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• • • tochaJmy 1 szanuJmy 
pols~ą. mo ; ę! -

Pierwszą cech~ znamtonującą. dobre~o 
Polaka, jest to, że mowa polska Jest u me
go zawsze i wszedzie na pierwszem mtejscu. 
TYLKO PO P< "lsKU MÓWI W DOMU, 
W KÓŁKU f AMlLIJNEM, W GRONIE 
PRZYJACIÓŁ, LUB W TOWARZY
STW A CH, po polsku się modli i po polsku 
myśli i czuje. 

Mowa polska. dla. niego n.aiRięlmi~jszą 
muzyką. Lubuje stę mą, koc~a )ą 1 czu_Je, że 
nie ma piękniejszej na świecte ~~łym, me ma 
droższej mu i milszej, że bez meJ byłby osa
motniony, jak pielgrzym na bezbrze~nej pu
styni i politowania god;:ien. l tak Jest ~ze
czywiście. Mowa polska, to skarb nasz mea
ceniony, najdrożsila spuścizna po przodk~ch, 
otaczać powinniśmy ją pieczą i i<ochamem 
wielkiem, a obowiązkiem najświętszym za 
chować ją w nieskazitelnej czystości. 
Hańba temu, kto wpląta w nią słowa obce, 

lub urobi')ne z języka obcego, bo tern ją 
plami i bezcześci. Ale większa ha~ba temu, 
kto do swoich raz wraz odzywa su~ w ob
cym języku, w ten sposób . bowiem od
krywa obojętność dla wszystkte~o, co. dro· 
2iem powinno być sercu polsk1emu tJ. dla 
mowy ojczystej i dla spr~w . na~o?o~ych., . 

:tvlowa nasza przy sweJ wtelkteJ P.1ękno~c! 
jest nadzwyczaj bogata w słowa t n~gt~c 
się daje z łatwością do ka~dego pojęcta. 
T en tylko jest d?brym_ Pola_k!' m, kt?_ mo~<! 
ojczystą wszystkte swoje ~ysl1 wyrazie um_te, 
a nie ten, który bezmyślme lub wcale me
potrzebnie z~pożycza ~yra::eń o~cy~h~ 

Jakżeż_ śm1esznem Jest, ~dy dla Jednego 
Srazytjam na, Włocha lub_ N1em :a ca.•e nawet 
liczne towarzys!wo polskte pro:vadz1 rozmo· 
wę w portugalskim . języku!. Zacten _naród 
szanujący się tego me uezynt, tylko mest~ty, 
Polacy, którzy nie przeję\i się świętością m?· 
wy ojczystej l gotowi zawsze wyrzec s1ę 
nietylko mowy ojczystej, ale nawet pochc_>
dzenia polskiego. Polacy tacy tu na obczyźme 
wstydzą się nicraz mówić po polsk~, mię
dzy sobą mówią językiem portug:alskim 

W walce o miljcn7. 
Ro}nans z naszych czas~w, w 4 tomdch 

przez Jer7~~" Bornes'fł 

~20 

i za zbrodnię uważają, gdy filobry f' o
łak na ulicy mówi po polsku. 

Jakżeż wotec tego możemy żądać od ob
cych aby uszanowali nasz język? Jakiem 
prawem możemy domagać s1ę, by szanowa
no nasze prawa i zwyczaje, gdy sami po· 
gardz~my własną mową. 

Nie będzie pierwej lepiej, dopóki sami nie 
ockniemy się i nie zrozumiemy należycie 
wartości mowy polskiej, mowy naszej oj
czystej, mowy przodków naszych! Jest (i.)na 
na świecie tak dobra, jak każda inna, a dla 
Polaków powinna być najmilszą i najdroższ1 
ze wszystkich. Wstycbić sic; jc:j nie patrz~ 
bujemy, gdyż rozgłos pismiennictwa polski~
go rozchodził i rozchodzi się po całym świe
cie. Były czasy, że na dwórach książąt bran
denburskich a przodków królów pruskich 
w Berlinie posługiwano się mow~ polską. a 
nie n1emiecką, gdyż uwaiane j~ za. szla 
chetniejszą. Uczono się jej z zapałem zagra 
nicą w pierwszorzędnych szkołach. Czasy 
się zmieniły, ale mowa polska nie tylko nie 
spodlała, ale raczej us:Iłachetniła i udo5ko
naliła się jeszcze 

Wie o tern katdy dobry Polttk i dlatego 
stawia na pterwszem miejscu zaws1e i W!zę
dzie mowę polską. 

Jeżeli więc chcemy tu na obczyźni~, aby 
nas szanowano i z nami 11ię liczono, to u
cząc się i szanując mowę narodu, który nam 
s.erdl"cznej gościny udóela, kochajmy i sza
nujmy p1zedewszystkiem naszą polską mowę. 

jest przez niektóre linje okrętowe W rezul
tacie uzgodniono pogląd w sprawie koniecz
nego zbadania tych terehów kolonizacyj· 
nych przez specjalną 1<-omisję, w skład któ-
1 ej weszliby przedewszystkiem przedstawi
ciele zwi·ązków robotniczych i T ow emigra
cyjnego. Przedstawiciele centralnej komisji 
taj.ęli odmowne stanowi~ko w sprawie zezwo· 
l~nia na emigrację do Brazylji W) kazując, 
ze emigracja do Brazylji wpłynie ujemnie 
na obecny kryzys gospodarczy i bezrobocie, 
t~dyż robotnik polski nie nadaje się do osa
~nictwa, oraz odciążenie nadmiaru sił robo
Hych w kraju będzie znikome, bo przewi
dujt si~ zaledwi~ dla emigracji brazylijskiej 
do 6,000 rodzin roczni~. Pozatem warunki 
klimatycz;ne, małe zarobki, brak opieki nad 
emigrantami oraz utrudmony powrót do 
kr~ju były stawiane przez związki zawodo· 
.ve, jake słabe punkty. O ile chodzi o akcję 
ua dal::;zą przyszłość, to musiałby być opra
~owany specj2lny system polityki koloniza
cyjnej. 

udział rada nadzorcza B.1nku Polskicgc1 o. 
raz preze; rady nadzorczej Banku Q ,x;po· 
darstwa Kr.·jowego Dr. Steczkowski. Z r•.ta· 
nawiano się nad tern, czy nie należy n1icść 
na przyszlośc pożyczek udzicbnyc!t z b:1'1Że
tu państwowego w celu złagodzenia s!-.utków 
przesilenia go~podarczego. Zastanawiano się 
też nad tem, czy nie bytoby lepiej, ~dyby 
Bank Gospodarstwa Krajoweg'} nic udzelat 
nadal długoterminowych pożyczek. Od roz· 
strzygnięcia tej sprawy zawisły lo5y mak '0 

przemysłu. Wynik obiad dotychczas niezna;y. 

TRAGICZNY KONIEC BAND'lTÓW. 
Sensacyjne szczegóły oblężenia i u;(,:ci~ 

bandytów pod Spałą, przedstawiają się 
jak sceny z jakiegoś fantastycznego s1.:e 
narjusza kinowego. 

Poli..:ja dowiedzi:1ta się, że bandyci znaj
dują się we wsi Zeszyta w starostwie raw· 
skiem, gdzie niektórzy micszkailcy pomag:di 
tm w ukrywaniu się przed okiem władz. Za· 
rządzono obław~, lecz bandytów nie zn:1le· 
ziono. Zaczęto się sprytnie wypytyw:1ć ~yn· 

'REBRNE MONETY DWUZŁOTOWE. ka gospod::.rza, który wygadał się, że ban· 
Dnia 14 września br. nadeszła do mini- dyci przebywają u ni~jakiego KotodzieJczy

ka z tej samej wsi. Otoczemu wi~c domostw t> 
łtershva skarbu wiadomość, iż pierwszy Kołodziejczyka, lecz bandytów również nie 
1ransport srebrnych monet 2 2łotowych, bi- zastano. W pewnej chwili pasłyst.ano podej· 
tych w Anglji pod kontrolą k~ólewskiej men r:ane szmery w stodole. 
nicy w Londynie, nadejdzie do Warszawv W ów czas dowodzacy obławą, komisarz 
w dniu ~ o r:mt,dziernika br. Pierwszy ten Nowak, otoczył stodotę tyralje1ą, pocz~m po 
transport składa się z 1.200 000 s?.tuk Na- oświetleniu lampkami otwartych drzwi sto· 
stępne transporty przybywać będą co dwa doły podszedł i zawołat: "Wychodźcie z r~· 
tygodnie kami do góry! Jesteście otoct.rni". W odpo

-- - ' 11 Monety srebrne tlla PQ\ski bite są oprócz wiedLi na to posypały się strzały. \Vtedy 
Wt·~ demo ~Ol l Palakl Angij i, t~kże we frallcji ~.Ame_ryce Pó~noc_nej. komi$arz cofnął ~nę i udał się celem ~p:-e-

~ ·- · ~. ~ , · · • Men111ca francu'Ska blJe l l 2 ztotowkt ze wadzenia d<1lszych sił, oraz amunicji. -
rehra) dostarczcme~o z zapasów~ pozo~ta- wrk , t · · ·t · t 

E
. ~ riORACJA DO BRAZYLJI .. - . . ,... . . w ·ro ·cc na tniCJSCU ZJaw: stę s arosta raw-

lV~ • • : łyc~ \~ PolsktejJ KraJOW~l 1\ .. as_te Po~yczko~ , s.ki, któ,..y ;xLywiózt 300 naboi, oraz karabin 
Jak zapatruje się na em)gr.:oj~ polską do ~ej (~ ·. ~· K. :~ .), menmea zas _angle:sk~ 1 , maszynowy. W ciągu całego czasu bandyci 

Brazylji .. r<urjer Po~ski". Oto jego 5lowa: amerykanską_biJe monety .z~ srebta zakup!o- ł ostrzellwali policje, która jednakowoż nic 
Obecnie aktualną jest sprawa, czy rząd 11ego zagranr-cą przez mlmsterstwo skarbu. ' octrovviadata aż oa czasu nadejścia positków. 

polski ~a, zezwolić na werbunek na~y.ch l RZĄD POLSKI ~NOSI POŻYCZKI DLA B.andytów wzyv;ano. kilkakrot~ie do _Podu::-
wychodzco~ do S, 10 faulo w. Q,r.azyl]t, czy · PR~EMYSŁU nta, lecz odpowtadah przeklenstwam1. 
też zakaLaĆ go N,J tym tle odbyła się w · · Dop;ero około godziny 2 w nocy po 
'(owarzystwie emigracyjnem konferencja przy · Dnia 19 września hr. oJbyta się w War- otwan..iu ognia z kulomiotu bandyci rozpo· 
współL~dzial~ l1 rzędu umgracyjnego, oraz zaw1e pod p.rzęwodnictwem prezesa mini- · czę' penraktacj~. Po chwili wyszedł ze stl!l
centralnej komisji związków zawoJo.wych. trów Grabskiego narada w sprawie udzie- doły Pawlowsk! z ręka.r.i do gory, który 
Okazuje się, że we~b1uf\ek ten pr~wadzot:~.y lania pożyczek rządowych. W naradzie brała · ośvviadczxl, że iest bez. broni. Na renkal 

odwróc ł ku mlj;e oslite i puys ąsł, że to ja va - Tak, to ja - woł!t hrabia E7.• •n. wid ,ąc il·h 
pen:• str~\llułem d1.iwienie. - C,eszę s ę q~rooi[J o. ż., "' <iH tu w1 

- Dobrze, re~yJ 'lojQ w:'}C 2 wat'!l:""go zezoaaia, tę, Rle jajcie temu c:~.low1t1kowt ::;pukój. bo o , 
bo i tak bqdę mo~ł prwkunllć ii!t~:lzU>i?O o v.inie 'lJOle źvcie uratowilł 
btm)l'a. Ale jak w a'{ n; a m v; yoa~rudL ć, c:łow1ek.u? - A!uż lo jest towerzy~z Rudobrnrl+'li:U. pJlnie 
C4y cbct>cir pien,ądzo? ·irabio . móWI Id l iCty. - '•alj'"Jl vu do uaocty 

nik leśnict.ego i detektyw bior14 go na swoje barki, a 
losnic..:v ~:ftm ~ostępuj o za w rut z ntłbitlł bron·ą, 
gdyi. ~uszą oni su~ mJt:Ć na baczoośct ~rzed ł~·Jdu· 
IJrodvm. 

Pocbód ten p0suwu się powoli prze~: ciemnv lns. 
Droga jf'~;t d ·, l~'<a 1 0 10 dulhodl!:ą oni do kśnt
CJ.óWkl (ll'ZOd PÓłOO<'I} Hrllt• a Egon wyc ąglł ~ k <1!wni k.lka bunkun. •·go zbrodniaru 

M0w:ąc. wyc:ią~ll B rsu'~ portfel, sakiEwkę i tów i wrN;a Jfl UCit:szonPmu biHH1ycie - A choćby UJl,~tl! ~t\tbm O)I[DO t•J, aby o u 
re'\tl~ !.f'bTI'IOego bar •nf\WI lur u : trzym .. je l.l ri\Z Tys ~czne dz;itkl pa h hrah!(Jl - w.!ll nit: •ę qi(l złę~tl !)!%~ 1!,310. 

Puys;•dl'<r.y riu prz~ tomnośei, chcn sif~ hr!thifl 
Egon ,.iel.wł· lczwt~ nu z~:~ooek udać, mus1 w ·JU!ik 
u:edz p•:-n;wazJi i na 113śnicz:ówca prz<mocować. '& bronią ktorą baron używał, pn.ed zctum1onem1 posiad11JiąCY t<i~ z radoset Bor.,uk A j(li•·l.iby run... -- f.»u!e brab1ol P• r !-> Wit :1u o tnł 1t~~niczy --

o'oz~·ma hrBbiego pan hrabia ktedy I)OtrzebOINI'~ to. G c. cói tu. u rll'praszaru paoa hrtibtegtJ. . al~ \ou ctłuwtek. jest 
TtJrllZ jni nawf-t wątpić o tom nie mozo. . lichal - p~z01ywa n~gl,? i ŁJ~:;lro 9~d~l!J.C~~1o. '.lir do'arzern 1 . 
- · H<il Wiąc to przeciei jrst prawrląl On wtęc Kto L nadcbod1a?, · - Na~ to tern n c me obchndr.i przt·rywa 

tak nisko, U de ruh mordercy, upadli 2grzyta · ~"' dworze s\yc~aC odglrs kroków i glo.~ow mu hrat1a ostr,, - J ~ mu swoJe :ty~ie ZH"-dr.tę 
hrabia Egt n oburzony - A ·ona.. tak, ona 'do łudtktcb B. tl;SU~ pny~kakaje do drzw•. ··tam. bo gri!bY on s ę rnnl\ uy. !)li' 7.>~1111, tn •at) tu 

Nukr~:.mte on wsz.)~tkim milczenie, ahv sm r.a 
zamku nikt o :1 cz.ffi» u i~ do wiedtiał, .iopok1 on s ;Q 

tam tiiUD UIO ZjllW\. 

Co Złl oczy zr· ·hi O'ga i baron, gdy zobaCt.t! go 
i jak go prt):Jrną~ 

tego iO tłoorowadztła. Qos ~mA się qba.wia. qoi . To pewno .Ru.J~br d)l- OH'\\'1 d . br··bt P{!'I• ( ~ewn śP ą był zgwtJł \\'1\r: "t'' :•l·""'H '\' lęC"'J «• 
ai~, ab'ym lej nie z'uis~cz~łl d ta 11zat~ ;ósk·l baba! .Ale pro:>zą Btl} nie ba~. on pmu hrab:10:mu n.c ·'l!m ~~~n1e .M~tt.bar•l! ż\ ·lt~m •Jll W·lS, "'b):S' !u t•·rll!.l ROZDZIAŁ CLClX 

• Tlłk, taki -- szydzi Borsuk - 1a ooacoch'" zł(lgo nie zrobi. . . . . ~.1, Wttkc v.i me d· kuc~~~~ . POWTÓRNE WYMKNIECIE SJE. 
pańska, paota hrabio, jest p1ekielna. kobtetal Oaa W n11stępn'ł! chw1h t'lj,:ywa stę PtukullltO k· lb .; l L.esn,czy 1RstotiOWUJA s·ę e;,. ć 1.\'t''-~ę! n e. d . .) l 1 

1! 

sią zawsze krótko i rezolutme spraw1a. . drzwi. ktcjre s:ę pod ne:c••k1 eoo otv.ier~Ją. B· r -11 h , i\O rozk.,zu Hrah1a npowl, ą-:~ mn w k•ótlr• s i c!o Na widok obcej po3taci, cofa si~ Alfred w 
Wrabia nakazuje rnu nieeierpl1wyrn gestem mtl odskaku)e przerażony, wJdZflC na progu trzy uzbrv .. ę z nim d~ ato i. VI! i'~t il.~os6ł, on s .ę tu d ·);tul przer<~l&niu. 

C:iiełlie i mówi re·t~azuJfłCYC? głosem: . . jone postacie oo~skie. Wruszc;ię wystę!JUJt! det ... ktyw i r11ó ".i; - Podtiai s ę łotrze - krzyczy 1\t1l!er i chv. yta 
....:. Chcą. abyścle broi 1 portfel ~aron~ zan;e~h Nie j~st ł.o Rudobrody, jak on s ę spodziewał. - T11k. jest. p;wie hrr.b:o. tf·n m:ł: lWit~k tu mo KO ż~>lazną swą pięścią. 

do Je~nic:mwki i tam oddali! Jedno l ~rug te będ~1e l lec:~ lt,śniczy .Mt•inhard ze swoim pornocnikiem i z , ~li c~y:;lą prawdę Tu o'e Rud(lł.m,Jy, lecz bbWIJ A f rod slys 'Y pocuu~oi~cie kurka i o pa , O ~A- UJe 

ml j"ko dowód potrzebne. a wy ~ędz1ecJs musleli uetłlb.t~ wecn z :t.lmku. · ,l<\. ·br n na v~ma brabwgo su·zełał, a t:c7.yutt lo zl:l go srut~•teina trwoga. 
stanąć 1~ko świadt!k. Czy zec_bc. <!te w sądzJe wy Ttln l•statn'. ~yhrał s:e z 2!BJ?:lkl,l. u~ lasu. 1\ 1 ·~· l t·eo:: .. brSJb,ny Q.gt t 'ooi~~~wbdf m, r.o~mowę i .. h - Kto wy je~teście? Cn~go chcec:e? - bt'{k\l-
powledr.Jeć przt.C•\o\ko_ b~<ronow1 ws:r.y:tko co w:ecle? stukac za br&blą 1 !.iPo;ka1.p•i\Y tiHJ1 ks ICteg, r • •. t.owroCie barona z lat:iu 1 z ~ nwo•"fWJł t•' l do• ce on. 

Bursuk g~ęboko. !!H~ zaa.yśla . . st~pu\VIl~ z nim raiaro za ślat.lecn Bm·suk . 1') <:'l ed~Jt.h.lal s1ę tyle, że obul~u •m WIU 'i 1eh diJWICŚć - ł"otrz;e tył Wraszcie cię sch wytał~Jm - W<Jłlł 
- Pame brabto~ odp<•Wlłid" O? \?reruc~~' sp sobem doszli oni do ch tkt, krorej swiatło drogi! litOt!~· Miller wSCII:lkle. - T\\ojll t~Jwarz~ szkll tet Jo.:z j t· ~t 

tvYmJjaf~co.' - ~a ~ego. w żhden sp< 31.}b uczyD'Ć 1m wsknzyw!iłO T r11l pię;:zcba. . ą ju~ wątpliwości brahłt>i!:O Ef. w IDOl~• rnucy, a of1ara wa~ta Je~t uratuwliu~. Ty 
nie m t • gę, bo gd' ~yro s~ę. przt::d ~ąde~ pokuał, to Otv o o, teraz go wresr.cie mamy! Tu i R u ,,1 ~- ,mo-1 on s ę z ~ o mocą, de t .. kty wrt. lil~Z. n.:,g , ·ś p6;rlt.·~sz pod rękQ k.ttn, mortl~reo 
by m01e bez htt,śct uw,ęzwno, a. Jlł me mam rhęc1 rj, brodt•go pewno utlnald,iemyl - woła lr>40iC'Y ~~q p•A o.m z osłabienia ugma1q. Z Ul!t Pt lfreda wyrywa s~ dttl{l l>kr:~.yk . PtJla u tt 
przusiedz~eć. całe żym~ w kry~~wale. Uczyn ę dl1t tryuu,futąco nit wid~·k Bursuka 1 I.'zuęa stę na. u1t>go - h chcę do Zl!mku - wo~A on ohur;;r;nv - ou całą grozę swego polużeoiaJ lecz; przer,l7.t.OU<6 
pana cbę~me, c? będz1e w mOJ6J mocy, ale bliżst!\ Lecz Borsu~ s1.~b~o uię co~ i zŁapawszy broi., l.hcę '<111 z n: mi skoufrun.,to~~ć- i t;·. u.cić im '" t.·\~,.rJ, jego trwa tylko cbwdę. 
k<.szula mała. 01~ surdut. . . . . ? celwę oa nadaraJącego wroga. m;knr~" 10 co do zalllięrzt•Deio prze-. u ch m•:,rd,J OJ~ysk&w:szy 1 lPtytomność uroyslu., wydziN}l OTII 

T,o lWil?ZY~ że wl st~ ob!l\VIaCia k~Y~'Hnału ....:.. B.~tczoość' - krzyczy on i;r< ź:nia -· bo kto LAC.>~ s:ly ~o o,pus~cu•j~ t w t• j ebwll1 p!id~ un s~ę zręcwym ruch~m z klesw~y l\11ller11 \ <::n1ka vi 

K,to wy JN!f€!Cl6 1 co8cte zbtou1l.t~ się ter ..l Z do mnie zbliży, ten pa tnie! u.eprt) t• ·w l,\~ w ram.oua leś n Ct.tJgu. krt.Kbt:h _ 
_ 0. nic w

1
eikiego, pani.e hrt~bio! Ni!j. zabiłem Jut puJ~o~i leśnie?.y swoją b t ń a pomocnik - A~nttsie;ny go do Jesmczo •.vló ho tu gn :o o . , . M·l,ur rJaja ognia, l~::cz sayderc~y śmiech t..'l.(;,, ... 

jeszcze nikogo w 1yc:u swOJeroi Mm:: o to Jtdf'!lk.. z poat~;.oowHmhlm zast:zeleaJa błwd,ty. gdy wle·n :stliW'Ć 11 tl możemy - proponu,e detLktyw. a k~>•ll . I("Ją(:'Jt' ' )e:lt dowod~m. tt.l .~ula cbyb1lł\ celu . , 
ale to panu może być obojętne. za co mnie sc1gn!ąl spost1·ug1 <}; Łl•ktyw_ loząco~o w głt:bl_ dH1ty ranoeg~1 czy 1 ut ku o Dt.J:ektyw bJP.~Oie za A:trcdem, ktery ue·~·.:u t: 

_ Widzę. że l!ie lt>slrście z!ym czlow,Qklem - i.'<a Boga Swi.~t· &u; .. to ~·rJ.i.ctel. pan hrHbllł Wttru sunl'trzegają obdcl.li, io Bursuk z.,, ki t,,., ·q,;-.."c Ił tJW·8htduwaDOJ ł~u1, sttłjł:! J~'~'l"' k wkr.:.t.r e-
Czy jab)m wam mo:!.o w <'Zt'mś rPód' 1•Dmod.d . - wo!a on pełen zd1.1WIOnta 1 [Jlt)::;ku UJEl on du sh1du O,,uś<"ł c.n r hattl u.e._,r,,;trM'ŻPIHd 1 uci k 1 r•·'·Yi!OUlrl z dalsttlj pogou1, wt0_:1t;c, ~r) wm .etJ ~·:t· 

- Nie! fllfl' zo~taw roni f, J.lHII t) li{ ' w s~ ukO.JIJ, (Jif g d Jedoynt Hl~ern lf'I.Hd ••Wt'Utua!oem niąoe .q, it•C!.€'fl,t we m n \ła('OJ ....... k. 'hl t.:telllU()::iJl u e Hlł'l. nwzli" t •Ś(:f tli t• . 
P!lnie !lraht(J! M•je ZPZUan1a r·rzed ~arhm i !tok by ~tl ~rtyk ł'I:JO, od .. r·~cAfą s:ę i tamci obaj i.po· t'11111 tru"t..iąc sif} '~·~t:OI D ult.,ro. sp nrząd1." l! hpun11 ~b ··g 1ego aktl)ra. Zbac1.;& un w •\C i wr111R' 
t>aou me wiele poro' gły, bu by mn1e n• t~. uw;euyl llU·•j'ł rcwclE:t brll.DJegu Eg•JAI, któr• f:O już mteh za '' , l t. ~ 1ą·~• sosco.wycb prowiwt Yl:tUd iJu:.zu> w) 1.1..1 p" W• 1.u. 

Mogłoby s!Q jeszcze tak złl..'żyć1 że 1 biiroo by um!lrłego. ścte~aJą 1e koc11.wi i k,tadl\ brttbieg,o Iltt 1.11~. P•Jmvc M1mo, że mu Alfred ~ pr~ed uo:a uciakł: mL~ 
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LECZENII~ OGOLNE. 
Spec:illlność: choroby kobiece i dzie· 

cinne Prr.;yjT.UJa od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

~omsuttcrjurn i rewdeneia: ul, Cnm
mendador Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

o 2 

policji Pawłowski połt,źył się na 
ziemi, le:l.ac1 odpowiedział, że to 
warzyszero j('go jest Tadeusz Su 
rowy, rówr.ież zbieg z wi~z;enią 
w Pr~€'m\ ś 1u 1 który posiada Jesz 
c. ze rewo l w er z 20 nabojami, oraz 
nabity karabin. Puwłows'3iego sku. 
to i odprowadzono. W drodze 
bandyta rzucił sie do ucieczki, a 
rdv mimo wezwań nie chciał si( 
zatr~ymn6 został kilku strzałami 
zr,bily. 

Tymczasem drugi bandyta POł\ro 
sił , z~v mu dano papier~ gdyż chce 
napisrt swe zeznaule i podać mo• 
ty y, jakie gl) skłoniły do takie· 
go 7.yda, przyczem j!ko warunek 
JJ09tawił1 że wyjdz'e z rewolwe 
rem. Po dłu~szei naradzie policja 
zgodziła Ri~ na t~ propozycj~. By. 
lo już rano, kiedy wyrriesiono 
przed stodoł~ stolik i krzesło. 
Wówczas bandyta wyszedł i obej· 
rzawszy siq dookoła, rzekł •Eh, 
ilut was wyszło na mnie jednego c, 

Nast~pnie usiadł, położył obok tłie' 
bie rewolwer i raCZI\ł pisać. Po 
napisaniu siedmia arkuszy- poło. 
żył podpis i powied2iał. że skoń· 
czyi i wzi!lł rewolwer do rqki. W 
tej chwili rozległa się komenda: 
•Gotuj b~oń! i ;eszcze raz wezwa· 
:::w go do poddania si~. 

Surowy zerwał się, pobJndl1 za~ 
czał si~ trząa6 i szlocbaó. Chwil( 
chwiał ~i~ na nogach1 wreszcie 
mo.chnawsty rek'\ strzelił sobie w 
piersi i trafiony w serce padł tru· 
pem na miejscu. Jak stwierdzono 
była to je· go ostatnia kula. 

----------------------------
Różne wiadom 1ści. 

CZEM BYŁ KAT W DA. WN!J 
POLSCE? 

Kody jeszc'o istn:ał ratusz w po· 
środku Starego Mtasta w Warszawie, 
- aii do czasu jego :.burzenia w roku 
1818, - od strony katedry wznosił 
si~ pr~gierz, gd~le kat ongi icinał ska· 
:unych. NaJsłynniejnem miejscem b 
towsk ilłj sztuki było miasto Btecz W 
tych okolicach najcz~gtsz3 bywały egze· 
kucJe, wprawa była łatwa, a tak ucz· 
nic w te:n rzemiośle nbjpr~dz.ej wy
zw&lać sit; mogli Kat uwAżanym był 
we lług praw dawnych za urztintka 
Slł:lowego: godziło su; wi9c m1cszcza · 
mnow1 nie stronić od n\ego, ale w po· 

gardzie miano jego pomncn·ków, ptt 
robków. czyli .butlćw lub hyłc )w•. 
Ka~i mielt swój cech w Polsce. odby· 
wali przeto lata term\nowania. Scinali 
oni tylko, A do kar hańbiących jako 
wieszania, kaleczenia 1td. utywano 
hylców Zdarzllło sio nieraz po małych 
mtasteczkac~, :e kat podawał protest 
przeciw dekretom lmiarci i ratowal 
niewinn~e 014dzonych Bywało ró~niet. 
ie kata zab1jano, by sprawt; 1 uśclć w 
odwłok~. przy:zem otaczan() skazańca 
strażą aż do chwili e~~ekuc:ji. - Slub 
z katem zwałntał d:&iewc?;yno skauną 
na śmierć od wykonania wyroku. Ubiór 
kata składał sio z ponsowej kurtki i 
takiegoż płaszcza, Cmer.tarz ofiar ka· 
towskich znajdował si~ przy dawnym 
lm:~ciele i fi. Jerzego, przy ulicy tegoż 
nazw.ska w Warnawie Tutaj poch1· 
wano Kazimierza ł.vszczyńskiego onz 
krolobójców Ł•Jkawsk•ego i Strawiń 
sldego 01tatn1e egzek11:je a\ Stsrem 
Mieście odbyły si~ w roku 1783 

Nrepodobna bez &JI!zucia zgroty i 
zadumy ogłlld•~ miedzy zabytl[~tmi 
dawnej apraW~dedhwości miejskrej, w 
m1gistrac1e warszawskim przechowy. 
wanymi, owych pordzewiałych, wysz 
cterbionych, acz jeszcze ostrych mie· 
czów kat.,wsk1cb, które sie po niejednej 
uyi wyst~pnej, a moh i niow1nnej, 
przesu n~ły ... 

Ist!lleje jesz:c~e dekret ś 11ierci, fero
wany w roku 1620 ~rzez "'d aejmowy 
przeciw PJekartiJ[iemu, który w czasie 
rokOSZU z,bn;ydowskie&O, przebyWt).C 
mi~dzy rokouanami, powzl'łł niema 
w1ść do króla Zygmunta Ul g1 i naśl& 
dując królobójct Ravama.:'a WJltonal 
w dniu 6 listopada 1620 roku, w kruż 
ganku koi.;ioła Iw. Jsna w W rsz,wie 
samach na Ol!>bt króla. Towllrzyn4cy 
o:cu królewicz Władysław, Cl"ł na 
pastnika szabit po głowte i udaremnił 
1amacb Piekarskiego, który po ru 
tr,;eci chciał czekanem ugodztć w król& 
Ó 11 kawałek odci~tej szabl' skóry. 
wlotem obrosłej, zupełnte jaź zeschry, 
dochował sit do nanych cusów 
Współczesne pismo, wypelniajf1Ce pu 
dełko, w którem pam14tka zamachu 
sio mieści, brzmi, jak nast~pujo: 

1620 
15 Novembris. 

Znak zdraj~y Jej Królewskiej Mości y 
całej korony Pol•kt, 'PJekarskiego, wy 
cięty w kościele prz:ez królewicza Imci 
Wladyllawa, 

STRASZMA PODRÓŻ .ARAB!CA• 
WSRjD B\1RZT 

Stratlne chwile przeżyli pasażerowie 
parowca ,.Arabie•, który w p łowil'l 
września br. nad atlantyckiomi wybrze
żami Amorykt Północnej przetrwać 
muaiał straszliwy cyklon 

.Arabie• mial na pokładzie 1200 
pasażer6w. Olbrzymio bahrany co chwi 
la pr . ykryw ały cały okręt Cały szereg 
ś~ian zostało pod ciśnien•em wody 
wgniecionych Wskutek gwaltow!lei > 
kolysan1a 11~ okr~tu, wiezione przezeń 
towary przerzt~cane były z miejsca na 
miejsce z tak• silił, że okr~t doznał 
takżo wewnljltr&nych u.~kodzeń 

W strasznym starite OKr9t ten zdołał 
dostrzeć wreszeie do portu W czasie 

swego przvbycia m·ał on tu pokładzie 
58 rannych JU.Sażerów. Podcza!ł burzy 
wyntkla wśród puażerów ogromna 
P'ntka, która tylko dzt~kl detełoemu 
zac:howan'u s ę ~ałrgi, nto militła 
źadnych Ełych skutków 

Palacz • Arabtell • zost łl w CZIIS'e 
bur%y rzucony na otwór kotła, słut" 
cego do opalania okretu i zostal stras?:.
l,wie pnpllrzony. Jad~n z majtków zo 
stal porwany przez: fal~t któr~ wraca
Jąc znów go na okr~t rzuciła. 

T&kte inne okręty str•s~oie uciar· 
l,)iałJ wskutek cyk onu. T4k np .• Po· 
meric• przyhył do portu nowojorskie 
SI!O, mając na pokładzie 7 osób rannych 
Z par·•wc1 duńskiego fala porwała ka· 
pitana razem z mostkiem kspitańtktm 
K 'l pitii n ut '"llł. N adchoc!z" dalsze a 
lat muj~ce w1eś~i o losach snnyc:b o 
kr~tów. 

TElEGRAMY 
Polska - Z Warszawy tele · 

grafllJą, że w RosJi zostali zamor· 
dowaoi trzej fllnkC)ona~):Jsze polscy 
i zoiewdeni dwaJ urz~,Juicy po 
selstwa polskieg), 

Komisarz sowiecki dla spraw za 
granicz a ycb1 C3yczeria, dowaedzia w 
~zy się o tem mo~derstwle przepro
tiił w imieo'u rzą.du sowieckiego 
pos•3lstwo polskie w Moskwie i 
przyrzekł wdrożyć surowe śledztwo 
celem ukarania prawdziwych wino 
wajców. 

(u ile wiemy z wiarvgodnego 
zrodfa w M>skwie zamordowaao 
Kilku !.Jrtędaik6w poselstwa pol• 
skiego, nkredytowaoe,o przy rzą• 
dz•e sowieckim. M.>rderstwo to m:. 
te mieć bardzo powa~oe na:3tepstwa, 
a przedewszystkiem może spowo· 
dować wojnę miQdty Polaitą i So 
wistami P. R.) 

- W1adomości telfgraf1czne na· 
clesłane z Polskt donoszą1 że rząd 
polski zamierza zaciągn~ć wielką 
potyczkę w Stanach z ,ednllCZonych. 

- Doooszlł z Warszawy, ~e 
podczas propagandy czynionej w 
Polsce na korzyść lotnictwa pol· 
skiego łatały nad Uóroym Sląskiem 
s:~.~oloty polskie i rozrzucały dcu 
kowane odezwy 

K1lka tak1ch odezw spadło na 
terytorjwn Sląsk& niemieckaego,~ co 
z pewnością spowodaj ~ protest ze 
str:my rządu niemieckiego Rz11d 
liolski nakazał wdrożeme natych. 
miastowego śledztwu. 

-- Z Włoch duaos1.:ą1 że podczas 
mit;dzyoarodowych wyśctgów samo• 
chodowych w Mediolanie Polak 
Ludwik Z-browski, kierujący sa. 
mocbodem marki »M..:rcedesc, po 

niósł ś!llierć oatvchmi1stowfl• pod 
cza., katastrof)' spowJdowaneJ przez 
samochó~. 

'Vęgry. - Z Peszłu donosza1 

te rzą1 wegiersk• odmówił rząd~w: 
oit>mieckiemu wydania T 10 Hoersta1 
mordercv byłPgo ministra niemie . 
ckiego E~zbergera, a to aa podsta. 
wie nast~pującycb danvch: 

l) Albowt~-'m Jest to zbrodnia po• 
lityczna, a 2) te rz~d niemiecki 
prz;ed niedawnym czasem odmówił 
także wydania rządowi w«:g•ersku~ 
~u osób, rodeJrzanych o zamor 
dawanie węgretsltiego prezesa mi 
nistrów br. Tis~y. 

.An{llja. - Parhtment angiel 
~ki został rozwiązany. Z uz~dzono 
wybory do nowego parl"'m,·ntu, 
ltt6ry ma b~ć otwarty dma 18 i1 
sopada br. 

Ogłaszając dekret królPwski; r.,z, 
wiązujacy parlament oierwszv mt 
nister rdacdonald o§w•adczyr ż ... 
parlament został rozw1azany z. po 
wodu ostatnich wypadk•1W (o p )Z 'l 

cji ze stronv partyj pr!;eetwnvch 
g>lbinetowi socjałi"'tycznemu p, R) 
N<tdmien'ł ; rzytem p. Macdon:d 
ź~ wyznaczył tak krótki termm dla 
nowych wyborów dla tPg~"lt aby kra 
uwolnić od większych zawikłań 
pmitycznych 

- W Londynie dokonano kra 
dzre~y bardzo cennł'go zbioru klej · 
not6w, będl;\cego wł-tsnością znaof'J 
arystokratki an3 elskiP,J L tdy Lu iow 
W zbiorz'e tym znajdowały si~ 
niezm;eroej warh aci artystyczneJ 
klejnoty bJsteryczoP1 a miedzy nie 
mi także kiP.jnoty, oal~-"tace do ko 
rooy polslnej. Przypus7.rz -~ j i ngól 
nie1 ~e kradzteży tej nie dokon,•! 
zwykły złodzieJ, łak'1ący piaoiedz), 
lecz artysta i wielki Z'lawca, ktorv 
wybierał tylko te kl~jnotv, którt>, 
miały wartość artystvczoa i biato 
ryczną, i który t& kradz•eża pragnłłł 
prawdopodobnie uzupdoić własa 
swój zbiór. 

Warlo!§ó skradzionych klejnotów 
obliczaJą na przeb~ło milJoD do 
larow, 

- O tereny naftowe w Mossu'u 
w Azji mni',-Jjszej pr1yszło do po· 
ważnego za~arł!U politycznf'go mte 
dzy Aoglją, i FraDCJl\• - Zwalcz3 
ją SIQ tu interesy turPckie i aogt l 
sko amerykański .. M s~ul Jest sto 
Jicą, Kurdystanu, pozostającego pod 
wphwami tureckieroi SąslBdu ie z 
małą republiką Iralnem,. pozosta 
jącym pod protektoratem A ... glji 
Oto~ Turcja granice międzv K1 
dystanem, wzgłędnte Mo~sulem a 

Irakiem obsadziła swem wojskiem, 
widocz~ie z obawy, aby tam nie 
wkroczyły wojska aog1t l'lkie i nie 
zajęłv bog-ttych tereaów naftowych. 
Anglja zażą<łała wvcofania wojsk 
tureckich. Turcja ~amiast wycofania 
ooWJt;ksz\ła swe wojska na Kranil 
cy Iraku 

Według opinji dziemoików an· · 
gtelskicb położenie polityczne w 
Azji Moiejszer l •st bardzo poważne 
' może spowodować WOJnę mi~dzy 
AnjłlJą i TurcJą. 

D~łenoik1 francuskie przypu3zcza, 
ją,, te S!)rawa ta zostanie pomyśloie 
załatwiona przez Lig~ Narodów i 
że Aoglja odstąpi od swych pi'e· 
teOS71• 

·- Z Weelingtonu w Nowei Ze. 
laod,i telt " raf11 ą . że tamtejs1.a Izba 
le~lur.owaoycb na ostat11ie1 sesji 
ldz,h. aad wprowłl dr.eniem do ~we• 

g l kraju lmig ' acji jap oń •kit>j. Pod• 
,·zas obrttd prt>z ~>::s rządu Massey 
Jświadczył, że N wa Zd;jndja :.ie 
.·ozw jh~ ahv do jej spr., w wewn~· 
,·:r.nvcb mieszała si~ L1g1 Narodów 

1 że wprowadz ... oie Japr·6 rzyków 
i 1 z ,..lamJj r zależy wyłł\c~me od 
..lOst.toowJeDJa jej rz~du - (Japo· 
oj ot ma za rmar skierować em•gracj~ 
iW ch .;oddany<·b ta de do Nowej 
Z landji P R) 

Meksy · . - Miądzv J aoon121 
1 M,·Kl:łyluem ZJS t ał 1-1odp1sany tra· 
l(tat baodtowv dla rozszP.rzema 
w z, jemov('b mteres~ w handlowycli 
1 morskich. 

Traktat ten unieważnia umowfl 
podp•s oą m•~dzy temi pallstwa• 
mi w r. 1888 

- B11ndyca m ksyk:~ńsc v wy· 
koleili pociąg osobowy. dążący do 
it4Cji Joarf z, W ~kutek katastrofy 
utraciło życie dzi~wi~ciu podró~· 
nych. 

- Na Kongresie eucharystvcz· 
nvm odbytym w tyth 1niach w 
M:eksvku postaoowiono1 że panie 
1 d~iewc~~ta d,.,koltowan& nie mo· 
gą br~J (; udd~:~ łu w c •rt>moojath 
rellgijoyeh1 a do kvlc10ła mGgą 
wcbodz1ć tył~u t~, które mają od. 
Rrytą tylko twa.rz ArcybJs'<:Jp Me• 
ksyku osw1aduvł* że nie pozwoli 
a& udzielanie Sdkrameotów świ~· 

1 ych kobietom, któr€ b~dą dekole 
tuwane, to jest ·b~dą m1ały oboa• 
~ one r~ce i piersi i bęią, miały 
,bciete wł~Jsy. 

( odob•1e obostrzenia należAło · 
by i u nas zap rowadzić, bo koścaół 
o nie •.. sala balowd. P.: R} 
IłPdżaz. - W1adomośd tele

g ··łlft~,n~ nade::;łano z Kairu w 
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on przecież bye zadowolony z rezultatu zabiegów s:o tylko sam wyratował, to o ni4 nie b;dzie si~ pani ma wszelkie powody nienawidzieć mnie i na ją ' Niech ją pani ma na elcu i żadnej prośby jej 
swoich, mu;ąc F'an::ty w swojej mocy, a Gretkę w1ele troszczył. mnie s • ę zemscićl me wysłu . ha, bo z chwtlfl, w której ona b~dzie 
uwolmooą. Z zaknebłowanyc:h jej uat wydobywa si~ głuehy - Ależ l• nawet o tem aie myśl; - zapew· Wl• lna, to życie pani znów Jest narażone. 

Teraz zaświeca on latark~ i patrzy do wnt;- l~k draptotoego %Wierzą. Cterpl onA okropllie. ni a i'ł Gretka. Zwróc, tuzy się do Fanny, która zg1zyta ZO· 
trz.a powozu. Gretj(a okropnie jest zastraszona, Ciasne p~ta JeJ wr ynają jej stt w r~ce i nogi, a - Ach ptni jest aniołem - uepcz:e Fanny bami w bezsilneJ złości, mówi on o1trc: 
3i..lyź obserwowała ona zdala walk~ jego z akt.o .. ntewygodna pozycja calego ciała sprawia, ze jeJ - i Jedynie moje życume jest, aby pani była N e , mo1a luba! N1e pozb~dzieu s·~ wl~· 
rem. Fanny zaś leży jeucze sp~tana w kilcie, wszystkie członki cterpn~t ncz~śltwą. zów RWoich aż do p tern w w ęz e" lU, g Jz1e ct je 
patrzy ra n ego wzrok em benilnej nienawiści. L~cz: F11nny nre zważa na to, a jedyną jej - Ja zrobi~ wuystko, co tylko w mojej mo na Ż·dazne kH Jdany z11m emą Tak a teraz stedj 

- Ten łotr mi S'ę :'lloStflty wywln\ł - od. myilą jest: kt" jej z pomocfl przy1dzie i ura· cy, aby tędziegtl lepiej do pa 'l t usposobić - za et ch l, bo twoJa obluda mnie n te w,-:ruuy. 
zywa s1e M ller do Gretki, - Mam jed·1alc na tuje? Jęczy i st~ka ona coraz głotntej, aby tom pewnia ua G etka do łez wzru!IZ:~'na. To rzf'kłszy, zamyka on oktenko i pftdzi da· 
dr.iejE;. żs ~m sie jeszcze kiedyś w roce na1ze do dać Gretce poznać, co ona caerp1 i wzbudr.ać w Obłudna F11nny z:aczyns rzewniej płakać, a we lej w przyśp·eu 10e:t\ tempte 
stanie. Zlłstame pani teraz nastli brank•, panno niej litość. Patrzy przytern na n Ił błagalnym wzro wnętrzu tryumfuje JUŻ żo, jej s ; plan jo1 w zu Fanny nie odzywa s1~ •ni ałowe"' wiece!, 
Fanny! N1ech pant na nią dobrze uwab i z& nat k1em, licząc na dobre lerce dz:lew~;.zęcttt. pełności uda. lecz u to tern gwałtowo eJ plak ć zac&yna Gre-
mmejsz&m jdJ poruszeniem zapuka na mme dol N1e omylila sic co d;J tego, gdyi w Gretce - O, Gretk.l, zlituje su; pani i uwolnij m·1je tka pat~ty na nilł lit ,.. śctwym wzrokiem 
okienka. powstaje u;ectyw•ścte uczuc1e litości dla tej, co peta, bo Ja tego bólu dlużet nte wytrzymam Nie to o1e mt że byc Ob!Udt. - myśli ona. 

Wr~cu on Gretce jeszc~e rewolwer i zo1tawie 1• hk niemtlosiernte m~czyła. blaga ona dalej - Ja obiecuj; zoKtać w tym M ller pewno ilł pos,.dzentem tem krzywcisi 
jej wewnątrz latarllf. W:dz:ąc to. l"anoy udaje, że sit du1i i .u:~.r . lr~&cie i st4d 11e nie ruszyć, stras 1tw1e 

Potem ..-skazuje na kozioł i popojaa konie skuje komedj• t'ł co chciała. Gretka wyjmuje JeJ Gretka waha się jencze, a widząc to, za- Nie odwah s :~ ona jednak sprzec iwić 
g&lopem. bowiem 6piesz!lie knebel z ust. l czyna Ji'anny dalej p:ostć, błagać i przysl~ga.ć,

1 
rozkazow1 detektywa, m1mo ponownych prośb 

D oga prowadzi przez g~sty las. Gretka drży Odet~hnfłwszy ałeboko, udaje Fanny straszne że ona całkrem spokojnie na miejsiU twajem zakl t Fanny 
na całcm ciele, mimo, te ma rewolwer w rvku rozczulenie i wdzi~czność 1 szepczo uryw~t.nym pczostartle Przekonaws:y się w1eszcie je wszelkie jej 
i opiek~ detektywa glesom: Zapytam się pana M Hera - mów! Gret s1łowan a p IZ' st ,o ją bez skutku, zrzuca F .. nrry 

Mvśll ona o Alfredzie. Jeżeli on sio uratował, - Dliokuj~ pani za współczucie. Gretko. bo tak i ws_taJe, ~by do okienka npukać. . mask~ poko!~ Oczy J.eJ błyska 4 m~nawtstnie, a 
to tow3rzyszkl swej pn:ec1eż nie opuści, łdoie wiem, jak mało na to ZASł8Ż'ylam. O, .8ożel hk . . Nie, nJel Po :o? - wola . Fanny s~tesz cala twar.z JeJ skrsywl& 51 ~ ze złośct. . . 
on st~ kazdeJ tbwili zjawić i n• nowo walk; Ja teraz żałuje, żem s·o dala oma:ntć tej sutań ru~ 1 dodaje zrozpaczonym tonem. 0 " z pewno• Wl~c ty mnte me c:hces"- uwolmc? - sy· 
rozpoCZfłĆ• sku~j kobJec1e , jednej, a temu nędznemu łotro• lcu1 Dle zetwoiJI fh mu11 być okrutny, mezwru czy ona :- o .,brze, w•~c Ja 11~ sama uwolmo l 

wi z drugiej strony i że pani tak'ł krzywdę wy szoay człowiek . . . . Ja n e m)_s l ę dać 119 z.~~mkn,ć w Wtłz••n :u Jak 
Wtem zdaje si~ Gretce, że ktoa wskakuje na rzfłdt.lć mogłam! A teraz nie mog9 ntestety ni· - O, me! Taktm ~n z pewn~'Śctą nre Jes~ l . ~ttk1e ZWierzę do klatk. Bada tobie JednaK gdy 

stopleń i drzwtcdn powozu gwałtem odetnknąc czem WY~cej odaz:kodc.wać pan•t\ za t.,, com prze . Błagam pamą . Jednak, Gre ko, zlituJ Slv '" O uwolotę l Poczu eu ty wtedv moJą z:~mste. 
si'; stara. PodJkakuje ona przetd?na, spodzie- ciwko niej zarzeszyła. pant nademn14 1 ratUJ mme pant bes; pytrma . Byłabym erę udlawl ł& w ~hw h, w któreJbys mmo 
W'lJilC Się', że w następnej chwili jut morderca U.iaje ona tak świetnie żal i skruch~, że Gretka Lecz Gretlla zawszo jes:::cze :.wlek:a .. Ja~l!! z wtętó~ mt u:h była u•'' lnl'"; . 
drzw'c"lrci ()tworzyć może. Z mny pot j• oblewa która si~ 1 poclątku troche nieufme tema przv· weNn~trzny głos J'ł napom1•a do ostrozn e.c• Dł w1 ~n.a ~1ę ""pros t z • s ~ eklolc1 l rozpa· 
t równocz.: sme spostrzef{a ona też, że to tylko słuchiwała, WJerr;y Jej wreszcte i mówi wzranona: D tremnie wyc:.eriJUJe !" .tnny cały zasób tłodkl ch czv. Ust& JeJ Sit; p.eu Ił· a z~by zac1ska" s 1ę ze 
whtr, l!:tóry s1ę przez wykrojony przez M;llera _ Jeżeli pani naprawd~ żałuje tWOI winy swo•ch słów.. . . , . tgrzyte~ . . 
otwór w tylneJ ścianie do wn~trza ~owozu do Panny, to znajdzie pani i u st;dzJow miłosierdzie Nagle otw1era SIC małe oklonito u góry 1M l . Gretica odwraca 110 od mej ze strachem i 
staJe. _ o, _ joc~y Fanny skruasona _ Ja c:h;tnl~ lor zaglądt\ do wn~ttr~a. . wstrętem. . . . . . 

Siada wi~c uspokojona na swoja miejsce wezm~ na sie!)te najcidsz:ą kar~, aby mi tylko - ~o 11ę tu ~z;leJe?.- .pyta o~ ~10ufnie .. - , Pr%e:l ch w lę ptem_ stt; Fan~y . Jeszcze 1 ob• 
i spotyka s · ę ze zjadłtwym wzrok em Fanny, któ. Bóg wybacJył. O, Gretko, byłoby mi to okropną Domyśułem s~! ze pam teJ pcdłeJ_ 1stoc1e JUZ rzuca . Grett! groz.bamt i z:łorzeczemem. Wreszc11 
ra leży , jak spęt•na tygrysi'a i obserwuje każdy ulgłl gdybym w. edzi&ła ie pani mi wybaczyć kneoel wy ~ła, a .teraz stara ?Da s1ę. pewn~ me. •1lkm~ zuu_ .. ona • zapad~ w ponure, n c l.!obro 
ruch Gretki potr~fl. ' wmne serce paa1 obłudnem1 łzami 1 proslu.mt 10 Rte wrozące zamyślente, 

Rozpacz jej ust!lpiła miejsce pewnej nadziei, wzruszyć. · • · · • · • • · · · • · • • • • • • • • 
że or.a się jeszcte przecież wykrectć potrafi. W - Wybaczam pani z. całego serca - azepcze - Oaa prosi, aby jej pgtr. zwolnić - oświadt (Ciąg dalszy nast pl). 
głowie 1eJ roi się od tysi11cznych myśli i planów, Gretka wzruszon.. - I mam nadziej~, że i JSóg cza Gtetka. 

A rrzecież położenie jej jest prawie bezna- Dllło.ierny wybaczyć pant P' trafi. Mtller śmieje si~ gniewnie. 
dziejne. Na pomoc Alfreda nie może ona wiele - O, ja nie zasługuJe na tyle dobroci i szla - A pani to got1 wa była uczynlc, co? -
liczyć, bo zna jego tchórzostwo i egoizm, Było ~lilttnehi, Gr~tko - nlo,b.- Fany pokurnio - pyta on. - Q.str~teiam pamą serJO przed t• żmi· 
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Nr.-~' ~ET A POLSKA ·w=~!=B=R.AZYL====::;"JI=====:~=~~~~~~~======S=,tr=. s=,~.."..,." 
~ zawiadaHDiają1 te nowy 
Hedżazu, Ali, rozpoczął nowe 

1a o zak<'ńczenie wojny 
..... uu'"' iem arabs~im Wrshsbi1 

oblegającem świt:te dla mu

nie tylko zasmuciła. rodzinq i licz. 
nycb przy1aciół1 ale ~daje słQ sta. 
nie sie ta k~e przyczyną łiczoych 
załBrgów polHycznych w stanie S·ta 
Catharina, jak to ju~ przepowiada. 
ją miejscowe dziłlnniki. 

Z Rio de Janeiro. 
miasto MekkQ. Waha• 

lednak odrzucili propozvcje 
skie i w dalszym ciągp ata

ą mia5to. W c be c tego król 
rzl\d i znączna cz~~ć ludno· - ZMJA~Y SPODZIEWANE W 
opuścili Me!kk~. Król Hed~a- RZ.l\OZ!E FEIJEHALNYM. Krió7ą 

w rtlo uporczywe pogłoski , że an 
przeniósł si~ dq Bahary i tam nistrowie sorawiedliwcści i ska rhu 

~wój rząd prowizoryczny Dr. j ( afJ Luz Alvaa i Sampaio VI-
zibę sztabu generalnego, 

ast(pne telegramy dQ Loncly· dal podadzą się wkrótce do dymi• 
nadesłane donoszą, że Mekka sji i że obecny minister sprawie· 

sie Wahabitom i że ci dliwości obejmie tekę ministra 

d · skarbu. 
czyli Jako zwyci~zcy o mia· - FU~DUSZ ZEBHANY N A 

i zrabowali pałac królewski. ŻOŁ\JJERZY I MARYNi' RZY, 
Wah~bici mają zami~r 1\TÓr{ZY t~TANELI W OBRONIE 

OW8Ć IDJB!"!tO Akabe ~dzte " . 
kah były król Husc;ein i LEG·ALNEJ ~ łADZY. Datk1 ZE>bra: 
król Hedtazu, Ali. Wobec oe przez pa mą. prezy?t·otowt\ Bar 

król 0. obmvśleniu . § rC'dllów l n rdes dla żołmerzy 1. a:naryuarz~. ~ 
V gra~ic swego państwa pr~rd którzy_ podczas _oststnH"J rewoluc!' 

dem w babitów rzPninsł ~tę -;ta nęh .w obrome leł!alnef!o rr.adG, 

J• p h w doszły lU~ do sumy l 021 .835$000. 
.z rządem ~o ~dda~ .- a - FU~DUS.l ZEBRANY NA 
dopuszczaJą su~ WJelu okru POMNIK .ZBA \\ ICIELA WZHASTA 

<.l.~tatnie telegramy zawiada· SZYB,,O Oprócz datków zebret 
te rząJ. egipski wzvwa n, ch przez dJecezt~ ri:Jską , które 

stk•cb muzułmanów do usta· doszły do półtora mtljona milrf>i 
• • .J k sów, z~>brały i• S 7 Cl'f' d]'eceZJf': w Sa•l poko1u w .H.-dżązu•, Je .. oa 

nia przt>ltrocz.- nia gr".n;c E P!'łulo 166:286$800, w S. Clłrlo~ 
36.4t8$000 w McmanoiP 3óOOOSOOO 

Uciekającym miE>bzk&ńcc •m w Ktbt'Hao Preto ló;000$000, w 

Nicłht>my 1 C moos 3-! 4ł-2$COO 
lleeliUłltto~DIUIU~~'•:r.tQe.ll·•• ~ ~••ncte~~_.,. e w V1ciorj 20 000$000 i w 'l'huo"r e 

NIKA KRAJOWA ę 1 573$ouo, raztrn około 3oo tv8ię. 
"" c:v n.llrelsow. Jest to wy mowny do• 

llf•,••Jl'"'•~•••:J••~~toGtM•••· ,.. 0 wód U( zuć katoHck:, h narodu b nu 
zylt JSYH· gl), • 

, OWY OKP~f RU ~ROWftC 

BANK Mlł\~TA 1\URYTYBY ł ĘOZIH: MIĘOZY BRAZYLJĄ I 
CO DE CUlHTY ~Al ~-'KZE .b.UhU~· Ą. Omll 15 łlsLop;; ds br 

...... Y DO NO~ EG ) HU vr z t'tę•1 Z , do Sl:lntos nowy vkro;r 
KU »Banco de c rtł\h • l ~· s IZ t •: k ·Monte Sar!D<'DII•, któ 

mieścił się dotyrhrzal:i ptZ 'ł ry kurso.woć bt:dzie między Europą 
Młrecbal Floriano Pe'X to (""· 1 Braz~IJa. Olu~t ten naltżV do 

y ul. 16 de N•· vembro i Pn·~t kompaojJ hamburskiej :~~Sui Ame· 
es) zost1\ł przPniesiony w ricaoac i ma po1amności 14.0UO 

18 b. m. do własnego budvn• too. Podrńt do Hamburg'-\ kosztu 
poło~on go t3 kżP przv ul. Ma• j t- 700$000. Ioformacyl udzida p. 
1 Flor.ano Peixoto, róg u!icy T Y1dal, przv ul S. Francisco 
bal Deodoro. N1. 60 w KurvtybiP, 

Z Paran.y. 
-KRWAWY ZATARG W PO· 

W wagome t szej kiBsy, 
jadącego do. 17 b, m. do 

» Affonso de Camargo c po· 
na lioji Parana·pan~ma 

mi~dzy pasażerarot do 
awego zatargu1 w któryDJ ut a 

tytie Anzelmo JorgPJ znany ku. 
i przeruysłoWlt'C w Saoges O• 

Jaguariah)va1 a dwóch innych 
óżoycb Ciężko poranioto. Ci 
p<Jdrćtni oazwiskirm Mail 
Augusto de Oliveira i Pedro 
z Correia1 - jak donoszą 

lelt gramy - zmarli rów· 
wskutelt odn1esiooych ran. 

czyczyny tt'g krwawego zatar• 
oie są na razie zn~ne 

-ZGON BISKUPA ZUBERABY 
W Riu de Janeiro zmarł dn. 17 bm. 
biskup djecezJi w UbHabie D dr. 
Eduardo Duarte da Stlv a1 szczery 
przyJaciel Polaków. 

- WZBUHZONE FALE MOR 
SKl~ tfiESACA) zalały w tym mi " 
sl ą<"u ptawle całłl wybrzeze Bra · 
zyiJi i wyrzf\dziły zna·~znie wi~ks~.
szkodv mater)aloe mż w lahH.h p0· 
przednich. W Rio de Janeiro zoisz 
czyły ktlkaset metrów Avenidy 
nĄtłanticacc i killta pobliskich ulic. 
Nie mmeJsze s1.kody wyrządz1ły 
fale morskie w inoyc!J portac h1 Jak 
w Santos, FlorianopohsJ Porto Ale. 
gre i tp. 

- SMIEłiTELNA BÓJKA. 

- SMIER(; BYŁEGO MINISThA 
SKA f BU W Rto de Janeiro zmarł 
dn 15 b m. w domu ~drowia Dra 

W P~dro E neato były minister skar• 
JBCOWl. śc-1 ·Porto AJn,eJda w mu bu Dr. H om~ ro Bantlsra, Jeden z naJ 

juru Umao da V1clutia rozpo· Je••azych fmansistów b,z.zyJ!jskich 
. ze ~obą k:w w~ bojkę Joa 1 

ta G H · (( 'ł v s 1 PilUlt~to .łitJ 
'S, 

ostatni ugodzony lłula z pi· 
u zmarł natychmiast. W wal 

Jecln!k zadał swem:J ~rzectwui 
J~tnowi BapLyście G0n~ ·dves 

1e rany noż~ m i strzałarui re 

Z S ta Ca tharina. 
-ZGON OUBE NATOH n DRA 

ClLIA LUZ ł o d ug•rh t i r 

cb zrua ł \\ F·< fi" noc olcs t•r • 
b m. ~Ub· rnat r ~ł lł.nU S .a C~ 

Dr. Her\'•lw Lu~. 
Dr Herciho Luz ur• dztł · filę io\ 

nanopolis w 1 1860 Z z;.. wo 
b~ł IniyDJen m. Ut:lt m put(l'O 
a bardzo oadwątlon• go zd1o 
udał się zmarły gll\bernator 

kilku mies1ącami do Europy. 
jednak przybrała JUż takle 

y, że o ratunku tl ie mo 
b\ć już mowy. Powróc. ł wic:t. 

Ftortanopoli5, bez nadzit>ji od· 
zdrow•a a w kilkao!lśCif' 

po p :)wrocie do ojrzvzoy zo 
się ~ tym św1atew. Saut:rć Jego 

Wiec Polski w ICurytybie. 
Dnia 19 b m odbył się w Związku 

~olsk m zapowiedziany w•ec w sprłłWIIł 
wyro rany marek poh,kccb na złote !JOl· 
sk•e i w spravne emigracji polsklej du 
Brazylj •. . 
Przewodnrczącyru wiecu, na który prty

bylo około ~OU osób, obrano p. Wio 
dz1mierza Dusz.czaka. Rozpeczęły stę 
dy:~ku .. je DHd pierwszym punktem po 
rządku dzten ego. w.ększość mówców 
St8WIIIłli WniOSki, aby 2ądać .:>d r ądu 
p Iski ego z'o\rotu wszyslk ch pienieOzy 
wraz z vrocent• m, t11ll zH,źunycb IDII· 
re sów n?t oswz.ęduośe )Hk 1 wyd .nycb 
na zakllpieme Putvczkt Odr• do~e01a. 
P Dr K, ssobudzki WYJttśntł obecnym, 
że gdyby r,,ąd mus112ł w obecnym c:za 
s1s zwróc ć wszystk;e ~ł, żooe paeutijd<~:e 
na pożyczk• lub oswzędnośd, tu mu
stHłby zbankru~,wać, t.e uałeży wo• 
bec lego nie u trudmać rządowi uzdro · 
w1enia ftnansowego Polsk•, że wr<lszcie 
rząd już ustanowił co do pożyczek sto
sunek marek do złotego a w końcu 
Dr K(,s.;obudzki zwruc1ł uwaię. ~e 
, rzedew::.zyslkit~m należy ś ę r.~pieszyć z 
:~. :,mtaoą pużycztJk ID1ukuwycb na zło 
towe, gdyż termin w lym celu wyzna· 
c ony kl ńczy się ~ duiu 31 gruduia 
1.92~. W tym rnn e1 więCt1J sensu" prztl
mawu~ł ta;kźe ks, WIZ1tt~tor R~ywelka. 

P. Nikodem t4dał zwro'u włożonych 
milrejsów w całości. choćby to wiało 
nastf\p ić za 20 lub 30 M. 

Po wypowiedzeniu sie vsr.ystltich 
mówców wiec uchwalił następuJącą re· 
zolucję: 

lichwała Wiecu .f'olski~go 
w Kurytybie, liitan Parana, Bra ·:yiJa -
w sprawie wymiany marek ta złote 

polsk'e. (Przyjęte tednor11yślnie 
l jadno~hśni1), 

Obywatele polscy i brf\zd js ··y, ze 
brani na wiecu w Kurytyh1e, dnia 19 
pa~dziernika l 92 i roku stw1erdzają: 

1) że w lata c b 1920 - l \)23 z c ałą 
gotowością i pelnem z~:~ uf!łwem pospie· 
szyli z podpisy 'o\ aoiem pot ycz1 k pań 
stwowych polsk•ch i skt1daniern oszczę 
dn• śc1 w bankach poJsktr bJ 

==--------------------------------------------------~ i CASA BRASIL i 
ii Rua Jose Bonifacio N. !O ił 
g ~· Ją!tl (Dawniej Boa Fechada) w 
• "b~ azawiadamia swych klienł6w4 że postanowiła w ciągu o c:b tOlf 'il 
• •rzech miesit:cy tego rok 1 s '"zed·n ..... ć artykuły ::owego w ielkiego:~ 
S5 zapa~u ze zn1hą · 11 
Jlffi« mi 
t~ od 20 do 30 procent ~ m i to taJ{ artykuły w lepszvrn g!lfunko, Ja~ i ~ulonj a!n ."l . ~ 
S Podaj f'm~r ponizej mały <:J ris ar: yku ł w lep~-;;' {{fl ga tunku ~ 
sktóre ofiarujemy po cenach zoaczaie , korzystntej ~~ycb, ltii Y.~~ 

2) źe oi!dali w ten sposob do rozpo· 
rządzenia rządu polskiago w samym 
Konsulacie kurytybskim kwot~ około 
adnego roiljona i sto d wadzieśeia ośm 
tysięcy milrejsow (l 128 00' $0 0), ote 
licząc przesyłek: przez banki, 

~~ innych sklepach. t}~ 

l \i; Jedwabie: ~~ 
i Charml'.uss. krepa ch ń..;ka ł jenwab LibPrlv,1 jei!wab smowy (~ a- ~'li 

3) że wskutAk rożmcv kursu między 
knrsem komm arnym i bankllwyrn, ku· 
rytybskim i dwnch interpolacji poael 
sk•cb w Sap11 Us·csw ldt\WC'.ym w 
Waro;zawie-skł da ąvy <itr11cil• odrazu 
z powy~Ezej k -~ oty około 50 tysu~cy 
milrejsów, 

4) że na milJonową tę sumę zlo~yly 
się w dużej części dw boe wkładkt po
chodzące z długoletnich oszcz~dności. a 
CZilsfo z potyczek 1 sprzedaty rlobytku, 

5) że zarządzona o bo coie przemiantl 
marek polskrch na zl(jte polhkle krzyw 
dzt mesłychanie i rujouje tych właśnie, 
ktorzy czynem dowiedli zaufania do 
Państwa Polskiego1 

6) że -;wymiana ta posiada wobec tu
tejszego obywatelstwa wszelk e cecby 
międzyoaroduwej tr .. makc;Ji 1 w obec· 
nym 11tanie wykonalo\czym 11ud"i nie· 
ufoość d J Pdski n:e tylko wśrnd Pola
kow, ale i obcych 

Wobec pow ~· ższego Wiec doma 
ga się Jedoomyśl me i meusteph 
wie od rządu p · lskJ~>g1 , zwtotu po· 
tyczek i rachu'1 łrów ostcz~dno· 
Ś ' ww)ch, w~ słanyrh ~ Br~~vłJi do 
Polski przez konsulaty 1 łl nl.n na 
podst~wie ~d (leJ warto ści ~płaco 
nych swr g1> cz 1su w ł ·t la< n 1920 
-1923 milrcjs~, w. 

Na~t~ pnie pr t.y!lllll)'inoo do dr u g; ego 
punktu porządku dzie ·nego, ' o jest do 
e nritaCJl polskleJ do Brazylji 

(Dokońclenie tu"' ąpi). 

Ostatnie wiadomości. 
Z POLSKI. - Z Warsz wy do 

nos2.ą, że zwłoki wiel!:•t ęo oowi~ 
ściopisarza i patr~o·v n i skiego 
ś. p Henryka SiPr•łl iewtcz zosta 
ły pr~f>d kilku dniami pr.z nezJO· 
ne z V1vey w Szwa)carjl d , War. 
szawy i pochowane w katedrze 
Warszawskiej.- \Y' wspaDil\,ej uro• 
czystośca wzięli udział p ·zedsta 
wiciele wszystkich władz p tlsktch 
i zagranicznych i setki t~ SitlC~ lad 
ności polskiej. 

Z RIO DE JANEtRO. - Rząd 
f,.,deraloy zawiadamia prase. te w 
stolicy RepubliKI us1łowlł no wzniecić 

noWI) rewołUCJf; rz'd jedn CI k zna 
1ący oddawn. lł z m1arył zdoł: ł 
Ją w zarodku tl1um1 ć 1 uwi~Zlć 
wszyslktch jt1 p · ~e .• umkćw. .............. .......... 

~~ha de sedn) Jersey, Jedwab do pran!a, Tdfe' a ect. ect . ~ 

11 Towary wełniane i bawełniane: ~tl 
!l Krepy, woale , zo:firy, itam ov" ghdkie i z deeeaismi, tka l iot "~ 
S la ta elan, trvkotv muśliov i wi<>l .- h nych. S 
"i Zwl"a~amy uwałte aa niskość ~~n towarów wełoiaaych ~ 
m(case~airas) kraajuwyclt i ~Oglf'MDtCZDfCh. tl 
~ Ax:tykuly kolonjalne = 
IJ\htrrjały w (ri~<'ado) paski, płótna na ubrania. (brins) grube i cid'l · i· ~ 
;!x:~drezJ muśliny, płótna na biallzaę {motim) i bawełniane ek ~1~ 
QC Wreszcie wszystkie malerjały dla P anów, Pań idziecisprze .~· 
B iajemy po cenach znacznie zni~onych. , ~~ . ~ 
~~ Korzystajcie ze sposobności. ~ 

~~ CASA BR l\ SIL i 
GASA JDEAir 

ALBERTO C. ELI,\S 
CURITYBA - FARANA - BRAZJL 

tua Jose Bó11if'llcio 11'. 9 (w pobliźo katedł'7) 
.;,&ł'"u w H: ś.:• s1ę w te m sa w e m domu )a li da w n~eJ 

obok ru źoi Gurmater 
FILJ.A: Rua 15 de Novembro N. 31 

Ogromny wybór obuwia 
wsselki ... go redsą_ju po ceaacb attjoiższ,-c• 

--- SPECJALNOS'Ć ---

G~JM!:~SZE 
Wykonane na wzór trzewików do S"?.ourowani:l 

BARDZO PRAKTYCZNE l ELEGA 'qCKIE 
UWAGA: Ubuwie spnedaje sio ond gwar&"'*'' to jest, gdy się rkazujo 
j"kaś niodokladr.ość, czy!• oiettwalość obuwia udowodniaiiJC& win~ h. 
b:ykacji, to takie małe naprawy wykonuJe sit darmo. 

Żdazo sztabowe-okrciaJ n~rzędzia dla kowali1 ::·o1arzy i wszel· 

k ic..h innych rzemiosłł sz kło do c..l~ieo, f ·rby, tow .• ry.,.emal lov.ane 

i f:1 jansowe, drut kolczasty, ł. ń ·uchy, M.:ny()y R dntcz•'.t ja l\ 

n. p. pługi, wlókiJ brony, drapaki , sieczkar .'liet młOckarni ma· 

neże , łopatył rydle, k'lpliczki1 siekiery, kosy i t. d. 

W \\~ ielkim W) borze l 
l 

Po cenach przystępnych ! 

!,~ 
ffi 
E 

i 
~ 
E 

~ 
~ 

* A d ' "'uliaci •

1 
; DR. LAERT~S MDNBOZ ; 

= KAPITAN BERMOGENES REIS = 

CASA METAL 
Jose Hauer Junior & Cia. 

t pr, yjmUJ<a w szel kie .:~p, awv l 
' wchodzace w zakres dz1. łał * 
i ności adwok,,ckie). ' 
' Pier wgzy zaimute sie s prc wa• ł 
i m1 uwalmama . wvtosowaoych ' 
' (sortełl dOf) do ~łuzby if 
~ WOJSkOWP j ,. ~ 
' BIIJBO: • * Praęa Dr. " ' ceut e Jll,u:h}'4ło i 
• Arauearia ' 
k ........... -- ...... . 

Następu; -ce oS•·by z .. t h eą s1ę 
ZOil śó z Kou., ul~ r m kz1 C'/.~ pospo 
litej eotslUe) w Ku.;•yl ybił : Jozd 
a utOLatak , kLory n.ieszks ł w P al 
meirze & w n .. li. u 189 8 p· ~eoiósł 
się do Ponoa G. o"sa. 
Andn~e; Ozga z Lunaw) powiat 

CbtłmoJ k tóry przy!H ł d B ~azyJJI 
w począ.tku kw1ctwa 19 "4 

Curttyba - Rua 15 de Novembro N. 44 ~ 
illT!IInltmnnntnlnflltntnmtnntttlmllltlnllllntntnmmtnmmlnftltnniltlltlltrt r.mnmnmllttnnttnlnttitnmmnnmmnmnmmmliłil&a:~; :=. 

~~~~~~~~~~~~®~~~~~~~~ 
~ ~ ~ Aniliny i farby niemieckie ~ 
~ l'łlar ki B .l Y ER ...---- 2i( 

l do farbowani<~ zwłaszcza wyb1a.kłycb rzeczy w paczkach z ).K 
osoboemi wskazówkiroi i w skrzynkach po 1 kilu. we w:;zcł · ~ 

W kic.u kolorach, jakoteż farby anilinowe do. kapelusl'.y, a( 
·w. skór, wyt.wor6w rnślionvrh i napojów. )ł{ 

.ffi. l~ I~ Dlt:lHO ROL ~ 1 ··l•kuteczn'•i .. Y CARLos·"L UHM··•lkiego rodujp ~ 
~ B11a Hiaeh.11eło 52 - <Jilrityba - PaPana - Bl"aai l l!< 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~ 

Do sprsedania l Kura pien'łęrtzy · 
Dom drewniany t{)' prlmów dł <1go O"ia 25 poź1i7 iP ~· ~<~!{a J 924- r{; lq1 

śc' 1 50 palmów szerokośc: ) z wi"l!om l ':'•nk 189 Pezo :d. 7 ~66 
.."agazynem i 5 ~Ikr. sukru. Z emiR l' rank szw. U70o Dolar 9.,t,50 
b~t,dzo dobra Lira 1400 Funt azterl 4'J$4J0 

t5uilherme 1eger, Ara u car••· 3 • ~ Pe' 11~70 · 
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Nielld Sklep Polski 
, 
~ ' ., ,_ 

~~ .1 

N a c·na Szyndy &Ska 
i~.~~' 

~i 
"Q\ 
~ 

(~~~ 

~ Plac ,.firadentes 1~; 19 

J~ roa z~ w~z·~ W.\ s ładzre: make ps·zenna. t-ytni:t i kulmrydzi:tną, cukier. ryt, sól, 
śledzie, ~liwki, ro(ht rlłd i konCit>rt.vy ow0cowe. 

~·f1 rńwnt<'Ż naj ep!lzą knYv~ ruh.Aioną z łasoej fabryki. --------------------
S?iu;a z btYJwara T run~'i krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 

Kur.uje produkt rohrf' jatr to: ·u ·urydz , fa ole, ziem'11aki, ma~ło" 'aia1 rlrzPwo 1t.p. 

PZED 4.Ż ~ 4. JLO .~ J E V \ł' ... · l DFJT \LffJZ'l' 

C .E r Y P R Z ' ' ·_ ~ P N E 

Posiada tilje w Thomaz t~olho · raul(arii 

\Veoly kącik. 

WDOWIEC. 
- Ksawe~v przedt:ż musiał bar' 

d~o kocbać swą zmarłą tone. Ośm 
rniesi~cy milz od jej Am1erci, a 
za wsze ma łzy w oczach, gdy o 
niej roowi. 

WitjC, najpierw płakał 1. obo 
wiazku, potPm zprzyzwyczaj~oia, 
leraz z radości. 

W ~EJ~U~. 
Prez~·dent do posła, który prze· 

maw,a ac z tnbuny obrócił si~ ty• 
łem do 1zbv: Pauie poalf'1 pro~ZfJ 
si~ z.wrf'I(.JĆ twarzą do izby! 

Pc..sd: To zbyt,..cznt ~·aD'~ pr•• 
zydctH'h Ntkt muie J1ie ~Ju na 
(['ÓWJt! dla pnie n·nośct 

ODGhYZŁ SIĘ 
- Ależ m'1] kuch· nv. twoje U· 

SZ\' to codzień coraz w QkSLe. 
- Tuk? .• O gdyby ro rno~na 

złttczyć moje uszv z tw1j\\ madra 
ghw~, co by lo b~·ł za pyszny 
o :.i o\! 

DOHBE PRZEf ROSZENI&. 
- p, zepraszam pana, żem si~ 

tr.Jch~J wtedy ro?~n'ewał i na:wał 
pi·Oa gałganem ~o, ale pan zna 
moje u=~1osobwnie me urnit-rn kła. 
mat: u mnie co w sercu, to na 
j~~yku. 

NIE;ET. 
- Wszak ty, Grzesio1 z bratem 

j f steś bł~źniakami · 
- Tak niestet~! 
- Cz;ernu niestet}? 
- B> jak który z Df\S co zbroi, 

to ojc ec połapać sit: nie może, któ· 
ry uw nił i kożd) m razem obu nas 
obi!e. 

"Cervejaria 
-... . 
t~uzetr 

' r 

~ajlepszy browl!' w K·.uv~ ~l> i e polecd. tu i na pr)wincji 
piwo własnego wyrobu oo utjort.V"'1~nirlj 1zvch ceo1cł1 mark1 
•Cruzeiro•1 aPilseo", aPumbac, •E;;c:.trmlla i ino~. 

Kupuje dla wra~oej słod IW•l jQ~Zffil ń·w !'OZIDlitej iloś.:i 
1 płaci Da)lep<Jze ct~uy. 

.Aptek' ,,Tir· de 1tes" 
Walerego 

Plac Tiratlenl(~S N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

-.... .. .. • l • l 

' ' * 

Fabryka cukiel' kÓW 

"A u łł. o ł< A H 

~ós fa. :G: '\:L li.-• ......... .g .......... 'ł! ~~ / w 
8 4' ! Wyrabia cukierki w najlepszych grtunkaeh i karmeli owinięta w papier "' 
' Dr. z j g m n n t Gr a~ G w 8 ki ' • (.ballas") we WllfiY!llkkh Od'Uiaoach. = 
' ADWOKAT = = Ulica Ma:rtir.n Af'f"on.so nr. 16. 

~ i; Coritiba - Parana - Drasil. * Po ukończeniu uniwersytetu, ' 
'ma zaszczyt z;(wJad ·m1ć Sz. li.._. __.,._..l"łtłOD•ll'k •• r.lt·GJ~li-&••• • ••• 

~ Ko!oujq Folslu~ iż otworz-ył ~$5~~~~iij~~~W{~~~itit%~;&1j~~m~~~h!&~lft~~}~~~ 
~(łtOCelanę adwokacką. i ŻP. * ~~ · . ~:,~ 

~ ~riJ łW\a W~zelkie Sprawy C'f· c' m · . ' ~ 
\• ~· ilne1 ~t n mm"me, sp~OKtW>- '' .. .i. 

d t d ~~ ~ 

~ rozw(, owe 
1 

• • * ! Fabryka karmelków i cut ierków różnego · 'tunl~u tai· ~ 
~: f.i,oro ~~;=z~~~~~o W.3'7 : ~ szvch i dro&szycb ow1ni~tycu w pap1er (•bahas• )l malino, ~ 
..-... .. ••...,. ••• •• •• • ~ nowy~h, kokosowy<.h1 mi~towvch, cytr\'nowyct 1 a 1anaso. ~ 

PIENI4DZE ~ wycb. truskawowycb. bananowych i mlecznych. ~ 
wvrotyczalą. s1ę ca mały procent ~ Prócz tyeb mam 1'eszcze ioae a1t11 a1ri spec!1alne .. nowe ~ 
dod l.lypotelte lub pod 2warancją ~ go formatu

1 
kt•re w katdej cbwUi ""m;$oa n;A>yć ~o re ! 

bonusów i apołis. Kupuje si~ i ~ oacb .bardzo przyst~pnyrh. ~ 
t.~"zedaje domy, z.iemie i majątki. ~ 'lllifJ 

1 f.Hmucje u rzą :jowego correctota ~ Uprasza t;z. Rodaków o łaskawe przekonanie ~iQ o tem1 , Mi 
tf (•of t:do Ltma pr~y ulirv M<tr"' ti ~e ~ najtańsze i oajlepszt> w Kurytyb1e, ~ 

rh· ' n rtnrn • 3R 028 ~ F1·anclszek I!..acho-,,nsfti. ~ 
~ ~ 

IJU1'ŁL , .. U dl l \'ll-\ .' 0 ~ COt:UTIBA- Rua Cabral . r. 53 - PARA~A. .,.,1L-

W. utl..lra P rt::Jra Ot: S 1uza Ił C•a f:t.i ~ 
~ ·. . . :~n~~",' u u~~::~~1,s~~~::;r~~ 1 :;a~ ~,~ti~ &fif;5}}~~A·~~;m ~~~~i~~~~~łilF~~illt~~!~~ifj~ 

e-.ta. Pokoje i stołowante potzą.dne. Jł :inque Fr4oęaise et Italie ~• n e po ue l;.?ttn;Jt"ipue d u S u d 
W ma nacjonalne i zagraniczne. Po• Centula: Par1s, Rus Halevy 1.2 
syb siQ obiady do domów. Przy Agencja w Reims: 
ul 1 de M.trC(O n. 7 - UWAGA B razy l ja - P'tlje: S. Paulo, Rt<J da Janeiro ·fhntJs Cur:tyba, Port) A 'e 

"" h 1 ł · dl d · gre, Pam!lmbuco R o Grande, 
le.J ote WIJ f4CZn.te a ro ZJQ, Agencie: Arar•auara, Sarn:Los. Rebad ,uro, 13l tu 1il\l .. Cax:u. Espirito Santo do 

ff'O -, 
.Panaal, Jat.•, Mncó·: 1, Ou irbo, p".r uv"' , .t"onta. Gr.os~ '\, l:<t.,:i!rłl. Preto, 

-IJominiii l(ureokl 
Posld zaktad · kra wlecki 

(!'lica .&łeg~e N. li 
Wtelki wybor materJillów na ubranie 

Ll.!lJtw:enl€ wykonuje Hię w razie po 
f~zeJy w 24 god<!iny.i 

a;ę~ta K•au•..a•towąoę, 
, , CENY tngK'm, 

S . c. rlos, d. Joae 110 Rto Pardo i S. M•n~Jel. 
A r g a • ty A a - AgeneJe : Bu en 1 A yres 1 Rourio <.ta Santa Fe. 
C h i l i • Valpuałso - KoresponJenc:' : 
PE~tl - Bmc:o Ita.łlan·l·Llma, Clitł&'l, Chrncha Alt& MJIIeJo, Arequi1Ht. 

CCYL0MBIA - · Banqu F1 an~a1se et ltahenne du Ctllumb·e-Bogota, 
Załatwił si~ wszystkie operacje p1ent~żn ,, pt'ZYII'Il l.l}e at~ d,.pozyty na 

termm określony i na rachunek blerzący płaclic najwyżue prN:enly 
.. ~~9:!~ P'. C~mmercial ltaliana m:eac:i si~ we · ·:asnym bydyn· 

ku pr~ uł1~ ·f& d'e M~womDro. 

~.1· { ~." vv tH~>i. t·a l(c~z••nhł ~ fjlfsn 
~ll..X r 91.4·~ 

uznr.ny przez; Narodowr Depr.rtament rorowta public:r:nego pismem dn_ 21 lutego 
1918 rok1.1, Nr. 26 

Zwulc:r.a sk,,t..-c:w'o "'yfil·s btJ~ meniit.p! cz ... n'ltWI\ dla inJ~kcyj. Jest ene , 
g·ct.nyrn śmdk•~m, Cl.\'tłt.Cl.l\t'Y!II ki'AW i f.Jlr,,r~twmn o IU'ielkiej wartoic;, 
J u i pr~y u:>yein trZ•lCI•'i fon.i.1!\lCZli:i, obj11 wy cllor'Jb nit wt1t powa~wej
,.,.~:··h. )ia~y fiMluła pryszcr.t1, wrzoriy i ra11maty~m. :.cailu.il\ jakby je rękt} 
otlJt\ł U 9 . ./

1/o mq>.ezy7.n i•••1atynh którzy z•l czn.11r~J9 k!l v,,(erskich . choro 
w .tli o cho"ot.ry ~ekre• :ę choroby te p•)?.Ostltii\ c~r >rtitJznomt i to jest 
.Jr.:yc ~Yil'ł, żt~ t vt~:ące kllb'N Mim1wych ciel'vi~ oM ro".ro>tite ni~d. u:nagania 
kobi•le l, ni\! w.euzą,• tupałnia, co te e~·>roby 'lp IWO lowało, 

3 fla &~c:.:ki wy-5tal'C7.'1 ~llDEJłnie do od:r.y \kM&a wa-l/Ago ,drowi a 
, • um.towllnlj, ... a~r.\'cb łi:t·H~t O'l ~1r1.) byycb na :tą;l•t N 

Dil! 1ł'-toJ1 wf&li,,tyc?. 1yl!h jn'it .EI. .. lXIR 91 ~· •J ilj·,t>łp ,wiedniej 
• !!%"l1fl 1Phro;tw'1m nr) 1i !1.n>, ••a atł\lmjt\ ~otf!rlkil ; Je>~t tlrr.vJ~ onym w 
rij uA~Jr. . .,r:L!Xf-ł !-lił' "byt'• n.,~~rlu we lN'i,:vstktch a ,,,,karb i skła

d•H IJ , 'ltl~ '1y('b 'łJ Br Zy' Ji 
G~t'lw ik a. J Q •lva, e (Ha ~ P utłr,, ł.v .~~o .f••ao lłJI 

\ • Y.~~ ~1"1 ~~~: i ~~· ~~~~·!1'~.\1 

~ tł ~~ 'JJJ~.~~ !ł a~ ~.!J fJ ~ 
S..;anounte I~anie l 

W c • .\ ~rl 4 ~h f'O 1 ,1 • , ''Ó t;r1: m z r1 • 1•i ''r'l'•·~ ·n H'l:~z 
:'1W'łJ, et 1

1 11~ '' ~ 1 '" • • •fi-4,1 11\:0 ·~ 1 \T IN'\. 
wmr.na prz;e:r; Narodowy DeputP.ment Zdrowi& Publiczr.ego, pis!lłem dnia 26 

c.~erwca 11115 ruku. Nr. 67. ' 
JFius:o·~0Ó.fl~iua•. !ll'lt Jt' ly •\'•n l mu) r1 vrotlnkto'll loczniczy.:n, 
~tort:go sk.utel{ J~ąt UI\J~t.)'l:l ..;y-n w lrcu~llll o i" io 11"1!1\Ó kobtocych. 

~ Koiks Ol•lCtClOO. 1ec~y w et gn 4 en ~ l'izJr,, r;,~y•vauy 15 da• przed 
~ .. ~ P?rojo,u, ~łal.wu.t por?d ;;:; 1m Jj >7.a uo • et porodowe i kolki, i zJ::bez-
~ p1(}C7.a życta kobmt urze•l al •tęp b7ii.m k1·wotol{6w t'\ cz~~tyeh przy 
~ por~1nc . Pr7.y ·nnyc!l ~hJrobi •b lt•lb1uey1;h .Piux••4Sedatlna• 
~ dztała .:a w ,ze ~k~1teczaic i h~.:~:y 'P ,7.y,!k&e uie.!orn•\gllnJa kob1ece. 
~ Zaleca si~ łeka ·L.Ol"l i aJ1usznrkom. 
~ Juti )'Dl da1)'lT.yfarJuszu: 
~ GaJv;lq & Cia Sao Paulo Avenida.8llo Jo!ip 145. 

~!J~~~"~~Ii~.iJiĄjij?NJ~'·I-;1 ~iij·~."'~~~ "~~JS~ 
~II · ·mfimil.. ·t ~·1i~:łł~MH~1i~D11 · la!Sji~R 

To ł'&l•Zyl!ltn'a Fra t!lłtdi ;e Zev:lu~i !l(h" k ie.i 

hwr ' R 1f "·f~· u t ~hque1• 
Sa to Hio de J~oPiro 

~ JJ 
~ fł~eul roe odpmdj ~ ort ,w 

do H.JWrt i Hor•ietux 
~ •. Kmnuni:tacHl naJ ;zybs •a i r.t .... jwygrJdmrtn~ . tatr~arw lu-

ksu::s•Jwerui pospie1znym1 k.1 6rę odb,w ~ pr1drót ~4.1 s,mtos 
do l•'raM!JI w 16 d'lliJLCb o at stJtl ''111 '3p"l~J ,.,qie urz-.J2;o 
nyrrll dla ~m,grantóvY1 k 6r.;y ZUiljrl;t Jll.li naj •1J'f80JllieJsze po, 
tme::;zczt me 

Stalki maj!l do d\'Spo,.vcr k biny lU kla'iy, 
Podróż z Bordeaux, z H vre ~!Y'~ z P21llu:e d:1 G 1 ń''ca od 

byWI\ Się pcrcrąg f!ll francu!hem tŹ J rJ l'lkorqliO, .. t; Dunlc:erque 
drJ G d llłk t t~ 1rJ1 ~vm~ fra.11~o.,..s ę •j • Tr 11..1tl int q ue • W ten 
1p >s.Jb un1lm e 11ę różnyc.lt n Juty~ na k::t 1ra n·eraf. by .vaj4 nar. 

4 ~e·1 nu1 p ~ ź r '"" ~ n gr&'l y t•c•n, ..:!( J1 

~ ajtiliższy odj r d d u Europ f . r! ~ 8~'-~'1 Ul!ł Z U~) ~ ,J Uł'EiftO 
lltllfl •.\UHlti~'f, '3.J 11 źJ.~&~rualta. 

.. Q\JgS~ \·~Te 6 h1:1topada 
1Ya \ SI LI \• 7 li 'łopa~a ~) c 

·1'1• ~SELc\.c 9 » JO « 
·EUUEE· 19 c a dpr~t:daż b letjw .! Bra~yłji do PoJ.:;It. oraz z Polski do 

~ HrazflJI t. ZJ (btlneces --d~ CilcHnl.d~) nłalw1a i bhższycn ID· 
formacji udzit> ' 

R Ignacy Kasprowicz 
m ~\vt~f.tilt. '·łlł' \.t ..... , •• ~ Ji , ·~,.~. 

~ilł$1 2K · ~ '!ilJI~iUIJJS S3ilaSSI1i' 
C A S A U l • U E L S przy ulicy l& d~;; N.Jy, moro Li 70. 

z~toz. W 18fJ] prZeł. Ąlfrt;da ~ tSt& IJlCflejs~ 
~JJ za ;vsze na sld..td~'e wu~~k1 wybiJr ktlpehb~ a la ·pań i dziec1, 

~::bawt:!k! mttterJałow~ [JrztdWJOty właściwe oa pres~::oty, oraz oa karnawał 
. W~rto ,tm:.~::konać s1~ o.-~ob:ścle o dcbroca towarów Jłl~o t~..ż 0 mz• 

k1cb ceoad.1 033 

H n 
~ Barro-E.:ecb.im łUu Gr. l'ł. 

Wltulysla w a O broślą,J<.a. 
Nowo s~rvwadzony ~idl:A .wybqr liCIWarów mutrowycb1 jakofet narz~, 
d.d rolmc~ych1 kurhennyt.:b 1 w~t.'!ll\lcb d•ooJa~gów KLJiJq 1e prolja~tll 

llol~JnJalm·, - p·ac,c: wy:sok1e ceay. 
Adres: Władvsław Obmślak 

Barru-Krerh1m l Hio G••fmde do SuL l' 
======~============= 

ZO!łta• 

osobę m 
Mtller o, 
Jest tarr 

liiiDe i de 
ZwolGiw 

do komo 
Miller bi 
mo~e ch 
uwi~zion 
-- To it 

.!i CO 
jest sz& t; 

lllą i 
Jest c 

ona h~d~i 
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