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jątrzyć go oporem 
ze do Medyki po · 
widzenitl z Sonką 
lepsze. 

ostatnie to spot• 
uwolnić 
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do Medyki. 
król z nowem 

nie był 
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zbiegłych ści· 
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i strwo -

nie chcąc 
'""'ntnu.ranych, 

mu ta osta
wprost do 

w sprawie wyborów sejmowych w Galicyi. 
Pod t .mi hasłami , którd my tu prze d 

oczyma waszemi rozwinęli , idą najpierw 
socyaliśd w naszym kraju , a za nimi 
zaś kierownicy stronnictwa ludowego. 
Stąd,dopóki stronnictwo ludowe nie wyz
będzie się lakich kierownik ów i nie od· 
rodzi si <: na religijnych poddtawach, do
póty ono samo idzie w kierunku swoich 
przewódców, ci zaś wypowiedzieli już 
dawno woj ne Kościołow i i rzucili hasło 
religijnE-j walki. 

Wobec tak ot warcie wypowiedzianej 
walki. musimy wystąpić dla obrony na
szych zasad. 

Do was z aś najmilsi zwraca my si~ z 
gorącem za pcwnieniem, źe nietylko nie 
Jesteśmy przeciwni zjednoczeniu waszemu 
- ale owsze m, gorąco jego pragniemv. 
Przeciwni jesteśmy zjednoczeniu na szko• 
dę religii i społeczeństwa a pod kierow
nictwem ludzi wrogich Kościołowi. 
Miłując też wasze dobro wiekuiste, 

byliśmy, jesteśmy i b~dziemy rzecznika
mi wspomo?ycielami waszych interesów 
doczesnych. 

I j akżebyście mogli o tern ~hoćby 
na chwil<: wątpić ? Wszakże naszą pie· 
czołowitość koło was stwierdziliśmy nie· 
j ednokr()tnio nietylko słowem, al~ czy· 
nem. Kieruj ąc zaś naszymi kapłanami , 
W:3kazywaliśrny też na to, a by wam po
mocnymi byli w waszy(h także potrze
bdcb materyalnych, aby byli doradcami 
w inte resach waszych doczesnych i 
ziemskich. Duchowieństwo zaś szło za 
nas..:emi ws kazówkami 

.Mog.iby śmy wskazać na cały zastęp 

ka płanów, którz y bJ li inicyatorami, albo 
są pornocnikami czy kiero wnikami to 
kas 1\aiffdst•na, czy S~·ółek llllt..czarskich, 
to Kółek rolniczych, to wreszcie innych 
organizacyj, którym '~ ię odd ają z gorą 
cym zapałem , nie ~ając żRdnego inte 
resu na oku, jak tylko walkę o twoj~ 

Sonka zawiadomiona czekała na niego, 
odziała si~ czarno, bez najmniejszej ozdoby 
śtroju jakby załcbn ie, a na bladej twarzy jej, 
słabością oamll zmien ionej, malowało si~ wi~· 
cej dumy obrażonej, niż trwogi i bólu. 

Zdawała się przygotowaną na wszystko, 
co ją spotkać miało . Gotowll była stanąć 
przed nim, nie jako winowajca przed sędzifl, 
ale jak pokrzywdzonv,l domagaJący si~ spra· 
wiedliwości. Miała czas przeboleć i odzyskać 
siły. 

Gdy Jagiełło pędem wchodzący do kom
naty zobaczył ją tak nieugi~tą, zimną i wcale 
nie myślącą go lprosić o miłosierdzie i prze
baczenie, jak się spodziewał, jeszcze wi4tkszy 
go gniew ogarnął. Zabełkotał coś niewyrażnie, 
jak był zwykł, gdy si~ wzruszonym czuł 
mocno Królowa postąpiła kroków kilka. 

Chcesz mnie- bałamucić jeszc%e? -- krzyk· 
nął. -

Ja wiem wszystko l nie chcę C!ę słuchać, 
wracaj zkąd przybyłaś ... 

Splątał się, mówiąc pospiesznie. Sonka 
stała ,.na pozór spokojna. 

- Ant si~ myślę bronić l - Zawołała 
nareszcie. 

- Znajdą si~ ludzie, co mnie obronią. 
Nie poniŻ4t się d:> tego stopnia, abym prosiła 
o litość i tłómaczyła s ię, gdy jestem n iewin
ną. Są ludzie wiary godni, poważni, którzy 
mnie przeciw niepoczciwej zemście Wttolda, 
a twojej łatwowierności obronią... Nie jestem 
pierwsza, którą ta r otwarz spotyka ... Los 
Jadwigi 1 Anny nie mógł amie minąć... Spo· 
dziewałam s ię tego. Odgrażał si~ Witold 
dawno! 

Król ciągle poruszony i zmięszan}, zda• 
wał się tych słów nio słyszeć, miotał się 
gniewny ci~gle. 

- Jedi, jedź się z nim rozpraw na 
Litwę, .. Wstyd mi i srom uczyniłaś . . 

- Tyś go sam rzucił na siebie - przer
wała królowa. - Ty l ty l ty l WinowaJ~Ił 

dobro. W itnię więc tej całej zbożnej 
pracy .\ miłosnej działalności lak nat:izej, 
jak i kleru naszego · zaklinąrny, abyś nie 
dał uwieść się, ludu nasz drogi, hasłom 
fałszywym, w imię których cię kuszą, 
psuj ~e Twoj ą duszfil od Boga od
wodzą. 

Zwracamy sit; teraz do innych warstw 
sp':lłeczeństwa, które na mocy tradycyi i 
stanowiska społecznego wpływały do· 
tąd przeważnie na bieg polityki i pu
bliczne~o życia. 

I tu tak samo obowiązuje: wzgląd 
na m oralność i religię, te niezbędne 
podstawy ustroju społecznego i politycz
nego ; i tu też przestrzegamy przed 
fałszywt:m pojęcie::n władzy, aby jej nie 
uważać za jedyny cel, dla jakiego wolno 
poświęcić wzgląd oa sumienie, jak i na 
dobro ogólne. 

Niestety, często dzieje si~ inaczej. 
Tern też tłQmaczyć należy owo lak 

częste dzisiaj przymierzenie się z rady
kalizmem i popiera11ie go przez tych na · 
wet, którzy sami zasad radykalizmu nie 
wyznają,; wspierają się wsz;akże na nim 
1 posługują &ię nim, gdyż widzą w nim 
silę, która im zapewnia utrzymanie się 
przy władzy i zaaczenie i ch polilycznep 
s lroonic twa. Skoro w imię takiej zaEad y 
działają stronn;.: twa wpływowe, wtedy 
ź ;e si~ clziat musi w lakiem społeczeń
s twie. 

Zamiast bowiem, co by stronniclwa 
politycz ne oparte o zdrowe podstawy 
przyczyni<~.łV się swym wpływem co tego, 
aby dobre nasiona duchowe, złożone w 
s e:.-cu społ':' czeństwa' obudzać, krzcp.ć i 
podnosić, one skutkiem swych sojuszów 
działają wręcz inaczej. Dbają bowiem 
przedewszystkiem o to, ażeby zaspokoić 
pretensye swego sojusznika, a tern sa
mem popierają niezdrowy radykalizm. 

jest twoja dziecina łatwowierność, n•e Ja. 
Smiało ci w oczy patrzę... śmiało mówię! 
Przekonasz się o mewinności mojej, ale ja 
krzywdy mej, krzywdy mojego dziecka ... 
nigdy ci nie przebaczę l 

Jągiełło rzucił się szalonym gniewem 
- M1lczeć l -- krzyknął. - Wezmą na 

męki twoje pomocnice, twoich i.ilubleńców, 
wyda się zd•ada. Wiem ja, że wam kobietom 
niepoczciwym słów i łez nigdy nie brak. 
7nam was ., wszystltieście talrie! 

Począł:si~ przechadzać po izbie. 
- Nie miałaś litości nad moimi siwymi 

włosami i ja jej mieć nie będę, Precz ... na 
Litwę." 

Królowa słowa juŻ wtrą.;ić nie mogła, 
cofnęlB si ow k1lka kroków i stała z założone 
mi na piersiach r~kami, jak posllg b lad a, 
oieporuszor.a . 

Ten spokój jej i duma krOla zdawały się 
jątrzyć .. wyzywała go. 

Milczenie pogardlwe, wejrzenie zimne, na
pełniały go trwogą jakllś zabobonną, obawiał 
się podnieść oczów. 

- Nie che~ słyszeć nic. Ju~o niech .::i~ 
odprowadzą na Litwę. 

To mówiąc, skierował si~ ku drzwiom. 
Zwrócił głowę . jakby stę spodziewał, że 
grożbq tlł zastraszy i zmusi ją do pokory. 
Sonka nte drgnęła nawet l tłumiła w sobie 
ból. lecz już była na wszystko przygotowa· 
ni}, n11wet na śmierć. 

Kro!<iem pospiesznym, nie umiejąc zna
leźć drogi dobijając się do pierwszych drzwi, 
jakie mu się nastr~tczyły, Jagiełło, którego 
Zbramir, nadbiegłszy, odprowadtił do izby 
jegQ, wpadł do niej jak obłąkany ; dysz01c. 
zrzucił z. siebie zwierzcbntll. sukni~ kołpak i 
padł na ławę . Nie krył si~ już przed ludźmi. 

Marszałek, który na niego oczekiwał, wi
dząc to, dwór natychmiast odprawił i sam 
tylko pnostał. 

Czekał na rozmowf z Juólem, apodziewa · 

Ani :względy: na spokój, ani żadne 
widoki polityczne nie usprawiedliwi ają 
takiej spółki, gdyż cel choćby dobry 
n ieusprawiedliwia Jeszcze posługiwania 
się śro,]ki e m :dym, a takim j est nieza
wodnie wszelKie dopomaganie w zagnież
dżeniu się rady~alizmu wśród naszego 
ludu. Takie sojusze SI, niemoralne i 
niedozwolone. Zresztą na co by się one 
i zdały? 
· Wszakte radykałizm posługuje się 
~ojuszami ze zdrowym elementf'm społe
czeństwa tylko do tego czasu, dopóki mu 
sa!jeszcze potrzebne do zupełne~o za
władnięcia społeczeństwem. Z tą chwilą, 
gdy to nastąpi, on pierwszy wyrr:ówi 
przymierze, a wypowie wojnę tym, co go 
wspomagali, 

I nie może być inaczej. Bo przrpaść 
dzieli radykalizm w pojęciach, uczuciach 
i taktyce od tych wszystkich. którzy staj~ 
na zasadach wiary i na:-odowej trady
cyi. Partye zachowawcze łudzą się tern 
nieraz nawet w najlepszej wierze, że one 
wpłyną korzystnie na rad ykali~m przez 
sojusz z nim. Tymczasem w praktyce 
rzecz się ma zawsze inaczej, bo właśnie 
żywioły zachowawcze ffiUl'IZił ustvpować 
czy w taktyce, t:.zy w zasadad: swoich, 
aby się dostosować do żądań radykaliz
mu. One:więc są strona, która traci, a 
takie sojusze prowadzą najczęściej Jo 
znieczuler..ia publicznego sumienia. Z po
czą,tku robi się kompromisy z odobami, 
st(łd jednak juz blisko do kompromisu z 
sumieniem i z zasadami, I nie radvk a
lizm staje się l konserwatywny, ale 'od
wrotnie radykalizuje się konserw atyzm. 

A jeśli taki proces konsekwentnie do
prowadzi si~ do końca, to z konserwa
tyzmu zostaje tylko nazw a i łupina, gdyż 
treść jego całą wyssie radykalizm. 

Gdy mowa o sojuszach, nie możemy 
te~.:o puminąć milczeniem; że niektóre 

jąc się go uspoko i ć l skłonić do pojedn ania. 
lecz stary głow4t zanużywszy w dłonie sie · 
dział , nie mówiqc słowa. • 

Zawołał o wod~, klórl} mu przyniesiono, 
rzucił oczym11 po izbie. Spostrzegł Zbigniewa 
i jakby ZAwstydzony oczy spuścił Gniew i 
poruszenie złamały go, zaczynał si~ czuć 
bezsilnym. bdzmyślnym, a duma i śmiałość 
Sonki odezwały s · ę w surniemu Le.:z pr zez 
t~ sprzeczność jakąś, która w słabych cha 
rakterach cz~sto się spotyka, ustąp:ć nie 
chciał. 

Czuł, że wszyscy i Witold i ona ol.Jwi
niali go o tę słabość, którą sam znał n ujle
piej, dlate.;.:u chdał się okazać upartym, moc
nym, niezłomnym, nawet okrutnym, byle n ie 
być obwinionym o zbytnią dobroć i powol
noś-5. Wyszydziłby go Witold jako ł atwo 
wiernego, zgrz)białego starca. · To go obu· 
rzyło. 

Marszałek stał, nie rozpoczynając rozmo 
wy. Jagiełło kazał zawołać Zhramira, aby 
rozporzl}dzić zwierzyną, wydać rozkazy do 
łowów i nie zwracając si~ do Zb igniew11, do 
dat, aby n&zajutrz gotowano koni~ Jla kró 
!owej. 

Mówił o rzeczach oboj~ttnych dla ludzi 
obcych , a w głosie czuć było drżenw 1 nie· 
ugaszony Jeszcze gniew. 

Zastawiono stół, - nie tknął me, napił 
się wody, kazd precz misy otlnieść, wołając, 
że mu śmierdziały. Skarżył si~ że było dusz
no w izbie Zbigniew oparty o ścian~t nie 
odchodził 

N1e było to zapewne sprawą wypadku, że 
tegoż wieczora,. gdy król ~się najmniej sp u 
dziewał, nadjechał biskup krakowski. 
Był to człowiek jedyny może, którego król, 
nie tajl}C się z tem, obawiał. Samo jego 
przybycie.:w i<tórem domyślać się mógł po· 
średnictwa w sprawie królowej, napełmło go 
trwogll. 

Biakup krakowski był swowym, niopr:r.y. 
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demokratyczne stronnictwa dla chwilo
wych politycznych korzyści łączą się ~ ży
wiołem obcyLn, który ducha chrystyaniz· 
mu nie zna i często przeciw niemu wro
go występuje. To wnosi do społeczeń
stwa ruzldad w pojęciach i zasadach. Ety
ce bowit m chrześciańskit.j prztciwslawio· 
ną zustaje t'lyka mna, wszystkie zaś te 
artt'rye narodowego życia, w które si~ 
wsączyła kullura chrześciańska, spotyka
ją w~ na.1 częściej z tej właśnie strony 
czy to z niezrozumieniem 1 zapoznaniem, 
czy let z niweluJącym krytycyzmem. 

Przestrzegajl\c przed zgubnym wpły· 
wem takiego kierunku, zastrzegamy siQ 
równocześnie, że nie chcemy wcale szerzyć 
nienawiści ,ani: głosićl wojny z żydami, 
w których widzimy zawszt: naszych błi· 
źnych. 

Ten sam zarzut, który tu odnosimy 
do politycznych stronnictw' dotyka i wła~ 
dzy, o ile oy władza przymierzyła się z 
radykalizmem, dlatego, że ten dla niej 
przedstawia sił~ i użycza jej pomocy. 
"'Władza przez taki ~OJUSZ staje się współ• 
winną w tern złem, które działa radyka· 
lt.l'm. Mo~na wprost powiedzieć, że taka 
władza staJe się s~ ma radykalna i prze% 
popieraniC radykalizmu u dołu, szerzy 
radykahzm u góry. Taki radykalizm, idą
cy z góry od ~amej władzy, Jest w swoich 
skutkach równie zgubny jak radykalizm 
u d ulu; i owszem w niejednym kierunku 
jt::st jeszct:e zgubniejszy. Bo wówcza~, 
zle wpływy w społeczeństwie szerzyłyby 
się i wzrastały whtśnie bkulkiem popar · 
c1a wJadzy Walka .z tymi złymi wpływami 
stawałaby Hię dobrym dlatego trudn4, :Jie· 
raz niemod1wa, że są, osłonięte ramieniem 
władz.y. Stąd złe i moralna trucizna byłaby 
chromona przt>Z władze v; przeróżny spo
f:>Ób, czy lo przez wyEzczególnianie ludzi, 
La u. 1ych charaklt!rze nie można pole 
gać' czy to przez nada w a nie organizacyom 
~zerz4c~m zło: przywilejów kosztem innych, 
czy też przez uposazeme ich w środki 
maLeryalne, czy przez umyślne przymy
kam<! ocz.u na przest~pstwo. A w miar~, 
jt1hlly s1ę złe uzuchwalało, onieśmielałoby 
::,1ę v.::,zt;dzle dobrą inicyatyw~ 1 osłabia 
łul>} dobre i zdrowe działanie. W takim 
LLŻ ra...:w wład.t.a wywracałabyJ w calem 
S!Joh..ueńtstwie na opak pojęcia moralne 
o surnkniu, o prawie, o prawdziwej war· 
tości człow1eka, o nagrodzie ct.y karze; 
w końcu dosięgłoby zap:mcie, szerzone 
pr~ez 'hłudzę , nawet jeJ wlat-nych orga
nu w actmimstracyjnych, to jest, dosięgło
by ono sfer urzędniczych. 

W końcu zaznaczamy, że nietylko nie 
je5ttt.wy przec1wni ugodzie polsko-ruskieJ, 
lUt~ Jej gt-raco pragniemy. Rozum1emy też 
dourile, ze jednym z warunków tej ugody 
m u.,! być sprawiedliwe uwzględnianie 
p1 u w l udności ru~kieJ i rozszerzen~ ich 

jaznym Witoldowi, a królowej dosyć przychyl· 
nym. Wttlka z n1m stawała si9 meuchronn., 
a nigdy jeszcze z żadnej z nich król nie wy
szedł zwyciE;zko. 

Polntt;d ~.oy chwilą, gdy oznajn.iono przyby· 
Clt: biskupa, a rrzyjściem jego do Ja&iołły ~ 
płynęło dosyć czasu. Zajechał na probostwo, 
mógł widzieć się wprzódy z królow,,- wazys& 
tko to niepokoiło wmowajce. 

Z tern spokojntm obliczem, które niłdY 
%.iemsktej namtęmości nie dało sio uj'ć i ma
lowało niezachwianą pogvd~ twarzy, Zbyszek 
wszedł wieczorem do króla. 

Znalazł go me gmewnym już, ale przybi· 
tym, zn~kanym, boleJącynl. Z pośpiechem chłial 
Ja;1 ełło wyspowtadac naprzód wszystko przed 
swym pasterzem, który mu usta zamkn'lł sta· 
nowczem: 

Wiem o wszystkien1, miłościwy panie. 
Spojrzeli sobte w oczy; Jagiełło nic wy

trzy::r.ał wzroku, upokorzony s;adł na ław11. 
Stało się wielkte złe - odezwał aiv bis

kup chłodno - potrzeba je naprawić. 
- Kroiowa jutro wyjedzie na Litw~ - od· 

p arł Jagtełło . - Odsyłam jlł Wttoldowi. 
Naptsahbyście wyrok na siebie, nie na 

nią odparł Zbyszek powolnie. - Mam na· 
dzteję, że sil( t0 postanowienie zmieni. 

- .\igdy, nigdy l - wyjllknllł król pos
pieszme. 

- Zatem i tego, któremuście chcieli za· 
pewnić koronct, - rzekł biskup -· należy O· 
desłac Wttoldowi i wyrzec si9 jej dla krwi 
waszej ... Sromota padnic na dzieci~;, na was, 
na to królestwo wasze, a sromota niezasłużo 
na, kara bez winy, - bo królowa jest nie, 
winnil : 

Zerwał się król z gniewem wielkim. 
- Jakto niewinną? s~ dowod}' l 
- Żadnych niema l - odparł śmiało bis· 

kup. - Widziałem ochmistrza królowej, m~ża 
Oleposzlakowanej czci, który przysięg~ gotów 
jest zupełną niewinność spotwarzonej ni•~t: 
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słuszne w nowej ustawie reformy wybor• 
czej. 

Uważamy dojście do zgody narodu 
polskiego i narodu ruskiego za jedną z 
najważniejszych i najbardziej piekących 
potrzeb naszego kraju. Sam1 tet gotowi 
Jesteśmy nietylko słowem, ale i popar• 
ciem, o ile to od nas zależy, takiej zgo
d-,.ie dopomódz. Uwatamy też, że pier
wszem zadaniem nowego sejmu będżie 
ułożyć warunki i podstawy do lakiej zgo· 
dy. Ale Dl ech nam wolno będzic3 zwró· 
cić sie do kierowników politycznych na
rodu ruskiego z gorącem życzeniem, a.te 
by nie wysuwali t~rroryzmu w swych 
politycznych wystqpieniach, jako środka, 
który m~ ugodę wymusić, aby raczej 
uci::!zaniem waśni i zawiści narodowej -
umożliwili trwałe podstawy wzajemnej 
ugody. Wspominamy i mówimy o tern 
tylko dlateio, że nam to właśnie zarzu
cano, jakobyśmy byli przeciwnikami ugo
dy polsk{l·ruski~j, jakobyśmy przt~z os· 
tatnie, nasze wystąpienie jej przeciwdzia· 
łali. 

---------
Niniejsze nasze uwagi 1 przestrogi 

niecłlte wam siut~ Najmih;i, abyście przy 
tych wyborach dobrze wybierali. Wiedz4c, 
przed czem sie m11cie strzdz, tem samem 
wi~dzieć btdziecie, jaki wybór czymć 
należy. 

Baczciet na to, ażeby ci, co wyjd4 z 
\llaszego wyboru, przestrzegali sprawiedli
wości społeczneJ i interesów chrześciai• 
skiego społeczeńsl wa. Aby zaś to nast~& pić 
mogło, przestrzegajcie, abyście me wybie· 
rali kandydatow, którzy stoją wrogo wobec 
kościoła i religii. albo też, którzy wyznają 
zasad~, że rdigia jest tylko rzeczą prywat
ną, w polityce ?.:aś ani religią ani moral
ności~ wiązać się nie należy. 

Wyhierajcież łudzi' których przekona
nia religijne są wam znane. Wybierajcie 
dobrych katolików i prawych obywateli, 
którzy dobro Oitólne wyżej stawiają. aniżeli 
interes svrój czy swojt-j politycznej partyi, 
czy jednej tylko warstwy czy klasy. Tak 
wybierając, przygotujecie społeczeństwu 
na':~emu zdrowe i dobre nowe prawo wy
borcze. Ufamy Najmilsi, że za. głosem 
naszym pójdziecie; wszakże niczeiO inne
po nie żl:ldamy, do niczego innego was 
me wzywamy , jak tylko do teGo, co 
jest wyrazem i postub tern chrześciań
skieeo sumienia i rękojmią waszego do
bra. Znamy tet was i ufamy wam, że 
za w&kazówkami ~- naszymi wszyscy pój· 
dzieci e. 

W imią tych zasad idźci~ Najm1lsi, 
do orny wyborczej. Idźcie jak jedenJ mąt! 
Pomnijcie, że każdy głos dobrze oddany 
jest poparciem dobrej sprawy, zasługą 
wobec społeczeństwa i narodu. 

Nicebaj nie przepadnie żaden głos 
przez waszą obojętność, albo wasz~ nie
dbałość. 

Dziś świat wszędzie dzieli na tych, 

cz~śliwej pani stwierdzić. 
- Tak l - wybucbn•ł Jagtelło. - Umia · 

ła was wszystkich uj4ć sobie, przebiegła nie• 
wiasta. Służyli jej na dworze wszyscy, za· 
krywali. 

Biskup słuchał, nie przerywaj~&c, jak naj
mnniejszeao nie ukasuj~c poruszenia, jak sdy· 
by do wyrnów zagniewanego pana nie przy· 
Willzywał najmniejr ·ej wagi. Dawuy nieco 
ochłonllć Jagielle, pocz4ł zwolna. 

- Wi-kt lepiej nie zna Witolda nadomnio• 
Pan jest wielki, ale gwałtowny i samowoł· 
ny. Soł4 w oku była mu ta królowa, która 
nie chciała być je&o służebnic~. Pomnijcie, 
miłościwy panie, iŻ nie pierwszy on wam 
gwałt zadaje. Od :nnych myśmy cio starali 
ochronić, a od tego też jest obowi'łzkiem na 
szym bronić ci~. S4 niepowetowane już szko· 
dy, lecz czAs jeszcze choć ostatecznej sromo• 
cie sapobiedz 

Król mruczał niewyraźnie, ale nie odpowia• 
dał biskupowi i w oczy mu nie śmiał spoj• 
rzeć, burzył si~ jeszcze w sobie i nagle pow
stał. 

- Nie mówi~ jui nic, gdy mi w aprawach 
p•ństwa swoją wolo narzucacie, wy i inni o· 
dezwał sio - ale to domowe s11 moje rzeczy, 
w tych ja panem; słuchać nie bodę nikogo ... 
Uczyni~, co zechc~. 

- ·Ja, jako kapłan i stróź sumienia odzy• 
wam sio do was - rzekł Zbyszek. - Sami 
bodziecie żałować porywczości waszej i ule· 
słości Witoldowi. Królowa jest niewinniJ, lecz 
adyby nawei islotnie wina ci~&źyła na niej, oj· 
cu rodziny i królowi przystaloby jlł przed na· 
rodem osłonić dla czci domu, a nie czynić jll 
jawn4. :Na Boga ... 

Chciał mówić, Jagiełło mu pr.zerwał po· 
rywczo. 

- Mie mówcie o tern, proaz~, dosyć mam 
utrapienia. 

- Na tem •kończyła &i~ rozmowa z bls· 
kupom, która, 4fłwt •it W.wała ~11iwtec~sn'-

co stojl\ pod znakiem krzyża i na tych 
znowu, ro przeciw temu znakowi wystę
pują. I u nas też ten rozdział się zary
sował, i to nie tylko w życiu prywatnem. 
ale także w tyciu! publicznem, - Wyka
zać wam to jasno, był) głównym za
miarem i celem naszego, niniejszego 
pasterskiego listu. lJo was Najmtlsi teraz 
należy czynem waszym stwierdzić przy 
urnie wyborczej, pod jaką chor~gwią sto
icie i stać pragniecie, i pod jaką chorą
gwią chcecie widzieć kroczący w przy
szłości nasz kraj i nasze społeczeństwo. 

W tym znaku tyle razy w naszej 
przeszłości w chwilach nawet najtrud
niejszych dla narodu odnosiliśmy zwy
ci~stwa ; da Bóg, niechaj to zdziała Jego 
łask~, i niechaj to sprawi wasza wiara i 
wasze sumienie, abyśmy w tej chwili ci~ż
kiej i przełomowej przez krzyż i przez 
wyznanie Chrystusa publicznie odnie&li 
na:5ze zwycięstwo. Amen! 

Do spełnienia tego obowiązku dajemy 
wam nasze błogosławieństwo. 

W maju 1913 r. 
.16set" Bllezew•kl Arcybiskup me· 

tropolita lwowski ; Iózet Pelczar Biskup 
przomyski; Adam. 8ąpieeha Ksi~Że·Bis 
kup krakowski ; J6zef Teodorowlcz Arcy
biskup lwowski; Leon Wał-"a• Biskup 
tarnowski. 

~~ 

Z podróży po Brazylii. 
Blo Gr•nde de Sol 

(Ciąg dalszy). 
Dojechałem do Ijuhy. Kvlonia ta Jeży 

nad górnym biegiem rzt!ki Cruz Alta, od
dalona od miasta tejże nazwy o 50. klm. 
na północny zachód; założona jest przed 
18 laty. Prócz Polaków zamieszkujq jl\ : 
Włosi, Niemcy, przeważnie wyznania pro · 
testancitiego, kil!cadziesiąt rodzin •litew
skich 1 Brazyljanie, koncentrujący się w 
miasteczku. Ziemia po większej części uro· 
dzajna: św~adczą, o tern dwie łany kuku· 
rydzy, piękne winnice, oraz uprawa trzci
ny cukrowej, która tam obficie się udaje. 
Połączenie kolejowe czyni, że kolonia ta 
moźe się coraz to więce i rozwijać przez 
możność wywożenia produktów rolnych ; 
obecnie należy ona do :1ajwiększych ko
lonii rolniczych polskich w stanie Rio 
Graode do Sul. Wielkiero źródłem docho
du tamtejszych kolonistów jest chów trzo· 
dy chlewnej, z której wędzone mięso i 
prr.ttopiony smalec pakują do dużych 
blaszanych pudeł i wysyłaj& do okolicz
nych mi.lsl na sprzedaż. 

Polacy mają swój kościółek, ale bardzo 
biedny ; natomiast Niemcy mają okazały 
i pi~kny na zewnątrz, protestancki. Jest 
to skutek wędrówek naszych, którzy nie 
chcą siedzieć na jednem miejscu ; wykar
czują, uprawią ziemię, pobudują domy i 
na to tylko, by potem to wszystko sprze-

wiedztał Oleśnicki, iż zostawiony sam sobie 
król pod wpływem jej może zmieknllć. Trzeba 
mu było dać czas do rożmysłu . 

Były oprócz tego mnogie sprawy, zmarł 
był niedawno ulubiony królowi IDfłŻ siostry 
jego, Aleksandry, Semko Mazowiecki, po któ• 
rym liczne, niemal na rokach Jagiełły wypia
stowane zostało potomstwo. Biskup zagadnllł 
o nie króla i oderwał myśl jego od własnego 
bólu, mówfilc o pozostałej wdowie. Potem 
rachunki z żup, o których ścisłe sprawdzenie 
chodziło napomkn~ł. Jagiełło ostygł. 

Gdy śi~ to działo w jednej połcwie Wedyc
kiego dworu, na drugiej królowa przechadzała 
aio płacząc, bo łzy jej nie osychały, narzeka· 
illC, oburzona tern, że ją na lup zemście Wi· 
tolda wycać chciano. Czuła ona, że raz wy
gnana do Litwy, już WiE;cej powróctć nie mo
lła do Krakowa, a gdyby nawet wyrwała si~ 
z niewoli, dawnego stanowiska by nie odzys
kała. 

Z rozkazu króla przygotowano do podróży 
wszystko, a ludzie uprzedzeni byli, iż na Lit
w~ odwieźć mieli Sonko. Rozstanie z dzieci~· 
ciem, które zostawało w Krakowie, dodawało 
boleści. 

Femka napróźno chodziła za ni4, głaszcząc 
cieszile i poddajile myśli różne ; nawet tę naj-

1 dziwniejszq, by zwróciła siv o opiek~ do stry
ja, który w Wtażmie siedział, a o krew sw11 
upomnieć s i~ był powinien. Lecz od" ażyłźeby 
si~ on przeciwko wszechwładnemu Witoldowi 
wyat4pić? 

Wieczorem biskup czuł iii~ w obowi11zku 
przyjść pocieszyć królow~. Nie śmiał on jej 
przyrzekać nic, lecz z mowy zmiarkować moź· 
r1a było, iż do chwili ostatniej nie stracił na
dziei przełamania króla. 

Cala noc upłynęła we łzach i gor4czko · 
wych przygotowaniach do tej nieszczęsnej 
podróży. Królowa kłaść się nie chciała, pada· 
ła na łoże, spoczywała na niem zmiczona o
lłabitnieaa, arywała lit, wy~.wb•J•g mJWfiR 

dać Njemcorg, a sami idą, dalej w las 
Obok kościółka stoi nieopodal szlwła po 
ska, lecz często zamykana z powodu br 
ku czy to nauczyciela, czy to pieniędz 
na opłatę tegoż. Dawniej, Polacy mie 
szkołę, t~, którą obecnie posiadają Niem 
cy ; lecz zostali z niej wyrugowani prze 
rząd z powodu intryg niemieckich i m 
s ieli sobi~ sami drugą wybudować. W 
budowanie szkoły Polakom przez rząd m 
taką historyę: W pośrodku miasta znaj 
duje sie wielki plac; dawniej plac ten by 
całkiem ni euporzą,dkowany: zarosły, za 
nieczyszczony wszelkimi odpadkami i wca 
le do niczt'go nie zdatny. Rząd; by go u 
czynić do czegoś przydatnym i usuną 
śmietnisko z miasta, obiecał Polakom, z 
przyprowadzenie tegoż do porz&dku, wy 
budować 8Zkołę i kośćiół, Polacy oczyści 
plac ; ponieważ jednak rząd nie spieszy 
sie z bucową przyobiecaną, zaczęli sam .. u,uu, 

budować i wybudowali kościał ; a rzą 
dopiero, po wybudowaniu kościoła, wybu 
dowal szkołę, którą i tak później utracili 

W innych cz~ściach kolonii jest także 
kilka szkółek, wzniesionych gorliwQ prac• 
ducha, ludzi dbajlł!cych o dobro ludu · 
polskość, pomimo oporu i trudności na 
potykanych ze strony ciemnoty chłopskiej 
jakiej niestety nie brak szczególnie u ko
lonistów pochodzących z Królestwa Pol· 
skiego. Nie nmieją oni korzystać z danej 
nam tu wolności pielęgnowania ojczystego 
j~zyka, gdyż przyzwyczajeni S<l do krępu 
j ących ich niebdyś praw w Królestwie 
Polskiem i Prusach, gdzie wrogowie nasi 

... uatllnA 
Prusacy i Rosyanie wysilają się nad tern, 
by nas Z[łieść z powierzchni ziemi, jako ll=liDE~Iiżl 
Polaków, przez zakazywanie nam używa
nia języka UJców i idącej z nim rdigii 
katolickiej, której j aknajmniej starają się 
dać praw i na każdym kroku ścieśniać, ~,rouszc:za 
a rozszerzają natomiast protestantyzm i 
pra woflła wie. Wiedza oni dobrze, że po 
usuni~ciu tych dwó~.!h rzeczy: j~z,ka i re
ligii, przekazanej nam przez przodków, 
pr.zestaniemy być Polakami. Przetoż bra. 
cia, tu na obczyźnie, gdzie cieszymy się 
zupełną, wolnogcią narodowościową, dbaj· 
cież o zachowanie tej polskości, której 
nam w Ojczyźnie naszej zakazuJą; za 
którą wielu naszych braci posłano na Sy
bir i pomordowano. Nie bądźcież spraw· 
cami złego, zabój c a mi moralnymi waszych 
dzieci, nie starając si~ w nich wzniecić 
ognia miłości Ojczyzny, miłości do tego 
co nasze, co swojskie; nie zaniedbujcie 
posyłać dzieci do szkół polskich prowa. 
dzonych w duchu religijnym i narodowym, 
okupionym tylą krwi przez ostatnie stule. 
ci e. t. i e dajcież dzieciom wynaradawiać 
su~, dbajcie o ich oświatę wykształceniej 
spełnijcie obewiązek rodzicielski, jako do· 
brzy synowie Ojczyzny, 

(C. d. n.) 

Rodacy 1 czytajcie i rozpowszechniajci 
"G11zet~ Polską• w Brazylii. 

płaczem i tak doczekała wczesnego poranka 
wiosennego. 

W podwórku ruch si~ obudził o brzasku ... 
Zacz~to wozy zaciągać, skrzynie ładować, ko
nie prowadzić do wodopojów, wybierać ludzi, 
wynosić rzeczy. Gwar w przedsieniach nie 
dawał juŻ spoczywać. 

Król jak zwykle, choć przebudzony, nie rad 
z pościeli wstawał, a dn!a tego może, nie 
cqclłc się spotkać z królowll, umyślnie zależał. _. .... -r-". 

Po kilkakroć czeladź swą posyłał z nlo
cierpliwościl} dowiadywać się, czy wszystko 
było w gotowości do wyjazdu, zdawał się ..n,wnjlf&m 
przynaglać, aby od ci;źaru tego uwolnić. 

Tymczasem biskup raniutko mszfi odpra· Mfori~em:rt 
wiwszy w kościółku, nim królowa wyruszyć .",.tralrtac~tl 
mogła, zjawił się we dworze i wszedł nieza. •ałllj~~~ 
powiedziany do sypialni królewskiej. 

ldłlc do niej przez otwarte okna mógł sły' 
szeć j~ki i płacz biednej skazanej, dla której •łlfCI.nte 
o4danie Witoldowi było śmierci wyrokiem. 
Wzruszył go aż do gniewu niemal nielitości· 
wy upór króla. 

Nachmurzony, z brwiami ścilłgni~temi, przy. 
Stt\p lł do łoża Jagiełły ... Tuż było okno, które 
ruchem roki otworzył gwałtownie. 

- Słuchaj, miłościwy panie- zawołał -
tych j~ków i płaczu. Twaje okrucieństwo je 
wyciska . . . Królowa, żona twoja, leje łzy 
skrzywdzona i osławiona przez ciebie... L~kasz 
si~ uroków, złego oka i czarów, a &lłdzisz, że 
Bóg ci tego nie poltezy i nie ukarze .•. Łzy te 
padają na szal-e grzechów twoich ... 

Król podniósł glow~, słuchajlic osłupiony. 
To porównanie łez do czarów, któryco:h siv o· 
bawiał, podziałało na niego. Blade, pomar· BBC\O•u..,;Jl 
szczone r~ce, które trz}'mał na okryciu łoża, 
załamał z całych sil. 

Zmienionym głosem odezwał si~ do bis· 
kupa: 

- Witold, Witoldowi l 
Zbyszek wybuchnflł. 

(Ci g dalaiJ .) 
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vn ... hnr•naimy te masy, do których prze· 
Kiil~ta(l. z masami, do których prz~. 
n. p: kaznodzieja. Kaznodzieja m~-

raz - gazeta codziennie, kilka razy na 
bo są gazety które wychodzą 2, 

' a nawet ~ razy dziennie; kazn~dzię
mówi w oznb.czonym czasie i tnieję
- gazeta Ulwsze i wszędzie, i +.r pa-
i. w (lhacie, w biutach i r~tauracyach, 

ws~ i w mieście, w podrOży i D;;l jar
w domu i na ulicy; ka~modzieja 

najlepszym razie przemawia do tysi~· 
- g~zeta do setek tysięcy i miliQnów. 

na pewno można liczyć, że ~aźdy 
g21~ęly czyta· prźynajmniej 5 osób. 

więc d~eqniki, które tnają do too.oob 
działają na setki i aetki tysięcy 

GAZ!TA POLSKA 

będzie prasa szerzyła dal~j takie zniszcze
nie, to duch ludu naszego zostanie za· 
pełnia zatruty c . 

liGdyby dzisiaj był żył Apostoł św. 
Paweł, byłby redaktoremc. 

liCO do prasy - tak mówił książę 
biskup krakowski - to można mieć ro
~maite wyobrażenie ... , ale powtedzmy so
bie, ze sprawa dobrej prasy jest tak aktual
ną, tak ważn4, iż spierać się o to, czy 
ona b-. dzie tego gatunku, czy tamtego, 
~o rzecz podrz~dna. Powinniśmy sobie 
powiedzieć, że dobra prasa jest konieczna ... 
To sprawa niesłyr~anej ważności, tu cho
dzi o miliony dusz •. 

.. ' 

[Ze 
To też .ąłusznie można powiedzieć : 
•Prasa dzisiejsza, to kaznodzieja ludz· '• 

! 

świata politycznego ~ 
p a 

Polo6eale aa Balkanłe. 

,Jak, przedtem 'mówiono, że pieniądz 
· światem, dzisiaj trzeba mówić : 

rządzi śWiateoH. 
,prasa jest pot~gą rswiata cywilizowa
... <Przed pją chyli sią każde t czoło. 

niektórzy (Niemcy), że si~ tylko 
bgją. Nieprawda. Oni się pr~ede

tszvslkltem prasy boj~. (No - i Pola· 
i 

i druk - to niepokażna, ale 
•• .,.~u~,., ..... u.·,..,J·.., za broń, któr'l się st'-cz~ 

nowoczesne Dość wskaza~ 

C'ł 

,prfiwoziwy kościół angiełilki składa 
dzisiaj l.,z redaktorów, którzy w gaze 

i• lygbdnikaeh przemawiają do luduc. 
, Wszystko zalezy od r'o.apowszechbie· 
prasy. Starajmy sic} ją opanować, 

r.szystko wkrótće będzie w naszych 
l 

c. 

,Jeżeli · się patrz~ n~ straszne spusto-1 

jakie wyr~ądza prasa, to nabiera, 
prżekonania, ie wkrótce żałować bę · 
królowie, iż dali wolo)' wstęp tej sztuce 
swoje kraje •· ' 
•Nie da się opisać, co to Jest za 

50 cz~ści złudnych nadziei, ~7 
fałszywego przepowiadania~ a tylko, 

cz~ścl prawdyc. 
1 

1 
•Jeżeli nie nastąpi zmiana w redago

iaze~ jeżeli jeszcze przez lal r;o 

~···Praewłęl~uzeti Iult*7 
. Pr..lto.s6w. 

.i, czos~. ie ko}9niści ' 
.... , .... IL~J'Ił'r"' 'ł• Vl_Aif.Y$_h ,.para , 

rnrorr•orru s"przedaży i kupna, l 
~~Uj4'! te trans· • 

kOrlltr~tc~e "'•uu .. woilu- po
eił~·l(liiQ:Ctć nil!nilra2;nVIIII z. powodu; 1 

czy kupujący 
osoba,, - zwta· t 

przeto a~ z p1o~bA, , jako do 1 
..,.iltft<~n:" dbra~zców 1udu1 ~yśQie, .k~y w 

wykaz.alJ rJwdowi., pQpelnianc 
. . prsyl podooqi~ zaw.utych 

wl~az~J,, rn~J by ku,P\ljący i 1 
-.r~·lłJII'~Y·· 11twiłrdrali · 1 odst~pqwali swe 1 

biurach sto t~q pr~naczonych, 
M~n..le_ ·w ląJ•jdem }n~ze, . aby w ten 

~apewntó .posf4dłość swelin dzi,ciorn 
PI'IYI,;'.łOść, i ' by 'p~i.w\ r krajowemu stało 
sado~t-. -

Z praw4ziJrym ~eu'*iem 

M.an,ueł Joa-ó GonQalves, 

h. Tabelllo. 

-
Dla- gospod~~y •. , 'r 

' l ... -· "' 

OCieyalae wypowled•ea.te woJD7. • 

SerbiaT Grecya wypowiedziały oficyalnie 
w•póln'ł ah:cy~ wojen114 pr~;eoiw Bułgaryi; 
z .tego powodu ws'Ullcie ł~CZfłCO te państwa 
dotychcza~owe vtosqnki ~ostały zerwane. But 
iarJa nie ma ochoty do tej nowej wojny; 
zmuszona przez Serbów a poparta pn;ez Ro-
5y~, podj~ła: j4 bez :r.apału i wiary w dobry 
wynik. Widać to z m111ifestu wydanego przez 
króla do narodu, w którym tenże oświadcza~ 
.jedynie dobra sprawa na półwyspie bałkań· 
ak:im i zaufanie jakie żywi~ do cara Rosyi, 
popchn~ły mi~ do rozpocz~cia nowej wojny, 
która niewia<Jomo jak może si~ skończyć : 
może i ze atrat11 nietylko w ludziach, pieni4. 
dzach, ale - hegemonii Bułiaryi na Bałkanie 
i upadkiem•. 

Jak już wiemy, nie bardzo Bułgarya może 
spuścić aiv na Roayv: car, który podżegał 
państwa bałkańskie do wojny z Turcy,, gdy 
te znajdowały siv w przykrem położeniu, opw 
ścił je ; a wivc nie spełnił wzgl~dom nich ta· 
jemnic uwartych zobowi4zań. 

Bułgarzy wystawili do walki 000 tysi~czm~ 
armi~; walcz~& jak dzicy, bez zachowania mio
dzynarodowego prawa wojennego - lecz kto 
wie, czy nie czeka icb ten sam los co Tu11cy~? 
Telegramy, jakie otrzymujemy z Bałkanu, 54 
tak sprzeczne, Że nic P.rawdziwego nie można 
z nich wywnioskować. Bułgarzy telegrafują, 
te: zabrali do niew:>li 55 oficerów i 4000 żoł~ 
nierzy greckich : Grecy, że pobili ~ tysi~cy 
Bułgarów i t. p. Ostatni telegram donosi, że 
Serbowie •• zniec:h~ceni wojn4 na widok 8 ty . 
si~cy rannyrh, prócz zabitych, jakich mieli 
w jednej z. potyczok z Bułgarami. 

DFaate wrp•włedaenle w•Joy. 
SOFIA. Do tpr~yD\ierzonycla . Greków i Ser· 

b6w przył4czyła 1i9 w tych dniach i Rumu· 
nia, wypowiadaj4c otwarcie wojn~ Bułgarom. 
Bułgarzy maj• wite obecnie do czynienia z nie
przyjacielem ze wszyatilich stron. 

TDNJ'a Dłe łpt. 

WIEDEŃ. Turecki minister wojnv, gene~ 
rał Euad Pasza, bawi obecnie we Wiedniu ; 
at-ad obiel& pogłoska, że Turcya ż4da od Buł
garyi odlt,pienia: pewnej cz~ści Adryanopola. 

Zaraz po zwiezieniu powinno si~ nawozy 
wysypywaĆ Z WOrkÓW na kupy, 0 ile nie ' SlJ 
natychmiast zużyte. Worki trzeba wymoczyć 
w beczkach z wodEł, któta je dobrze wylugu· 
je. W ten sposób otrzymamy dobry nawóz 
płynny na warzywa, a worki ai~ nie niszcz4. 
·Nawozy najlepiej przechowują sit; w suchym 
śpichrzu, ,.ale praktyczniej post~pujemy, gdy 
sprowadzamy nawozy tylko na najbliższe 
spotrzebowanie. T~zeba pamiotać, aby zwie· 
rz~ta nie miały dost~pu do nawozów, bo liżąc 
je, moaą zachorować a nawet zgin4ć. Także 
łudzi• nie powi-nni gr~ebać w nawozach gołe• 
mi pokaleczone~i rękami. 

· W s u p e r t o s (a c i c zmniejsza si~ przez 
długie leżenie rozpuszczalność kwasu fosforo · 
wego Jeżeli skład nie jest zupełnie suchy, 
superfosfat potrosze wilgotni«>je i w rękach 
zbłja sit; w maż,caa mast; , którll bąrdzo tru· 
dno po polu równomierni& rozrzucić. 

T o m a s ó w k t;, o ilo ma być przecho . 
wywa04, należy zmieszać z miałem torfowym 
lub plewami żytniemi , bo od naimniejszej 
wil1oci, stajo 1i9 lepką. W suchem miejscu 
tomasówka ai~ rorszerza, tak ze worki pt;
kaj,. 

K a i n i t, podobnie jak tomasówka, chło· 
nie wilgoć, wit;c można go pr:echować tylko 
w pomieszaniu z miałem torfowym lub ple
wami łytniemi. Majlepiej wszakże zrobimy, 
gdy obu tych nawozów przechowywać nie 
b~dziemy, ale - gdyby nam zostały - roz 
aicjemy na liść. 

S a l e t r y c h i l i j s k i ej nie można 
przy dłuższem prz;echowaniu zabezpieczyć od 
rozkładu : chłqnie wiele wilgoci z powietrza 
i rozpływa si~ w niej. Należy też :~bronić sa
letr«; przed ogniem, bo łatwo wybucha i spo· 
wodować może pożar nawet od jednej iskry. 

S i ar c 11 a n a m o n u, prz~.chowywa· 
A)' w webom mioja;u, nit podle&~ wiolkim 

dnia 17 Li 1913 r. 

Depe•za eara D lkolaja d• królów 
Ferdynanda ł P Jotra. 

.z przykrością dowiaduj~ s i~, że państwa 
bałkańskie szykuj Ił s i~ do morderczej b rato · 
bójczej wojny, która może zam4cić i zniwe
czyć sław~, zdobytą w rozprawie ze wspó~· 
nym wrogiem. W tej poważnej chwili apeluj~ 
do W . K. Mości, do obu narodów serbskiego 
i bulgarskiego i zwracam uwag~, że Rosya 
aktem przymierza podj~ła si~ roli pośredniczłl• 
cej w roztr::ygni~ciu wszystkich sporów, któ~e 
odnoszą si~ do trak~atu mi~dzy temi dwoma 
państwami. Dlatego proszę trwać przy przyj~· 
tych na si~ zobowi4zaniach i zdać się w zu
pełności na Rosn. Podkreślam też, że wobec 
ewentualnej wojny Rosya nie mógłaby pozo
stać bezczynn,, że to państwo, któreby do 
niej !dało powód, musiałoby wziąć na siebie 
pt:lnEł za skutki tego odpowiedzialność - jak 
niemniej, że Rosya zastrzega sobie swobod~ 
stanowiska, jakie zajmie wobec ewentualnych 
wyników wojny•. 

Ż~tdaaie •e•obllłzaeJi. 

P.E. TERSBURG. Przedstawiciele dyplomaty ' 
czni Rosyi w Belgradzie i w Sofii wskutek 
depeszy cara zażądali od Serbii i Bułgaryi 
obustronnej demobilizacyi. Spór grecko-bułgar
ski ma być także roztrzygni~ty w sposób roz· 
jemczy przez wiclJ[ie mocarstwa. 

Odpowie" Bulcaryj. 

WIEDEŃ. ,.Neue Fr. Presse.. donosi, że 
Bułgarya przyj~ła pośrednictwo cara Mik.:>ł~· 
ja II, oświadczaj'łc, że podda si~ jego wyrQ· 
kowi nic tylko w sprawie terytoryurn sporne
go, ale także co do życzeń i pretensyi ; 
jednakże odrzuca kategorycznie rewizy~ traktatu 
co do podziału łupu wojennego, domaga si~ od 
Ser!::ii bezwarunkowego i jak najszybszego U· 

znania traktatu, opróżnienia terytoryum, uzna· 
nego w traktacie za terytoryurn bułgarskie, 
zaprowadzenia współrzEłdu obszaru spornego 
aż do chwili, kiedy zapadnie wyrok rozstrzy. 
gaj'łCY cara. 

t1crupow11nle armil balkań•kłeh. l 

Pomimo interwencyi osobistej cara Mikołaja: 
pomi~dzy Bułgaryą i Serbili nie doszł(' do ża
dnego zbliżenia. Armie ptzcciwne stojEł w go
towości do walki na upatrzonych pozycyach 
i rozmieszczenie ich przeds.Ławia si~ w sposób 
r.ast~puj4cy: 

Armia serbska jest podzielona na 3 grupy. 
Grupa północna, skladajEłcą si~ z 2 dywizy~ 
oraz znacznycb oddziałów obrony krajowej. 
z licznymi oddziałami technicznymi i ci~żką 
arty~eryą zajmuje pozycyc obronne na drodze 
z Bułgaryi do Niżu w okolicach Zajecar•Niz· 
Pirot. Korpus ten jest przeznaczony na po
wstrzymanie armii bułgarkiej, któraby chciała 
wkroczyć ze wschodu do Serbii a równocze. 
śnie na poparcie drugiej głównej armii set b· 
skiej w pochodzie na Sofi~. Ta armia druga, 
składaj4ca się z 6 dywizyi zaj~ła stanowisko 
na obszarze Uskub-Tetowo Egri-Palanka-Kó· 
prillu, aby przez Egri Palankc; i Kostendi\ 
udereyć na Sofi~. Korpus trzeci, obejm•Jjący 
mniej wi~cej l dywizyę stoi na południu pod 
Gjewgeli, gotów do współdziałania ~ armią 
greck'ł i jest przeznaczorty do ubezpieczenia 
wspÓłdziałania armii serbskiej z greckEł· W San• 
dtaku nowobazarslcim i kossowskim oraz w 
Albanii pozostawiono załogi1 składajllce &i~ 
z rospalitego ruszenia. Cała armia serbska 
liczy około 170.000 ludzi. 

Grecy stojll z 8 dywizyami przed SalonikEl, 
odległości paru kilometrów od przednich po · 

s tratom: przez pół roku trsći najwyżej l 1/2 o/o 
azotu, 

W a p n o a z o t o w e, przy dobrem 
przechowaniu, stratom nie pdlt ga, zwłaszc~a 
w zimfe 

=============~===== 

.ISIS BiłJIIOBOL• 

Kompania hodowli bydła w R.berao:Pires 
{S. Paulo) pisze : 

.Na zapytanie Pańskie mamy zaszczyt do· 
nieść że przesłanym nam preparatem robiliś
my liczne doświadczenia na naszej fazendzie 
i orzekonaliśmy si~, że .Isis Bichorot• jest 
bez w4tpienia n&jlepszym środkiem na wyt~· 
pienie .Karapatos•. 

Wobec tego w przyszłości b~dziemy uży. 
wać jedynie tylko ,.lsis Bichorol• 

Podajemy takŻe do wiadomości, że takie 
same doświadczenia zrobiono na sąsiedmch 
fazendach jak w ltaquere i osiEłgni~to najlep· · 
sze skutki•. 

Z poważaniem 
Kompania hodowli bydła 

w RIBERAO PIRES 
S· Paulo. 

Oehroaa ml,•a od much. 
Dla ochronienia mięsa od much bardzc 

dobrym sposobem jest okrywanie mi~sa czystą 
ściereczką, zmaczan4 w occie i wyi~tlł sta
rannie. W ten sposó'J muchy nietylko nie sia
dai4 na mi~sie lecz, co jest bardzo ważne, nie 
składajEl w niem swych jajek, które s i~ przy 
czyniajlł do szybkiego psucia mi~sa. Ocet, tak 
użyty, wcale nie wpływa na zmian~ smaku, 
ani barw-; mitea• 

•' 
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sterunków bułgarskich. Ta armia wraz z oddzil\ 
lem mniejszym stojącym dalej na zachodzie 
liczy ogółem około 100.000 ludzi. ' 

Bułgarya stoi z 7 dywiz}'ami wzmocnione· 
mi formacyami drugiej i trzeciej linit, na dro
dze z W idynia do Kustendilu, z 4 odywizy ami 
naprzeciw armii greckiej w ÓkQlicach Stru
mmcy !. Kawali, i j edną wzmocnioną dyw,zyą 
w oko.1cach Koczany i Istipu, na s krzydle 
głównej armii serbskiej. 

Kr61 ezaroog6r•kł żąda ~dMzhodo· 
waula. 

LONDYN .• Daily T elegr." donos i z Pary
za, Że król Mikołaj czarnogórski na między
narodowej konferencyi finansowej w Paryżu 
chce wytoczyć sprawę, przyrzeczonych r.m 
przez rzłłdL angielski 30,000.000 fr. wzami.-n 
za ustllpieme ze Skutari. Uważa on ową sJ r:1~ 
30,000.000 fr. nie za pożyczk~, lecz za poda 
runek, zgadza się przeciei na to, aby usun >
wiono kontrolę mi~dzynarodową nad sposubcm 
użycia tej sumy na cele publiczne Czarnvgórza. 

Pomoe C•arnog6rza. 

Czarnogóra wysłała na pomoc Serbii w ra· 
zie wojny przeciwko Bułgaryi 10.000 żołnierzy. 

Pedzłal Serbli-

Francuskie dzienniki wyrażają poważne za· 
niepokojenie z powodu rozwoju wypadków na 
Bałkan;e, Czynią one odpow i edzial ną', Austryę, 
która itara s i~ odegrać obecnie wobec Bułga• 
ryi taką roi~. jak dawn:ej wobec Turcyi •• Ma· 
tin• twierdzi, że Aus trya dąiy do wmówienia 
w Bułgary~, iż konieczny jest podział Serbii. 
Wo~ec takiego s tanu rzeczy nie można się 
b~dzie dziNić, że nast~&pi zaos trzenie zatargu 
austry acko·rosyjskiego ze wszystkieroi możli · 
wościami. 

G r ecy a. 
ATENY Ze wszystkich stron Grecy i napły • 

waj4 datki pieniężne do rządu od bogatych 
rodzin na prowad~et'lie wojny . 

Bewolne)'a w Tarc;JI. 
WKonstantynopolu panuj ~ niesłychane wzbu· 

rz:enie. Wybuch rewolucyi oczekiwany lada 
dzień. W najbliższym czasie spodziewane jest 
wtargni~cie J o stolicy wojsk pod dowództwem 
zwolenników Abdul Warnida i zrzucenie z tro 
nu sułtana. 

.ł.re•ztowaala w Kon8łantynot•olu. 

420 osób, urz~dników, oficen)w, księży , 
dziennikarzy i kup~o.ów - w tern 19 chrzl!
ścian - zawikłanych w spisek przectwko 
Mahmudowi Szewketowi paszy wy~;łan i zostali 
na wygnanie do Sinope nad Morzem czarnem. 

Prsygotowaoła t u t·eekle. 

KONSTANTYNOPOL. Rząd przygotowuje 
s i~ do oowej wojny ; wydał juŻ rozporządze · 
nie naczelnemu wodzowi, ienerałowi Iszed 
Paszy, by każdej chwili był gotów ~to wyrnar 
szu z wojskiem. 

Turcya uważa obecn lł chwil~ za najsto. 
sowniejszq do odebrania ujętych jej posiadło· 
ści przez sprzymierzone państwa bałkańskie . 

Zapowiedź rewolocyl w wojsku f .ran-
cu8klem.. 

PARYŹ. Na posiedzeniu Izby pos?ów po
seł Briand przedłożył sensacyjne rewelacye. 
Oświadczył on, że Powszechny Związek Robo· 
tniczy przygotowuje na 25 września rewolucy~ 

n1=======================1~1 li FEJLE:J.lON . 

u~============================u 

Tysiąc koron. 
(Humoreska galicyjska). 

Niech też licho porwie wszystkich Turków, 
Serbó~, Tatarów czy Mongołów, co to wojnę 
prowadZił i narażaj4 ludzi na tysiączne nie· 
przyjemnolei 1 .. 

Im tam dobrze na owych Pałkaoach, biją 
sio, strzelaj4 sobie, zdobywają po bochatersku 
twierdze, miasta, armaty , dost aj ą ordery za 
waleczność, czasem nawet j akiś obiad tub bo 
chenek chleba, a. jeżeli korr.u granat głowę 
ury.rje, może sobie z durnil i zadowoleniem 
powiedzieć : Za ojczyznę l 

Ale za co, moi państwo, my tu cierpimy, 
skutkiem awantur adryatycko•polop0neskich 
- to dalibóg nie mam pojęcia l 

Strach, obawa, trzęsienie łydek , wydz!e 
ranie z n at ażeniem życia pieniędzy z kasy 
oszczędności, nakupywanie ogromny.::h ilości 
miłki, krup, w~dlin i konserw .na wypadek 
wojny• - wiele nawet wysyłek żon i dzieci 
za &rarllcę i tak dalej i+d .• , oto cząstka oi{rop
ności, jakie gradem spadaj4 na Bogu ducha 
winne głowy nieszcz~śliwych Lwowiaków L. 

B'\1 niechżeby choć tylko na Lwowi~ków 1... 
Czy ja wiem? W ielcy ludzie, politycy, dyplo· 
maci, gazeciarze - piszlł, jątrzą, dz1ałają, 
podburzaj4 - może im si~ i należy mała nR 
uczka za to wszystko •. • Co to jedn akże 
~ szystko mnie obchodzi, za co ja od pokuto . 
wałem najniewinniej w świecie. ja, mieszka 
niec małej mieściny, hen z pod węgiersk1ej 
granicy - nie wiem l Pozwólcie państwo, 
opowiem wam swój wypadek - a raczej 
a woje W)'padki... to ~rozumiecie wntt tr&:~ny, 
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wojskowll. Jest t? dzień, w który~ mają ~yć 
po dwuletniej słuzb1e rozpuszczem ';lrlopmcy. 
W tym dniu mają być l.lrZlldzane w1elk1e de· 
monstracye. W koszarach bvdlł r<;>zda~ane pr~. 
klamaeye oraz ubrania cywilne. Zołmerze, kt•>· 
rzy kończą dwa lata służby, mają w tym dniu 
zmienić suknie na cywilne i opuścić koszary. 
W ten sposób zde:c.ertowałoby 25-30 tysię1 
cy ludzi.. Władze wobec tej masowej dezercyi 
byłyby bezsilne. Celem przeszkodzenia temu 
żąda Briand wydania ostrej ustawy, któraby 
zwracała się przeciw działalności Powszechne· 
go Zwilłzku robotniczego. 

Walki n:arokańezyk6w. 

W mieście Alcazar przysr.ło do wielkiej 
rzezi ulicznej pomiędzy Marokańczykami a 
Hiszpanami. ł:'o obu stronach mnóstwo zabi
tych. 

iadomości i Rozmaitoś-ci. 

Skazanie na ~hnie• e. 
MADRYD. Najwyższy trybunał sądowy ska· 

zal na imierć przez rozstrzelanie anarchist~, 
za zamach na króla. 

A.reliztowante agent6w. 

BERLIN. Na wniosek prokuratora państw~ 
aresztowała policya berlińska kilku agentów 
emigracyjnych, którzy namawiali robotników 
i włościan do wyjazdu za ocean, szt;zególnie 
do Brazylii. 

Kradzle:& . ... 

PARYŹ. Pewnej Brazyliance, która przyje. 
chała do Europy w celu zwiedzenia i p;::rato· 
wania zdrowia skradziono w miejsc~ klipieło
wem 250 tysięcy franków. 

N a81adowea Bonłldera. 
PETERSBURG. Pisma petersburskie dono

szą = Warszawy, jakoby bar. Bisping zamle 
rzał przedsiywziąć uc1ecz.ky z WlyZicnia; pod· 
czas rewizyi, przeprowadzonej u niego w celi, 
znaleziamo pilniki i listy, zdradzające te za
mysły. 

.. . .J 
Stait zasiewów w Bos7ł 

według ostatniego sprawoz.~ani~ przedstawia 
s1~ dobrze i widoki żr.iw są zadowalniajlłce. 

Trzeci m.ost w War•zawłe. 

WARSZAWA. Otwarty został uroczyście 
trzeci most, łączący Aleję Jerozolimską z Sas
ką Kępą, dla ruchu kołowego. 

Pożar fabryki. 

CZĘStOCHOWA. W tutejszej fab~ce za 
pałek wybuchł pożar. Plomienie zniszcz}'ły ca· 
łe urządzeni~. s~koda wynosi około 100 tys. 
rubli. 

Uderzenie ploruna w wiei~ ... ~~lu.' 

Podczas szalejącej burzy uderzył piorun w 
wież~ zegarowił na WaNelu. Z powodu znisz· 
czenia przez piorun przewodów teletonicznych 
.zawezwano straż pożarnlł dopiero po pewnej 
chwili. Na miejsce wypadku wyjechały dwa 
plutony straży. Jak stwierdzono, piorun ude• 
rzył w narożnik kamiennego gzymsu pod he~. 
mem wieży i wyważył olbrzymi, bo kilka cen
tnarów waiący kamień, poczem dru~ianemi 
wagami zegaru spłynllł do m~chan\?:mu. Od 
ude!'zenia piorunu wypadły dwa olbrzymie okna 

jakimi zasypałem was zaraz na wst~pie. 
Mam tu we Lwowie córe.::zkę umieszczo· 
ną w pensyonacle i tu przyjechałem ją od 
wtedzić w sam dzień jej patronki Barhary, 
dnia 4 go grudnia. P9wtarza si~ to od lat kil
ku; przywożę i ej całfł pakę smako1yków, ' 
pierniczków i tym podobnych qrobnostek od 
matki - ja zazwyczaj wypatruj~ po wys
tawach sklepowych )Skiś lactny drob:azg, ile 
możności . praktyczny i użyteczny i zanoszę 
dziecku w prezencie na imieniny. 

Jeżeli mówi~ .dziecku• - to tyltto niby 
jako ojciec, dziewczyna bowiem 18 lat skoń
czyła przed świ~tami J3,ożego . ~ .trodzenil! i o,d 
pół roku kręci mi głow~, żeby ją z ll)atką 
raz wysła-5 na zwiedzenie Wiednia, Wenecyi, 
Nicei .. 

Ale że to taka choćby 2-tygodniowe prze
jażdżka tysiączk~ pochłonie - "!iec mimo, ' 
że choć uznajy potrzeby poznania świata -
dotąd z całych sił odwlekałem decyzy~. 

Zmusil mnie do tego obecnie - nie śmiej
cie się -~ tego, właśnie brak monety. 

Stało si~, że iprz.yjechałem rano}'m pocill
giem do Lwowa, a ZI)Stawiwszy w domu 
wszystkie drobne pieniądze żonie na bież11ce j 

wydatki i sobie dwie korony w kieszeni ua 
dorożkę i kolei - miałem w pugilaresie jed
ną jedyną tysiąckpronówkę. 

U rias w Pipidówce - trudno ; có~ jed
nak łatwiejszego, jak ją .zmi enić w Lwowie! 
Tak sobie myślałem - i pokazało si~, że 
myślałem niedobrze. 

Napiłem si~ kawy w hotelu, zjadłem ka
wałek doskonał~j baby i wołam : płacić ... 
Płatniczy na wtdok podawanego mu banknotu 
skurczył się jak wąż, oczy jak. bańki na wierzch 
mu wylazły, chciał :się biedaczysko uśmiech
nąć, ale bardzo skrzywił si~ i wyjąknął : 

Och ... panie dobrodzieju !... SktldŻebym ja 
wziął tyle pieni~dzy ? 

- Może pan pośle gdzie zmienić, zapro· 
ponowałem. 

GAZETA POLSKA f\ 

nad kaplicą Oleśnickich. Drugi kamień poru· 
szony w toźysku, groził lada chwila upadkiem. 
Wobec grożącego niebezpieczeń~tw~t, podmaj 
strzy murarski p. Radwański uwil}zał się na 
lince i zawieszony w ten sposób mi~dzy nie
bem a ziemią, przymocował do kam1e01a kil
ka lin, po których go opuŚzczono. Szkoda wy• 
rządzona przez piorun jest znaczną, zważyw
szy, że naprawienie uszkodzonego gzymsu i 
zegaru wyniesie kilka tysięcy koron. Siła u 
de1zen1a piorunu była tak znaczna, że kilka 
osób zwiedzających w owyrn czasie katedrę, 
upadło na z1em1~. Piorun pon1szczył równ ież 
wszystkie przewody elektryczne i telefoniczne, 
wskutek czego nasltlpiła dłuższa przerwa w 
korpunikacyi telefonicznej m1ejskiej. 

Odkr7cia podz•eJDue na. Wa.wł'Jln. 1 

KRAKÓW. ' Przy robotach ziemnych na W a· 
welu natrafwno na fundamenty nieznsnej bu
dowy i nieznany korytarz, biegn!lCY ku Wiśle. 
Jest to Rrawdópodobnie ow chodnik, którym 
konfederaci barscy w 'swoim czasie wtargn~li 
na zamek. Znaleziono przytern wiele f~gurek 
z terrakoty pochodzenia greckiego, przedsta
wiających różny.::h boŻkóW', bardzo starych ; 
b~dlł one oddane do Muzeum Narodowego. 

Przesilenie gospodareze w · Galieyt. t 

We Wiedniu bawi obecnie namiestnik Ko
rytowski. Pobyt jego we Wieóni~ dotyczy mi~· 
dzy innemi takie usiłowań około złagodzt:nia 
ogólnego przesilenia gospodarczego w Galicyi. 
Obecnie w samym Lwowie Jest 13,000 robot
ni~ów . bez zaj~cia. Z tegą powodv . za·chodzi 
obawa. niepokojów, jak prfed _10 laty. Odb}"ły 
się w tej sprawie konferencye między prezy
dehtem ministrów, ministrem skarbu ,i namies
tni.kiem. Postanowiono utworzyć krajową dy
rekcy~ pracy dla Galicyi z siedzibą we Lwo
wie. Dalej poczynione będą starania, by mi
nisterstwo robót rublicznych wszelkie nieza
łatwione prośby budowlane i kolaudacyjne mo· 
żlilvi~ szybko zalatwlło1 - h:1b. przekazało techni-· 
ko)D prywatnym dla wypracpwanta w najkrót· 
szym czasię. Projektcwana bttdowa )canału 
Wisła-Dniestr ma być możliwie szybko rozpo· 
czętą. Zarówno prezydent ministrów jak mi
nister skarbu uznają koniec.zność be.zp9średniej 
akbyi wobec przes1lenia gospodarczego w Ga
licyi. t-lamiestntk otrzymał dla tózpocz~cla ko· 
nięcznyc):l zarządzeń daleko ldące pełnomoc·1 

nic twa. . 
1 PJorun w kapUcy.' 

LWów: W Bilce Szlacheckiej uderzył pio
run w czasie burzy w kaplic~ Matki. ·Boskiej i 
zabił '5 ~sób. · 

' 
~td6k:t uro'dz&j~-ti ~ Poz~aŚskłem. 

' ' Podczas· gdy gospodarze ~i~~t~ryc'b 'cz~ści 
Kśi~stwa Poznańskiegó uskarzać s i~ pocz~li r;u• 1 

zbyteczne ulewy, które wyriądzały w pol~ch 
niemałe straty, brakowało w ninych n'liejśco- ' 
w€>ściach deszczu zupełnie. Przeci ętnie stan ' 
zbOża przechodźi wszelliie oczekiWania. Psze
nii:a przedstawia się w doskonałym rozwoju 
a i stan ziemniaków przedstawia si~ na ogól 
pomyślnie Sprz~ty siana nie pozostawiają ~ic 
dd życzenia. Jeżeli więc roślinność będ~ie rot• 
wijała siv w dalszym ciągu w tej ~amej mte
rz.e co dotychczas, to moż'erny liczyć na rok 
bardzo urodzajny i spodz1ewać się obniŻk'i naj· 
pdtrzeóniej~zych pledów ż e mi naszaj. • l 

l 

Parlament audryaekl ~- .Jub~f.~nllz 
eesarza Willleikila ' ll. · 

Na posiedzeniu parlamentu austryackiego 
z"mierzał marszałek dr. Sylwester wygłosić 

l . 

Szkoda czasu, panie dobrodzieju t ... 
Przed pół;;odziną nie mógł mi n ikt zmienić 
piątki l 

- No to cóż będzie ? 
• 1 Pan dobrodziej zapłaci innym razem l 

- Alaż, panie, ja nie tutejszy 1 Bóg" wis, 
kiedy ja b1dę znowu ~e Lwowie l 

· - Może pan dobro<łtiaj po obiedzie wst11· 
pi na czarną kawę l 

- · Mog~ wstąpić, ale i ;mog~ nie mieć· 
czasu l ~ 

- Ha,' to już wszystko jedno l Przepra
szam l 

Odszedł do innego gościa - ja .kawy nie 1 

zapłaciJem Nie chcąc daleko odchodzić, aze• 
bym mógł wrócić i taki marny dług· uiścić 
...,. wstąpitern vis-a v s do jakiegoś sklepu z 
towarami. 

- Prosi~ mi dać ... 
t - Co proszę pana dobrodzieja? 

- Hm, czy ja wiem? J'akąś drobnostkę ... 
Szali~ jedwabny· a :; moźe pó i tuzirtll chustek 
do nosa _ot, żebym mógł tmienic tysi~ckorc·
n0wkę: 

1 Kupiec aż zblr:.dt 1 .. : 
• - Tyslllck6ro ... nowk~ l - wyjqkn4t. -

Niepodobna, panie "'dobrodzieju, nie ' mamy 
drobnych jak za dziesi~ć l 

: - - No, ' to cóż zrobić ? 
- Czy ja wiem? To najprędzej może w 

jakiej resta\lraćyi. U kupców obecnie niema 
p1eniydzy. 

Zły wyszedłem na ulic~, trzymając iesz
cze w ręku' banknot. Schoi.V'ałet'n pug,lares 
- i nie uważałem nawet,: źe jakiś jegomość 
ostro popatrzył, mierztle mnie od stóp do 
głowy . Puściłem si~ ku Maryackierńu ...:... po 
drodze wpadł mi w oko szynk c.zy restaura
cya . Wspomniałem na słowa kupca, dla te• 
go tam wsz'edłem i prosiłem o zamienienie mi 
tysillckoronówki na drobne pieniądze. 

- Mo żet pan mi ~robi tv- przyałllgtl · v ' 

mowę na czesc cesarza n;emieckiego. Gdy ·o 
tym zamiarze dow1edzieli si~ posłowie cże§cy, 
ośw:1~.::::; li, . że protestować ł>~;dlł przeciw ta-
klej przemow1e, która obraziłaby uc,iiuCie' Sło· B. A i r e s. Dnia 9 lipca 
wian. Poni~waż także posłowie słoweńscy 1i .. . , 
Koło polskie przec wni byli taklej przemowie ~ ":1~l~ą ckazatolfcią" W )Arg~ 
zmuszony był marsźałek wyrzec się żamiarJ. ' guaju l Paraguajh · 97 roczmcę ' 
aby nie wywołać awantury. Poslowle riiemiec'- . 'fniEłzawisłości tych krajów od 
cy 1 oburzyli s ię skutkiem tego i pocz~li ·tźyć : 
d-ra Sylwestra Tenże oświa,d~zył, że urzlłd ! B. A i r e s. · Gazety ;; tak 'ż1 

marszałka złoży i wyszedł ze sali. Później ·na z Bmmos Aires' rozpisują się' 0 
prdśby posłów wrócił i ptzewo'dni'ćzył; : strnszłiwem szerzeni(! śł~: · 

Wypadek w kanale' płfnal'udakłili: l gemtynie. Lekarz pewnego szpitala 
.nos Aires··twierdzi, te· połoWa 
Qabawiła się różnych ćfiorób •z LO~oYN: Ut~~rc!e ,. ~r,n~lu' P~anarpsk!.eg~ 

zośtante -- Jak SI~ zdąJe - odłozone; gdy~ 
wskutek obsuwania sffr ziemi' toboty 1w' kopa!.. 
niu post~pujf} nadzwyczajnie -powdli. Podczas 
ostatniego osuni~cia si~ ziemi przeszło pól mi- . 
liona metrów kubicznych ziemi wpadło do ka
nału. Otwarcie kanału nast11pi przynajmniej d 
pół roku później, aniżeli si~ spodziewano. · 

TOKIO. Rząd japQński · pozwołtł -Jezuttórn 
na utworzenie w Tokio uniwersytetu, na który 
zapisatq się już 80 .. studentów. · Uniwersytet 
nosi nazwę .,Jocki Daigaru• (szkoła mlldrości). 

l • 

.Organizacya niemoralności. --·· 

Prokurator Withroann w Nowym Jor
kut zdołał po kilku letniem śledztwie ~e
brat b 8gaty materyał, dowodzący, że w 
N owym Jorku islniej c trust dla sżerzenia 
oiemorałności. Cata szajka, należąca do 
trustu , została niebawem (lresztowana. 
Trust trzymał w swych szponach przeszło 
1600 dziewcząt i wydawał tysiace dola 
rów na przekupienie polkyi. Dochód roc~~;· 
ny. trustu wynosił przeszło 5 milionaw do· 
larów. Dyrektor Goldberg, żyd niemiecki, 
zb.iegł do Buenos A yres, został jednak 
-stamtąd wydany policyi nowojorskiej. · 

NieszcEę~cie ltol~jd;,.r~ ! 
' -
··.w Stamfort w stanie Connecticut zd'e-· 

rzyły się dwa pociągi IJa linii kolejowej 
New.Jork - Hartford', przyczem 4 Of!oby 

· zdstały zabite a 20 pasażerów odniosło 
:rapy. 

.lVybnch na parowcu. 

1 Z Chicago donoszą, że na parowcu 
»Peck c nastąpił wybuch kotła i 5 osób 
zostało zabitych a 6 zranionych. 

Krib'a1 1 ~ 
l 

. H a w a n a. Z a mordowano dyrektora 
·policyi hawańskiej, generała Riva. .l 

Meksyk. · 
1 M eks y k. 'l.J powodu zaburzeń rewo. 

lucyjn-ych konsulowie państw żagranicz· 
nfch opuścili kraj. 

Zyd cofnllł si~ za szynkwas całkiem prze
rażo'ńy. 

· - Skąd jll ino.d1 fuieć 'w tych " czasach 
tyle drobnych ? - 1 rzek'ł i · znaci~Co jakoś 
mtughqł na kelnera. 

' Nie jestem pewrty, ale żcfaje M: si~, ze 
kelner' rhrukn~ł' coś jak rpyszygie - czy 
• wus r• - a w ' tej chwifł pojawił się Obok 
m~j osoby ów Jegomość ź ·'astrem wtfjriEmierri. 
Wys'żedłerrl ze szynka _ i.!J on za inni}· •. . ale 
co: mnie tam obchodzlił 1- Błyst~ł'il nii dopta 
myśl : - Pójdę do Jarzy~y i kupi~ dla gasi 
jaki pi~kny pierścionecz8k -- za sto koron, 
pdwieażmy. Taki pbrz11dny k~P.iec jak Jarzj.
na, będzie chyba miał"trochę 'gó'tówki ·· 

~ Ha, ha, ha l gadanie t.:. Pierścionek' za sto 
kqrqn wybrał mi ładniutki" "-'" tysi!łckordnów1 
ki, nie wziął nawet do ręki ·~ " 

1 - Jak to, i pan niema· drobt'lycb -~ 

1 Pokazał mi siedem takich biinknotów~ po 
tysiąc korop. 

- Proszę pana dobrodzieja - . siedem 
pi~rścionków sprzedałem 'i za kddyin razem 
m~siałem wydawać dćóbńe l Już nie inam ani 
kdro·ny l ' . ., . 

- A to' rozpacz 1 .Cói ja poczn~,? 
r - Dam panu dobrodziejowi dobq rad~. • 

- Zlituj się pan - mówże l 
l - Niech pan dobrod'zii:!J weźmi~ ' dla ' pa

ni dobrodZiejki oto tę koli~' 'rubinbwlll"Wsp'lł
neała rzecz-. - KosztuJe ·w sani' raz 1 dziewivć'· 
set ! Będziemy · kwtts bez pieni~d'l:y 1 wyda. 
Will n i a. 

Cheidem ~o grzmotnąć ·-w pasyi t. ·. na 
szct~ście sklepik t9.ki mały, że ni-e było 'gdzie 
się dobrze rozll)achnąć . .. Wylecialem na ulic~ 
- i w tej cnwili jegomość z ostrym zwrokiem 
p{zystąplł do mnie energicznie. 

- Przepraszam. pan pójdzie ze mną l • ·· 
l -- Co takiego? A pan kto?· -

- Jestem agentem po!icyi i aresztuj~ 
pana l · 

- Pati ~arybwał?:.: Prdpraażam ia co l 

nał1użycia trunków roz 
Bt}'lka pocaje następujące liczby' 

" kt@rzr • pod •wpływem hlkohdlti 
si~ żbrorlni różnego rodzaju. ' 

: Od roku 1903 aż. do t91:f ~w · 
mieście Buenos ~ires uwiąziono 
mężczy.zn i 96ł T kdbiet. ·l J.~rk_u. 

W roku 1910 było w B. Aireg hJ~kleJ; 
szynków: ptzypadało 'więc· na jeden teJszy. 
·17IJ mieszkańc~w, jeśli si~ · zaś 
tylko ci piją, co mają wyżej jak 
to l przypada tylko 70 mieszkańćów. 

· .. • W obwodzie B. A-ires jest 12.31 -
ków. Od roku _1892 uWięziono ' za 

J stwo 210:33&:: ;,l) 

' W obwodzie Santa ~ j'e~t 151 
czmy·; w obwotłźie J.{end'oza 
za pijans t w o od r. ' '190IJ!1do 1912· . 
ósbb. 

Dyrektor hygieny w B. Aires 
Żt poł0:\\1'3. śmiertelnośei N Ar"n ... 'T""'"" 

chodzi' z pij&.i:istwa. '1 

---
Z :polit,-kil · 

Ą • 

1 R i o. Z powodu -kar.,.n·n.ło1U• 
wy przyjęcia kandydatury przez 
Alves, prezydenta S. Paulo; kan 
Ruy Barbosy· staje · się zt'"każdym.~ 
pewniejszą, tak, że można 
śl' Ruy' Barbazar -teraz nie 

. to już nigd)! 
.l\ajwięksi nieprzyjaciele jego 

dąlury Danles Barreto' i Pinl!leito 
d q okazali · mu swoją' przyC'hylnó~ć -; 
rają si~ t~tlka stany Mina:s ' Geraes i 
Grande. Stawiaj.ą one kondyda:turę 
ceslau Braz, który wreszcie 
tury nie chce przyjątć. 

1 Obecnie panuje wielkie ' 
ni~ • wśród marynarki wojskowej, ~ 
ceyny objęcia stanowiska mini"atetst~a 
ryparki przez ministra wojny.J 
szef generalny marynarki- podall • się 
dymisyi. · · 

1 R i o. Sędzia federalny • skazai 
brazylijski na zapłacenie 20<Y· tys. 
fa~nilii D. Ped~a li. za · zabranie korfiny 
sarskiej, lub oddanie tejże. . 

- Pan s}.e_- wytłóms:cty-~.na iniSpeiNti. 
- Co u wszystkich ;-dyabłów, -

zaczęli si~ zgromadzać - a mnie wstyd 
rntił - czego ten waryat chee odem"';eł 
ba pómyłka jaka. cz_y co? 1- byłbym·J 
mJlszerows:ł ~o. furdygi - najnłewinrriej •w 
ci~ - gdyby nie znajomy- -radca po-!icyi,• 
re~o mi Bóg zesłał w teł samej' 'chwili: •· 

: - Co t~kiego ?. - zapyteł:,• · 
- Panie • radco... 'Fen 'pan poltiłjlrZIIl:ll 

P*ci 'samymi tysi.aczkami .• :. 
go, może t? ·jaki, szpieg? • . 

- Idź pan do licha.~: .Ja bowiem ,, 
ran tuj~ za tego pana. • · 

; ~gęnt.!;iv ulot~ił - la odetctm4iem;' 
l}Fi~c.~o~onó~kl nie - zmieniłem nigdEiłi 
ja~ dyabli . poszedłem •do pentyonatu·i 
do corki; 

· - Masz· te tysilłc koron,' •dobrze 
pojedzie_sz za nię do Wiednia; • jeżeli 
nie i oęzywiście- z;mienisz. ~ 

llf Pożyczyłem. sobie dwadzieścia ' koron 
przełożonej pensY.or:tatu, bo 'PYlbym nie 
o cze:~twrócic dci mojej Pipfdówki ! 

O wy pr'zekl~e ' Serby: Turlli"i Bułgary 1 

Wesoły *kącik. 
Zmądrz e l i. .. 

Stary 'kawill~ :l' 1'Jak l to czas-~łtybko 
Toć to dzisiaj dziesi~ l&t od czasu, kiedJ 
pani odmówiła sw&j rę.kh- ... ' 

1 Panna (która -kroku teg() tałuje}"'.t. Acb; 
n~e Franciszku,. byłam wtedy·· -taka ''ID<riJIH• 

nteroZS!l,dna .. : _. 
Kawaler ; Tak, tere.ż 'Zmieniliśmy sit 

zmądrzei'i oboje. 1 

' Ojciec: ·czekaj ty. nicponiu. Nauezt-ja 
palić- papierosy. 

' Syn : -Kieay ;a już umiem, proHf ·taty. --- .. ~ 



~---

R:ijo. Na okręcie ::.Fri~ac• znaleziono: 
trupa 35 letniego mężczyzny w kufrze pa• 
saterki, jadącej .z Europy do Buenos Aires. 
Trupa spostrzeżono po silnym fetorze, ja
ki wydzielał się w magazynie okrętowyrr.; 
był ... jUż rozkładający si~. Właścicielka • ku
fra· ośw!ad~i;yła,~ ?Je jest to trup Jose 1Pin
to Ferreira, skazanego niedawno w Por· 
tugaJii na 18 miesięcy więzienia i 200 
milrs. kosztów sądowych. Policva aresz· 
towała pasażerk~ i zawiadomiła o tern 
policyę w Lizbonie, by ta . przeprowadziła 
śledztwo. 

R i o. W tych dniach' otworzono .. w Rio 
nową szkołą rolnic~a- !· 

Z przyczyny Wielu bd.nlh-uctvr większych 
firm handlowych w Ham~~;u~gu i Nowym 
Jorku spadła znac~nie cena kawy brazy. 
lijskiej; wpływ~ : te bardzo na • handel tu
tejszy. 

M a h a u s-(Amazonas). W stanie ·tyrn 
p~nuje zupełna anarchia. Prezydent rząd:t.i~ 
jak mu si~ po.doba ; kilku deputowanych 
musiało . uciekać ; nikt nie jest pewnym. 
swego tycia. ;. ' 

S. P·a u lto~ ,został :Qtwarty uroczyście 
kongres:·stanuwy--·przez prezydenta. Pre- · 
zydent Rodrigues Alves <We wstępn·ej swej 
mowie ·Przedstawił-~ zebran-ym obecne po· 
łożenie kraju i zaznaczył, ze przye~yną 
różnych .żala.rgów"'w stanie ~ą- przeróżne 
partye polityczne, dbające tylko- o własne 
kor~yś~i a nie ·o dobro kraju. · 

B. P.-a.uło.: ~ w ostatni·dżleń oktawy· 
św. ·fit>tta i·'Paw1a: ·odbyło się poświęcenie 
kamienia . węgielnego pod lmte'Gll'ę" w.; te m l 
roieśGie. ·Ma to· być · najwspanialsza świą: 
]nia w Brazylii ; kosztować będzie, we
Jług obliczeń, 6 milionów milreisów. 

B a b i a. Odbędzie się trzeci kongres 
naucgvcieli ~zkół. ludowy~b; •. 

' J a g u a r i a h y v a. W mieście lem 
przys~ło do starcia pomiędzy robotnikami 
kolejó\vym'i ~a policyą ~ 

F l o r i a n o p o l i s. Na pewnego ko
lonistę napadli Iodyanie i wymordowali 
całą> . jego rodzino. - Prezyde.ot wysłał na 
miejsće: wypadku inspektora ,Qcbrony 
Indyanc: 

Ri d Gr a n d e. W Rio Graode zda
rzył· 11ię bardzo przykry wypadek. Pewien 
mechanik oczyszczał rewolwer, dany mu 
do naprawy. Obok sied2liała matka, trzy• 
mając malego synka na kolana4b. W tem 
przez nieosłro'żnośe ' rnłotły ·mechanik po· 
trącił o coś nibity rewolwer\\ i •kula prze
szyła matkę i jego małego ·braciszka. 

Z PARANY. 
Sekrttarz robót public~ńych. ogłusił 

konkurs na następujące budowy: 
· 1) Gmachu sądowego za cenę 350 tys. 

mitr w Kurył-ybie.' t: 
2) Szkoły. w Thofnasinie: 
3) Szkoły w S. Joao do Triumpho. 

. 4) Drogi z Ponta Grossy do Reserva. 
ó) Szkoły .w Mundo ~ovo. 
6) Szkoły w. R_io Sagrad.o. 
7) Mostu ruchdmego na rzece Iguassu, 

w Porto das Pedra'3, blizko S. Matheusza i 
8) Utrzymanie stałej komunłkacyi do· 

różkami pomi~dzy Ponta Gross~ a Ivahy. 

Frezydent stanu podpisał uchwałę' kon
gresu stanowego, według której 28 szkół 
prywatnych . otrzymywać b~dzie· regularnie 
co miesiąc zapomogę od r2ą,du. Między 
szkołami przedstawioneroi · do zapomogi 
rzadowej są dwie szkoły polskie : szkoła 
w Plh> Claro, •prowadzona przez p. Stefa·' 
na PetryckiegG- :i IW· V era Gua11any, prowa-
j"'ona przez p. Aleksandra Czaplińskiego 

L a p a: Pr~d, dom Bento Padilha 
przyjechali we środę wieczorem ubiegłego 
tyg$dnia dwaj nieznajomi i prosili gospo-. 
dar~a o nocleg. ·· ·Gospod·arź przyjął ich. 
Zeth-a wszy siodła z koni poprosił jeden z 
nicb 19 Je'tniego ·syna gospodarza, , by 
ws~zał mu, gdzie może konie napoić; ten 
zaprowadził go do rzeki. :skoro znaleźli 
się w-\pewnem oddaleniu od domu, niezna
joa\y,~nucił się na . rnłodzit>ńca i długim 
nożei1J~ l'ózpruł mu brzuch' tak, -że wnęt· 
rzo~ci wyszły ; nast~pnie wystrzelił t re· 

weru na znak drugiemu, że jużlsi~ z 
em gospodarza załalwił. Po otrzyma

ni sygnału drugi, który znajdował się w 
do u strzelił 3 razy do gospodarza, lecz 
sz zęścieru nie trafił. Równocześnie nu 
str ał za domem .wybiegła gospodyni i 
skierowab się ku rzece. Nadbiegł prawie 
ten co załatwiał się z jej śy:1em i ude 
rzył ją kilkakrolnie kolbą w głowę. Ko
bieta upadła na ziemię bez zmysłów. Na 
od~łos strzałów nadbiegli w pobliżu miesz
kaji\CY robotnicy, co widz~c bandyci, u
ciekli. Gospodarz i gospodyni Sf\ ciężko 
ranni; syna ich pochowano na tr~eci dzień. 

Ponta Grassa .. w Pcnta Grossie 
zmarł nagle znany powszechnie kupiec, 
Lu hm. 

S. M a t h e u s z. Z braku wody w 
rzece lguassu stanął zupełnie ruch han
dlowy. 

· P ar a n a g u a. Dotychczasowy in
:spektor urzędu cłowego ustąpil-ze swr.~o 
stanowiska; jego miejsce zajął Biscudo 
Castro. Zobaczymy, czy b~dzie lepiej ? l 

G u a' r ak e s a b a. Do Argentyny 
wysłano •okr~tem z Parany 20 tys. paczek 
z bananami. 

Tres Barras. Prezydentstanuze
zwolił na udzielenie zapomogi na budowę 
prywatnej szkoły w tej miejscowości. Bu 
ddwa budynku szkolnego ma wkrótce 
na·stąpić. Otworzona b~dzie także poczta 
pomiędzy:Rio Negro a Tres Barras. 

Z Kurytyby. ) 
Baronowa ~erro Azul, żąda przez swe

go adwokata Dr. 'Joao Carlos GuttierEs 
odszkodowania od rządu federalnego zq 
zamordowanie jej męża zrzuceniem go w 
przepaść przez wojsko federalne, podczas 
rewoJucyi, na-Jinii kolejowej Kurytyba-Pa
ranagua, km. 65. · 

~a drodze S. Felicidade napadł jakiś 
młody człowiek nauczycielkę, jad~cą po · 
wozem i obrabował. 
.. l 

. Dz;eń ~ 14 lipca w całym stanie obcho
dzono bardzo uroc~yście. Prezydent da
ro,wał resztę kary Tomaszowi Kulikowi. 

We wtorek zwiedził prezydent stanu 
Guarakesabę, Noe dos Santos i Guaratu
bę w towarzystwie wice.prezydenta Dr. 
Cf,margo, prefekta miasta, Oandido de 
A reu, seitretarza robót publicznych, Mar
ti s Carrlargo i prefekta mia<Bteczka S. 
Jose dos Pinhes, Kiliana. 

l 
W ostatnią sobotę wygrał na lo te q i 

właściciel Grand Hotelu 50 tysięcy milrs. 
na nr. 02798. 

l W e wtorek rano ~naleziono w parku 
Provideoda wisielca. Samobójca był z za
wodu ogrodnikiem; narodowości angielskiej. 

Podał się do dymisyi Dr. Niepce, se
krt..tarz robót publicznych. Prezydent przy
ją\ dyrnisyę i zamianował na jego miej-

. s1e Marliosa . Oamarg~:. 

'
1 

Szkoda, ale ni~ ma co żałować; W e 
śrpd~ wieczór wjechał automobil w po· 
wblnej swej jeździe ! na słup ż~lazny lam· 
py elektrycznej i roztrzaskał się w kawał 
k~ Kilka osób ciężko . pokaleczonych. 

~~ 

- ·· . . 
l 

c L o n d y n . Na żądanie Turcyi wyco· 
f~ król buł~a~:s~i . swe wt>jska z linij:. Cz~
t~ldża, Enos, Mrd1a; Turcya obsadziła Je 
woJskiem. 

W i e d e ń . Grecy doszli w swym po 
chodzie aż do Oavalo, kosztuje ich to 10 
t~. w rannych i zabitych. 

B e l g r a d . Rumunia wzięła Sylistryę. 
Teraz czeka na skutki te.:o zaboru. · 

i 

ę P e-t er s b u•r g.] Bułgarya prosi Ro
sy-: o po6iredoictwo w zatar&u..;ze sprzy· 

... 

mierzeilcami. Król Ferdynand przed:;tawia 
carowi łączące ich dawniej stosunki i od 
dane Rosyi przysługi przez Bułgaryą 

Z o f i a. Naczelny generał bul~arski. 
Daneff, oświadczył królowi, 7.e na cztery 
strony nie możliwe jest prowadzenie wojny. 

Rzym . Król włoski o•lwołał nalj•cb
miastowo z Trypolisu generała Tassoniego. 

ROSYA NIEMCY. 
Z t')owodu aneksyi Mongolii przez Ro· 

syę wymagają Niemcy dla siebid część 
prowincyi Szantung (Chiny). 

Z OSTATNIEJ CHWILI. 
Król bułgatski, Ferdynand, naczelnY 

~enerał Daneff i minister spraw zagra· 
nicznych - zabici ! ? 

ZE :tSOKOŁAc. 

Do, 20 b. m. odbędzie się walne posie· 
dz~nie Tow. gimnaslyczn. Sokół, gdyż w 
zeszłym miesiącu nie odbyło się z powo
du· niedostatecznej liczby członków. O 
liczne przybycie uprasza 

Zarząd, 

Zaginął bez wieści od dnia 1 lipca 
b. 1 r. znanv powszechnie na CachoeJrzt· 
Jan Kucet, pozost:twiając bez opieki żo· 
ne- i czworo dzieci. Tego dnia r:mo wi· 
dziano go jtszcze na stacyi Cachoiera 
pijl\cego kawę, nahlępnie o godź. 11 rano 
na kolonii Fimancyi ; lecz od tego czasu 
wszelki szlad po nim zaginął. Ktoby wie
dział miejsce jego pobytu, zechce lasku
wie donieść do Redakcyi •Gazety Pol· 
skiej c. 

:::S~L 
Dnia 19 lipca odb~dzie się bal To 

warzystwa św. Stanisława w sali Tow. 
:.()perariosc. Początek o godz 8 wieczo 
rein. Ceny bietów : dla męźczyzn po 
2$000 Wstęp tylko za okazaniem zapro · 

· szenia. Panie wstępu nie ptacą. __ , ____________________________ __ 

Ze . Związku Narod. Polskiego 
W BRAZYLll. 

Dnia 27 lipca, w osta~nią niedzielę 
teko miesiąca, będzie zebranie zarządu i 
cdonków. O liczny udział upraszam. 

Z y g m u n t M a j e w s IL i, 
. prezes. 

(Za ten dział R~dakcya nie odpowiada) . 

"To~arzystwo Wzajemnej 
Pomocy i Ubezpieczenia 

na życ;e" 

; 
. 
-

:r MUTUALIDADE VITALICIA c 
Wypłaca swoim członkom 100 milrs 

pensyi miesięczn(>j 1 gdy ci pracować juz 
nie mogl}, według okre~leń w statutach 
udziela pożyczki na budowę domów ta 
kim, co przez 4 lata przynajmniej nale 
żą do Towarzystwa i gdy domy te bud.) 
wane w miejscu, gdzie jest pewność, źe 
dadzą odpowiedni dochód z wynajęcia 
CZłonek płaci wstępne 5 S 000 wkładkę 
miesięczn~ 5 $000 przez lat 10 ; kto zaś 
chce zaciągnl\ć pożyczkę na budow~ do 
mu - płaci osobno 3 s 000 wstępne 

-
i 

3 $ 000 miesięcz~ie przez lat 15 
Główna siedziba Towarzy5twa w Rio 

de Janeiro, rua Theophilo Ottoni Nr. 21 
Zastępca na Paranę: Silvia Zanatt a 

Ouritib11, ru~ do Cruzeiro nr-. 146 

Robotnicy Rzemieślnicy i Służba domo 
Y 7 wa mog4 otrzymać prac~ prz 

bezpłatnej pomocy biura Agencyi InformacyJ 
nej w Kuryt~bie, Plac Owrio Nr. 16.- Biur 
A~encyi otwarte od godz. 7 rano do 9 wieczó 

. 
o 
r 

w• dnie powszednie. 

' 
Szukal iący k~pna ziemi, domów, materra 

a łow budowlanych, warsztatow 
uiywanych maszym, interesów handlowych 
p~emysłowych a nawet zwierz~t pocicagowych 
używanych wozów, uprz~ży 1 siodeł maJ 
b~ z p łat n e pośrednieiwo w biur te Agency 
11'\formacyjnej w Kurytybi.e. Plac Ozorio 16 

i 

' 
~ 
i . 

Y P~ n w~naj~ć swoje domy i place cz rag ący gospodarstwa lub zakła.:1y prze 
f!o/.słowe mog~ si~ udać o bezpłatne ?Ośr 
dnictwo Q.o Agencyi Informacyjnej, której bi 
ro otwarte od 7 rano do 9 wieczór w dn 
powszednie przy placu O.zorio 16 w Kurytybi 

-
e-
U• 
i e 
e. 

i u 
o-
ek 
o-
' j-

Agenc':Ja ~nformacyjna koresponduj~ w 6-c 
1 Językach . Dla otrzymanta odp 

wiecizi piśmiennej trzeba dołllczyć znacz 
poeztowy wartości 100 rejsów wzglvdnie p 
cztówkę z odpowiedzi~ opłaconą (tj poJwo 
~ kartlit poc&towł) . 

.. 
Z :.KÓŁKA MŁODZIEŻY POLSKmJ~. 

H 
Dnia 26 go b. m. odbędrie się w ~:al i 

aera B A L. 

D 

Pocz(łtek o godz. H-mPj wir.rznr;.·m. 
Dochód przezn:1 c zony na budo w~ w la"· 

ego dornu. ZA HZĄD 

!h-~ Szymon Kassobud~k! 
pł'·zcprowadz ił się 

G 
na ulicę Commedador 1. raUJO (;\•lal to 

rosso) nr. 8. PrzyJmuje od 1 do 4 p., 
oł. w aptece Carrano-Ferreira pny u l. p 

Marecral Deodoro nr. 34 telefon nr. 537. 

liarol Lisze~ski 
p rzeniósł swój sklep z placu Zacltar1a.s 

a ulicę Retclife n. 7 naprz~ciw szk oły 
Oliweira Delio• taż obok placu Zacbarias. 
klep zao(Jatrzony obficie w wszelkie to~ 

n 

• s 
wary kolonialae. 

Kupuje prod•kta rolne. 

l 
W aowyrn domu są t .. kże pokoje 110C 

egowe dla podróżnych po cenach przy. 
t~pnych. s 

p 
Sztuczne nawozy 

od żyto są do nabycia u p. Zyc;ruunla 
MAJEWSKIEGO - Batel 50, Curityba 

Na kolonii 
lłlat•t. ehal llallet 

s ą do sprzedania 3 loty z tr t ema do· 
mami. - W jednyrn z domów mieści si(} 
obrze urządzona ~ iekarnia. - Ceny d 

przyst-:pne. 

Prócz tego jest do sprzedania 85 alkrów 
lasu imbujowego i piniorowego. 

Wiadomość na mit·jscu u p. 

Ant Sobańskiego. 

Krawiec polski. 
Zawiadamiam Szanowną Pub!iczność, iż 

o tworzyłem warsztat krawiecki przy A.venldła 
Lui• Davler ar. SO. - Wykonuję robotę 
według najnowszej mody i staram się zadość 
uczynil wszelkim wymaga:1iom klienteli. 

k 
Materyały w dobrym gatunku można za· 

Ut>ić u :nnie. - Ceny prz}'stępne . 
Z poważaniem 

Fr. Kurecki. 

Franciszek Kurecki, krawiec, po· 
szukuje kilku zdolnych czeladnikl)W do 
warsztatu. Kurytyba, Avenida Havier, 20. 

Poszukuje się 
odpowiednieho lokalu na sklep z miesl.ka
niem. - Wiadomość u p. Kęs•kow::;l-it>go, 
Rua America 83. 

Rzadka okazy a l 
Jest lanio do sprzedania młyn ww.: 

2 domem mi~szkalnym i z it>1ni ł 
Wiadomość: Franci;'zek Bulikows1-.i, Tra

vessa da Vrdero nr. 8. 

<leny targowe w ({uryt_r b ie 
· z dni a 10 łlpea 

Żyto alkiet 6.08.:> 
Kukurydza kargiur 12 000 
Fasola kargier n0wy 20.0JO 
Owrie alkier 40 () 
G:och okrągły alkier 3 5 tli 
z h·ruuiaki alkier 3.0 u 
Kast a tatarczana litr 50 1 r•·i::; 
Mą ku pszenna fa voti tu 13.5 tli 

• • suulima 12 5 )0 
Mąka żytnia ar0ba 5 O Jll 
Otręby arobu :-1 .0 O 
Cukier maiicavo 16.· O' 

• mascovinho 18 O•:O 
• biały 32.000 

Kawa zielona 80 litr. - 55 UL'O do 1"9 OJV 
" palona 1 Klg. t ·l O 

Nafta slrrz~nka 11 UO . 
Słoni na aroba 18 IJ•nl 
Sól alkier ~:S U J 
Kaszas pipa w ~Ioreto; ~ 2 :51H)u 
Ryż czerwo.1y ..: 1). •\ o 
Ryż biały 24 OJO do 3U UOU 
H~rw• j>odlUi dobLOCi a.Soo a.9oo du 4.0 
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y~Casa Metal" 
'' - DE -

HAUER JUNIOR & WEISER 
CURITYBA 

Rua 15 de Novembro N 140 
CHixa Co•·r eio N. 140- Adres tel~gr.: METAL 

l ' 
Po1ecnm·· r nsz wi0l ki skhd ż E L A Z 'A i.~ S T A L I w szts.bach czworogramastych, okrągłych, dęlych 

zd({tn~·ch do w,.:'",clkieg0 rq-·J zn:u budowli i powvzów, jako też kompletuy asortyment 'WSZel· 

kir-h naczyń rzernieślniczych. 1 

l 
Pł'lgi, młockarnie i wszelkiego rodzllju narzędzia: rolnicze, najnowszej konstruk· yi, 

l\"akrycia st0łowe, porcelanę, naczynia kuchenne ęmahowane. 
l 

Pokos'?J, S1nrrr o wiala i O l r-j e. - Terpentyn~ i Lakiery, oraz ró~ne gatunki 
Farb 1nalarskich. 

ł 

Ma zyny .do szycia ,,A ukier" i "Oryginał Saksonia" - . i inne marki. 

Ceny możliwie najniżs.ze . 

Obsługa dobra. 

.Mó·vi się po polsku: 

· SPHZEDAZ HURTOWNA I DETADICZNA. 

Wejście do składu żeł!tza ' 
z ulicy b o c z-n e-j, gdzie 

znajduje się wygodny ~ 1
' 

przystanek dla wozów. 

e l ) 

• r'i , 

i"lsis ~.it .............. PtJ 

Badany przez laboratqrl'U~ chemiczne 

w io i zatwier~zony dekreJem, t . ass .. wedJ~g 

~ ·--~----------~--~~ 
i W bezkrwisłOŚ<.'i~ nerwowych 1 

e czysz~zący kre-vr i niepozostaw i a] . 
AD . • ~------~--~----~._.-~ 

bie żadnyd:a szkodliwych mstęps,w. 

Zalęc.amy sz€zeg6Jnie rekonwllleacelftom, 

którym zapewnia-o szybki powrót btraąpnyeft 1 !1J. 

' 
Do nabycia 1 

: 

' w drogueryi ' K~ Hesi;&l:.b 

Rio de Janeiro 
e 

~@@@~~@~mmmmm@@m®m®mm~~®8~~~~ 

_..'f-~~ ~.dtWW~· ~~:~~~ł:t~ii:•~~biłW~WtliWI~~~ .. . · ~ ~(~ ~~ ił~Nm~~~~- , ~;.:;;;~~- ~~~~;;;-::;;~~t;;: ... ~:-:=::::r~~ .. ~ 

~· ... 
'r. 

WIElKI SKlEP POlSKł ~ 

--·~~...JoiL... e· ria Szyndy et' C. ia l 
przy placu Tiradentes 7 

da '• wsze na składzie mąkę pszenną, żytnią i kukurydzaną; cukier, 

ryż, sol, śledzie, śliwki, rodzenki i wszel~iego rodzaju konserwy owo

cowe, lud7.i~ż t!aj lcp~·zt1 kaw~ mieloną 'Własnej .fabryki; kuku-

IZC:1 Lsolę, otręby, sietzk~ i wszelkie odukt a rolne kolonialne. 

run i rajowe i zagraniczne w najlepszych gatu11kach 

Ku.;,ujt produkta rolne jak kukurydzę, fasolę ~iemniaki, masło 

· jaja, drzewo i t. p. i t. p. 
l 

l' 

• • • •• • f" v ··(l . i • 

Sprzedaż ·hurtowa na kolonie .~ i detaliczna 

-<$:(®>-: 

Ceny przystępne 

. "--'' l ~ l l 

~ 
w 
~~.·.1 
;"V. .. ... . 

. 

l 
• l • pa l 

J J 

(, 11 ... 

""V:r :E:utr~t7bie 

Ignacego, Ę:aspro:wicza: 
~·~ 

l 
Przeniósł swój sklep i skł"dy 

1
do nawero lokalu 

róg Avenida Luiz Xavier i Largo O~orio. 

J:r_. 

II 

Obok dotychczasowe&o dzi~łu hławatnego poleca obecnie witlki 
wybór wyrobów porcelandwych, szkło, naczvnia kuchenne 
pługi, Sieczkarnie, kosy, drut kolczasty, · ŚWIE.ŹE .N ASION.A 
wprost z Europy i wszystko, t.:o potrzebne li o gospodarstwa· 1 J 

dompwego. 

Towary łokciowe w olbrzymim wyborze i w najmodniejszych 
gatupkacb. · 

W•~• l w ... lkle ••tTkai.J dla •edalantwa. 'l 
~' . 

SP RZEDAZ CZĘŚCIOWA I HURTOWNA. - CENY BEZ ! r. 
KON~URENCYl ~ 

. -~-.-łli*~~~~-~-~;,-;-~ 
t .. • 

' J 

BL 
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WIElKI DO M łMPORTOW J 
w Kuuryt)'b!e 

Bauer & lrmao 
ul. Jose Bonifacio Nr. 24. (obok Katedry~ 

Posiada na składzie wielką ilość żelaza i stali w sztabach, cynku, blachy cyn• 
i dNtu kolczastego. 

Maszyny Rolnicze wszelkiego rodzaju. 

Pługi najnowszej konstrukcyi. 

WleUd Skład rarb Kalar " 'L, CD wszelkiich gatunków. 

Pok .. t, ••••J', Oleje, Terpent7na, Lalde.r,., Ptdzle, l i. d. 

Naczynl. a Kuchenne . Noże, ~yżki, w .idelce, 
• garnkt, rondle 1 t . d. 

Olbrzymi wybór płócien wszelkiego rodzaju : 
•la'lDdłiO. rlsead~•, brłln, battlate ehltaa ł t . d . Jlater7e 'bawełniane l 

Welnłane, krajowe i zagraniczne na ubrania dla m~żczyzn i kobiet . 

Wstążki, Koronki, Guziki, Igły, Grzebienie i inne 

drobiazgi. 

Ceny możliwie niskie ! 

Wielka wyprzedaż 
pc cenach bardB~ an!icD)'Ch W 

' 
* Johnscher, Iwersen & Comp. * przy ul. JOSE B~~IF~~IO 3 (Fechada) 

~ 

* * * * * 

BLUZKI po 2 milr. i wyżej, Płótno żaglowe, 

muślin, katun i inne materye wełniane 
· i bawełniane. 

Wstążki, koronki, grze b i enie 
(tO) (9Q) (G~ 

i t. p. 

Okazya niezwyczajna ! 

• Prosimy n te namyślać się ! 

C asa 
Wielka 

ELlA 
W yprzedaz!! 

CA'SA IDEAL postanowiła przedstawić ,; swej licznej klienteli 
największy wybór taniego obuwia. P!oszę wykorzystać umie
jętnie okazyę i nabyć obec ie obuwie tanie i eleganckie po 
cenie przystępnej dla każdej kie,..z::ni. Nie tracić czasu, nie 

ociągać się, a zwiedzić czemprędzej sklep przy ulicy: 

rua Jose Bonifacio N. ·g- CURITYBA 

~~~~~~ 

Smaeane ~biady 
pokoje z całkowitero utrzymaniem po eonach 

przystępnych u MARYJ ŁACIŃSKIEJ w F...ury

tybie, u l Florlano Peixoto nr. 70 róg 

Visconde Guarapuava . 

\[ówi si~ po polsku, portugalsku i po niemiecku 

AL:BERT C ELIAS. 

~e~eees®S~~ 
~ POLSKI ZAKŁAD FHYZYERSKI ~ 
~ EDWARDA RYCHTERA * 
~ w Kurytybio, przy plae:u Tiradentss 47 ·~ 
~ Salon golenia, strlyżenia, fryzowania i 
(ą t. p. Dzi~ki mej k1lkol~·tniej europejskiej 

praktyce, spodziewam si~. żo zdoło.m za· A 
~ dowolnić nnjwyazukllń-'zr• wymagania. W 
fi' a) 
~aesae e~eea~ese~ 

Ubezpieczenie IW z1n. 

TOWAHZYS11WO WYPLACAJĄCE hODZINul\T SWOICH CZŁONKU\\ POŚMIER1'~E 

POLĄCZONE Z PREIMIAMI 

=eu a 15 d.e ~o~e::rn b:ro :rl.. 67. (n >i p·wze) 

Siedzibą TowarzysŁawa jest: Ourit?Jba - E">tado do Parana ·-· Caixa Postal 181. 

Streszczenie Statutów zatwierdzonych pr~ez Rząd Związk. 
Towarzystwo dzidi się na 3 działy ubezpie · 

e:~.eń i wygranych 11 mianov.ic1e ; 

I. Dział A. o ubezpiBct.eniacb do sunoy n·.1j 
wyższej 30.000$000 i dwóch wygranych naj
wyżej do 6.000$000 każda. 

II. Dział B. o ubezpieczenia,cb do sumy naj. 
wyżej 15.000$000 i dwóch wygranych najwy
żej do 3.000$000 każda. 

III. Dział C. o ubezpieczeniach do sumy naj
wyżej 7 5000$000 i dwóch wygranych do 
1.500$000 każda. 

Jak długo nie zostaną uzupełnione dzialy 
do uzupełnienia działu potrzeba 3.ooo członków), 

t-ek długo kwoty ubezpieczeń i wygranych będ~ 
płacone w stosunku do kwoty pieniężnej, taka 
wpływa do działu. 

W dziale A. każdy członek opłaca w chwili 
wpisania si~ 2o$ooo, co ndpowiada wkładce za 
własne pośmiertne ; na::;tępnie płaci 2o$o0o każ· 
dym razem, gdy ktoś z członków w tyłll dziale 
umrze. 

W dziale B. płaci :!złonek na wslępiu l O$ooo 
jako pośmiert 11e za siebie i 10$ool każdym ra
Zom, gdy nastąpi śrni~rć członka w tymże dz•ale. 

W dziale C. opła ca członek przy wstępie 
5$ooo pośmiertnego od siebiA i 5$ooo pośmier
tnego, gdy zejdzie który z członków VJ tym dzia
le. Każdy członek nowy opłaca opr6cz tego nas
tępną taksę wpisowego, czyli przyjęcia. 2oo$ooo 
za wpisanie się do działu A, 12o$')00 za wpi
sanie się do dzi<~lu B. i 6 J$ooo za w~isowe do 
działu C Wpisowe można też m~zczać ratami 
miesięcznymi po 2oSooo dla działów pod literą 
A i B i w ratach po 10$l•oo dla działu C. Człon· 
kom płacącym wpisowe od razu daje siy opustu 
5 proc, członkowie natomiast płaclłCY ratami 
nie maj11 prawa do opustu. 

Na członka tego Stowarzyszenia może się 
zapisać ktokolwiek, kto dopełnił 18 lat a nie 
przekroczył 58 roku życia Wybor działów jest 
dowolny. 

Do Towarzystwa nie mogą się wpisywać o· 
soby chore. Wkładki i wpisowe złożone- w ręce 
agentów są rlopiero prawomocnymi, gdy odbiór 
ich zostanie potwierdzony przez dyrekcyę T•wa. 
Dyrekcya T -wa ma prawo odrzucenia ct.łonka 
lub propozycyi kandydata, gdy się przekona, że 
agent nie posłl\pił zgodnie ze t;tatutami T:wa. 

Pośmiertne przypadajfł dla spadkobierców 
lub n& osoby przez zmarłych testamente.m wska
zane. Nagrody, czyli wygrane przypadaJą: . 

1. dyplomowi czyli karcie przyjęcia, któreJ 
numer będzie o 100 numerów przed dyplomem 
członka ~marłeg(lo. 

2. dyploroowi pt'zyjęcia, który bodzie o 100 

• 

numerów po nu rnerze c7ło 1k1l zmarłego. ~n
cllubu r·oz "·\.ltyna s ę zaw-zŁl od d ypłom u zmw • 
łego i po::;tQ1lUJ O kolejno aż tl, ~ lu numerów 
nnpt•zód lub .,., tył, !JI'Zyczom nu .11 ery od 1. do 
3.ooo tworzą rodzaj zamkniętego kola, to j e!:i1 1 

że po ostatnim nu oe1·zo następujtJ znów pierw
st.y, czyli rachuuek 1 owtnrz·~· Rię na ll ')WO. T Hr 
min do zapłctceu a każdego po!§miertnogo będt.io 
wynu::11ł 21) dni od duty ogłoszenia pośmiertnego 
w . Diario da Tarde•, dziennika wychodzącego 
w stolicy. Co roku w Gr1.1dniu będzie T-wo za
wiadamlalo publicznie przez wszy,;tkie w którom 
z pism miejsco.wych b~tdą ogla5zane pośmiertne 
na rok pr7.yst.ly Członkowie zarniejsc.;wi będą 
zawiadamittni li tem poleconym. 

Ct.łonkom, kbl'Zy nie ui!!>zcq po:3ml~::rtnero w 
ciqgn dni <::0 użycza się ju:::zcze !O dni termi~u 
uodatkowego do z l płacenia posmier·tnego z kll
rą 5~ooo. Ct.łonek za:i kt'lfY po tym Łt::rm1ni~ 
nie wniesie pośmiertnego zostanie wykreślony z 
T-wa bez j11kieg ,ko[wiek zwrutn r.ienir;dzy, kt ... 
re +10przedn:o złożył ~llt>j.:iCt' CJ.łonk , • wykrtl.~J,, 
n1•g0 zo,;tanii3 dune innym, którzv ~ ~ę zuslO::ill.J<l 
do \Hmagań T-w11. Tl:lks11mo zostanie wykrt~s lo· 
ny z "Towarzy::;t.wn ~e~ prawa do ja,kiHjk?!\~· id, 
ruklatnacyi członek, któr:yby przez 3 m1esJące 
nie placil rat swego wSJtępnego. 

Towarzystwo wypłaca pośm;ertne . w ch~· it ~ 
gdy ja;no l rzetra' ni e zosta ła udo~odn10na smwrc 
czlonka, kt<'ry wypełnił wszyutkw p0wyższe wy
magania. Nagrody bQdą płatnes zaraz po w ypla 
Cftn•U OŚlll i lJ I'llltlgO. \\' raz1e, gt!yby III\ 0101-

dowodów prawnych zustalo wstrzyman~ wy1.•ł 11: 
cenie po:omiertnego, z .1 star..ą tem::;amem UlewypłaJ 
co n e i nagrody. 

T·wo bE}dtie poiliadalo osobną kasę dla wkła
dek płatnych z {!óry przez .czlonkow, któr:y h~ 
dą płacili takowe by zapobtedz wyk,·eslem uv.: 
rlłzie zapomnienia uiszczen ia si~ z n~:tłeżyto~c' 
Pieniądze z wkładek z góry nie będą OJ.!l'OCB!J 
towanb. • 

Członkowie, ktcrymby dowiedziono, że P.rzy 
przyjęciu świadczyli fałszywie w Jak!mknlwtek. 
bądź celu, zostaną wykreśleni na zawszez T•wa 
a wkładki ich przrpadnq na korzyść tegoż t-w !l. 

Żador. czlonek nie moze być wpisan y do 
211dnrgo dziułu więcej ponad jeden raz . Gdl w 
ktćrcmu udowodniouu że ma dwa uJz1aly by 
którym dziale, wówczas przcpad~ją mu wkładki 
i premia od jednego udz1au czyh dyplomu. 

Prezydent Towarzystwa : 

DR. !Pł,nNSO !LVES DE C!M!RGO 
W'ce·prw- -·~ · Stanu 
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h w celu 
(TramwHjAmerica)· 

Jack Dromlewicz 
l ekarz-d entysta 

przyjmuje 
codziennie od 8 zrana do 5 wieczorelll 

wy,JJUuje z~by bez b61u. 

rua Conselheiro Barrndas Nr. 103. 

~ 

li 

W zakres moich prac wchodzi\ : fOJSY, 
sierpy, siekiery, pługi, powozy i ws~t:lkie 
naprawy broni, oraz maszyn parowych. 

Przyjmuję zamówieuia na urzl\d l tmie 
nowych tartaków, młynów , rnassadoró "' 
(do cegielń). - WykonUJC nagrobki żda· 
zne, krzyże i wogóle wszelkie roboty 
wchodzące w zakr!"s kowalst\\'a i ślu :;a r· 
stwa. -Liczę na poparcie Rodaków. 

Wiktor Rostkowki 

DOM IMPORTOWY 

ącycb przez p{•rto\Ve m 
że w hotelu ,Europeoc 

u•u•a.<-u krawieckich w Warsza· i względnie tanie ł ycie i 
zadowolni oc1jwybredniejsze wymaga- polsk~ obsługę. 

nia Szan. Klijenteli. Hotel ; ten znaj duje 'i' ię w pobliżu 
Przyjruuje ubrania cywilne, jakoteż spor- ~11: oH~JO~~e1 i portu. Mówią lam po 

i rusku. towe i wojskowe. 

Wykonuje tanio i dokładnie. 

Z szacunkiem 

Antoni Dorabiało 

K•toyłyha, ni. Paulo Gomes Ir. 8A 

na rogu Lavape. 

Adres: rua Sao Bento Nr. 

n.-w-....-;y,.~9'+wn ~~ 

Słownik pol~ko-port.ugalsk_i jest do 
byc1a w kstęgarmach 

nera i Sp. w Krakowie i Warszawie. 
Cena egz. brosz.- koron 5 (rtJbli 2). 

r ..................................... ... 
; Carrapafos P 
1 BernasP 

·· ._ ·;~ L U I Z R O S E. ~~·~ · ------.~. ~~-~~~~=··-~-~· ~~~ .. ~~. ~~~- -----
·~-----------------------------------------~· 

* Hodo wcy bydła ! Kolon iści! 
~ użyl'.ie:jcie 

Rua Jo~e Bonitacio Nr. 8. cnaprzeciw jatki p. Garmatra_) ! Isis-Bichorol MA:~: .. ~EiJsrRADA W idk i skład sprzętów stołowych, Szkta rżniętego wszelkich rozmiarów, Oleju, Farb różnych 
gatunk ·-·w i kolorów, Narz~dzi rzem ieślniczych wszystkich ro:z;miarów i po wszelkich cenach. ' środek niez:;p.vo !11y prz,;dwko n ;ożyŁom byd lęcym 

jak : podskó rn ym robakum wszdKit.•go rodzaju, 
kleszrz•m1, wszorH , pch łnm i t. p. 

SIECZKARNIE, PŁUGI, MASZYNY do obłuskiwania kukurydzy, Maszyny do szycia i t, d. 

' = 

Na skladz1P. znajdują się ; Sierpy, kosy, błRchy, piły duże i ma1e, gwoździe od największych do 
najmuiejszych, zamki , zzwiasy. śruby, mufle, łopaty, kopaczki, hamulce. Ke at;r do steczkarń, 
n aszynk do mięsa . 8 eke y. Hyble, Cement marka .Czerwony krzyż•. 

"Isis-Bichorol" Wielki wybór pługów amerykańskich i całych żelaznych . 

~ Cenybardzo niskie! Proszęsię przekonać! ~ ' l L. powodu swoi ·h w}aściwości desinfekcyj nych unie
szkodliwPści nlią /e n a 1-rnij i węż ó"· . 

Ogromny zapas towarów świeżo w Europie zakupionych 
pozwala nam na sprzedaż jak najtańszą. 

* Je:>t 

~ Nie 

tani. Jedna f asz~czka kosztuje tylko 1$600. 
w mi ,·:scu. bez opła ty prze:-ylki . 

wietrzeje, uie psuje si~ chociaż jest w otwar
Łem naczyniu 

Zakład Zegarmistrzo-wski 
L\7\7" ~ .· u::eYTYE :c E. 

---lt=ll---
Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Pubłiczność połską,tże otworzyłem przy placu 

T 1rad entes l. 47., zakład zegarmistrz?wski 1 rytowniczy. Wszelkie roboty wcho

d ,ące w zakres zegarmistrzowstwa i rytownictwa wykonuję starannie i po cenach 

l:>czkonkurencyjnych. Jako specyalność polecam pierścionki i obrączki śl~bne z 

napisami. 

Pra cując przez kilka lat w pierwszorzędnych zakładach tego rodzaju, mam 

nadziej ę, że potrafię zadowolić najwybredni~jsze wymagania. 

Zamówienia przyjmuje się także: w zakładzie fryzyerskim p. Edwarda Richtera 
przy ulicy Muricy. 

z poważaniem 

Antoni Woliński. 

KRAWIEC POLSKI 

Jan Faucz 
Szan. Rodakom swój pierwszorzodny polski Magazyn ubrań męskich. 

Przyjmuje i wykonuje kicidy rodzaj ubrania dla płlnów we wszystkich ko

i materyach pod gwarancyą rzetelnej obsługi. - Cea;r pr•:r•tł:pae. 

ul. AMERICA, obok kościółka Rosario. 

•. 

~· 

Baczność!! 
Okazya, która się nieprędko powtórzy .. 

Kto potrzebuje artykul6w dewocyjn;Jch l mater7al6w p111•1••· 
DJ'eh, niech korzysta z nadarzajllcej się sposobności i niechaj śpieszy do 

_.e%.. Handlu Cesara Szulca, ~ 
Bdzie z powodu maj ącego na'!tąp ; ć przebudowania domu urządzą siw wysprzedaż 
po b&jecznie niskich cenach. Znajdzie tam w olbrzymim wyborze krzyż~ . kropielni· 
ce, różańce, szk11płer:e, obrazy religijne, figury, lichtarze, świeczniki (pająki kościel-

ne), ksi'łŻki do nabożeństwa i wogóle wszystKo co do tego działu należy. 

Z materyalów piśmiennych i przyborów szkolnych poleca się kajety, ołówki, rączki 
od zwykłych do najwykwintniejszych, papiery i koperty lis towe, książki szkolne, 
księgi handlowe, przybory dla inżynierów, papier do pakowania (po 700 rs. za kilo} =-

SZFagat, kałamarze, atramenty, willzarki etc. etc. 

Celem opróżnienia składu sprzedaje po specyalnie niskich cenach bibułki jedwabne, 
kolorowe i papiery do robienia kwiatów, liści i tulipanów. 

Kupujcie więc póki zapas starczy, bo wysprzedaż będzie tylko trwała 3 do 4 mies. 

Pozatem polecam moj!} wzorowo urzlldzoną 

Drukarnię, 

Introligatornię, 

i Fabrykę Pieczątek Kauczukowych . 
Wszelkie zamówienia w moich zakładach wykonuje s ię dokładnie, gustownie, czy

sto, szybko i po możliwie ntskich cenach. 

Cesar Szulc 
ut Barao d:) Serro Azul. 

CURYTIBA, Estado do P ARANA. 
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