonuje szybka 

wszelkie roboty do prz~pisywania 
na mar.zvni~> 038 

PB4K'I'YG~Mcl ~ZKO.t.Ą 
BAliDLOW& 

Pr:r.r uL Dr. Muricv o. 103 na pi~trze 
Dla bacbalterów l koreapen-

denłów 

Cały kurs trw8 16 miesi~cy, w skład 
którego wchodzi\ 4 hiura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się motna 
v.swq";e. 027 

AOWO'l.CI. 
A_Z_,...E_V_E_Dó_ MAC~OO 

i DR. MAC:IOe FJLH<ł 
Prowadzi wszelkie spuwy cyw1lnJ, 
Jundlowe, krymmalne oraz sterot w 
każdej miejscowości stanu Parana ł S. 
Catharinv. K'lszt~ z góry płatne B1u 
ro Av. Vice,te M•cb•do 20 078 

DR BEPIIJAMIN L1NS. 
Biurt~ C Jncelheiro Bsrradas lit (043) 
--oATID ::,ILVEIRA DA MOrA. 
2 biuro re)entalfte S1erot i Innntarzy 
Przy ulicy M.uechal JI'Joriano Pe•xo• 
to 2 a. 042 

DR. GASTAO F ARIA. 
Bturo Plac Ozorio n. 49, Telefon €~8 
044 
-DR-HUGO ANTONIO DE BARro;
Bturo ulica Buenos Aires n. 16, fele 
on 666 080 
- OK ULY;,::,ĘS V!Eilłc\ 
Btaro uhca Rto Branco n ł'J. Tele 
foo 376 020 

Dominik Kurecki 
W ~ntara Pereira de Souza .t Cia 
W centrzt:·mlasta1 lram\Vaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia· 
sta. Pokoje i stołowanie porządne, Poski zakład kra włeeki 
Wina nacJonalne i zagraniczne. Po• . .łTllea .a..lefl~e lt. G . 
syła sł, obiady do domów. Przy W1el~ W:Ył>Or mat~rJał~w na u~rame 
ul 1 de Marr. 0 7 _ UWAGA l4tnówien1e wyk~ouJe 11ę w raZie po 

• yll • . . rzeby w 24 pdzmy. 
Ten hotel w yłl\czme dla rodzin. ' Bolteta c•aY.aatowaaa. 

050 f!ENY NtsKIE 

~mmmem8~~"••~•m8e~ma@m~s 
e • 
s ~ • • C · '' · e 
l "~:.~:!,~~~!ybie p~~~7~~?wineji l 
l piwo własnego wyrobu po oajprzystQpniejszych cenach marki 8) 

»Grazeiro•1 »Pllsenc, •Pombac, •l'icarinha i inne. : 

8 Kupuje dla własnej słodowni jQczmiea· w rozmaitej iloiei 
S i płaci oa)łepeze ceny. • 

łJ KIT f TYB l - łl.llll .l. P08T.&.L IeM • • ee ... am~~--~~•••••~• a• 
•••aamaaa&~.._•aa&&saRRa_.a~ . ' ! Apteka ,,Tiradente " l 
• • 1 Walerego Wiśniewskiego = 
li Plac 1'iradentes N. 37 11 • • il .. Baczność Koloniści pol&ey! 
li W aptece tej1 której włalicicielem jest Polak1 rozm6wieia 
il 

siq w j~zyku ojczystym i znaj~ziecie rzetelną obsług~. 

• • il 
li 
11 • li 

li SWÓJ DO SWEGO! 11 . ~ 

~-••aaaaaaaaas••••••w•••••••~ 

a8~BDD28 .. 8 ..... • 
~~~ 

NajwiQk~~ Y wy n 't -tle~ dl a leczenia syfilisu 
Elixi:r ,,9::1.4'" 

UJtanJ pr:e: Marociowy .Departament zdrowia pubHelmeso pia••• u. 11 l•ter• 
1il6 rok\l, Nr. 28 

Zwalcza skutecznie '3Jfills bez Uiebe~:pieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
łJICZnym śro~tem, ezrs.zczqcym ~6W. i lekarr.:twem wielkiej wartości 
Już przy utymu tr~aeta) flae~.:aczkt, obJawy eboroby nawdt powatniej. 
•zrcb: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj, jakby Je r'k' 
odJ~ł U W/e m~tezyr;n t"natych, którzy za ezas6w kawaler•łdola, cll<Jr .. 
wab na .:l:t()roby. sekretne eboroby te pozost~till cllronicznemi i to jłl 
prztczynta,. te ty5ł~&Ce kobiet 'am~~uych cierpiJł na rozmaite niedomarauia 
kobtece, 01e włe~ąc zupełnie, co te c~oroby spowodowało. 
. 3 lla~zee:tkl "JRtarczJł zupełnie do odzy-;kaOia waszago zdrowia 
t uratowama was&ych dzteci od prz~byych na-.t~pstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914• oajoti~·lwiedttitj 
sza~ lekaratwem, ponłewa~ nie atak11je ~olądka i jest pr~yJemnym w 
utyc1u. .ELIXIR 914 • nabyć momlł we w~zystkich aptekaca i skła 
dach apta·~znych w Brazylji. 
8łewa,.•kład.Gąlv4o eCia 8 P'łalo, .lY. 84o .Jolo t.a 

~~~.·~m 
~ . S~anowne Panie! 
H W Ciągu 4Jcb godzin uwolmć Sit mot~·cie od kotek macicz• 

nycb, jetPii utvwa6 bf'rł ~ Prie ,. FI UX f) ~~~~~f) \ TUC A. c 
unana prna Naroclo1r1 lhp.rtament Zdrowia Publicsnaro, pi•••m •nia H 

czerwca 1915 roku. Nr. 87. 
:t.E'IUllo-lleda~łna• .Jest J6·1Y 1yw znan~w produktem leczniezym, 
ktor~go sk.utek Jest naJszy~li!zym w le~tmu nibdoU1agaA kobietyck. 
Kolki mamczne leczy w Citlgu 4-cb godzin. U~ywany 15 dni przed 
P?rodem, ~latw1a poród, zmnioj ~za boleści porodowe i kolki, i suu
ptecza tyCie. kobjet przed następstwami krwotoków, tak cz4łstycb przJ 
po_rcdacb. Prz.y innych chorobach kobiecych Flus:o·8Matlaa• 
działa zawsze skuteczuie i leczy w~zystk1e niedo~agama kobtece. 

Zaleca slQ lekarzom i akuszerkom. 
Jec.łyni depozytarJ usze: 

Sao Paulo AvenidaSAo Jolo 14!5. 

~•••aaaasaaaam ~~• a•••••~~••• 
Jl Towarzyl!lt"a Fraae 8 ;e Zegla~tl Jlur•klej . 

,.Obar ur's R unis'' i "Sud At111hq u a•• 
Resalarne odjazdy z portów Saotos i Rio de Janeiro 

do Ha wre i Bordeaux. 
KomunikacJa najszybsz i najwygodniejsza statkami lu

ksusowemi posp:esznym1, które odbywa,ą podtót z~ Santos 
do ~rancJi w. ló dniach, oraz statkami speCJ!P.lnie urz,dso• 
u~m1 dla ~migrantów, którzy znajdą Jak naj wn;odaie,1sze po' 
mJesgczeDie. 

Statki mają do dyspozvcji kabiny III klasy. 
Podróż z BordeAux, z Havre czyJ, 1 Pałllce do Gdańtka od 

bywa 110 pocigami francuskiem1 d do Dunkerque, a 1 Dunkerque 
do GOatl1k1 statkami komp francusttaj • Transatllłnti~ue•. W ten 
!posób unlk:nte 110 róinycn naduźyć, na które nteraJ: bywaj4 nara 
zem nasi pau~~rfiWIO na gran1cy n1emieck;ej. 

g Najbliższy odjazd do Europy 
liilll Z 8.ł.NTUii Z łłiO DE J .l.S"BIR8 
il •AURIGNY ~ 30 pa6.t~teraika 
IBI •OU~SS \NTc e łiatop11ła 
11 ·~ł~,)S.LIA• 7 listopada l c 
• »ltJUSBLAc t » Ił c 
11 •.EV81ii:J:c lf c ! :ipt~edaż biletów z Brazytji do Połslu oraz z Polaki do 

•
• •razylJl t, 1n. (b1lhete t1e cbara1da) załatlfia i IJli•nr•• •· 

formacji •dzieła 
fi Ignacy asprowicz 
~ Avenida LU l~ X. l 'Hh~ ~ ~ 'ł 1 t .. f' t r J i . 

t'ltiiBIIJIB~RIIBB SDfłii~ ·~--~
c A S A .8 .l . C U E L S przy ullcy li. de NoYI!mbro ~.4Jł. 

Załoz. w 1S97 przez Ąlfreda Eroesta Bichełe 

l 
11 

Ma zawsze na składz1e w1e1ki wybór kapelu::szy dla paA i Uieci 
z:1bawek1 materjałów. prz~dmioty w~aśc1we na ~reaenty, oraz na karnawał: 

. Warto ,przekonać s1ę oeobuicJe o dobroci towarow jake ta , niz, 
k1ch cenach 111 

Handel Połsld 
"!l" rro-.Ereehim .Rio Gr. 8. 

Wladyslawa OIJroltaka. 
Nowo sprowadzonr wielki wybOr towarów metrowych, jakofet llłOZft 
dzi rolniczych1 kuchen~ych i wsżeikicb drobiazgów. Kapaję P.nNłłlkta 

kolon]alne, - płac, wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Bnrrn-Ercch•m 1 Bio Graode do Sul. 
~==~~~~========= ... , . . ~ .. --,;., '(--;-

cym 
kryw 
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mo w 

Y1 
j~st 
Slę 

Ten 

tak ni. 
hrabia 
tego 
li~, al 

paósk 
siq za 

ilr 
Cli:8ntfł 

do Je~ 
mi j11l 
staną( 
pow1e• 

B t 

wym1j 
\.. 
Dlll ID 

by IDI 
prz<Jsit 
pana 
k<.szul 

Kto ~ 
' \ 

jeszcz 
ale to 

Czy j 

p ~tnie 
pa o u 

M 


	2_534_0_0_121-00309
	2_534_0_0_121-00310
	2_534_0_0_121-00311
	2_534_0_0_121-00312

