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ODEZW A 
Komitetu Organizacyjnego Banku Polskiego. 

tut Banku Polskiego, . rozważany na licznyc~ zebraniach przedstawicieli szeroki~h. ~ół Si}Ołecznych, p_odd~ny ocenie przez ludz~ nauki i wy_bitnych znawców potrzeb życia 
podarczego został przyjęty przez Rząd, podptsany przez Prezydenta Rzeczypospolth~J t ogłoszotry w Dztenmku Ustaw (Nr. 8 z dma 25 styczma 1924 r.). Akt ustawodawczy 
ał dokona~y, reszta n~le~y do srołecze~sh~a, gdyż jego głosy rozstrzygnęJy o charakt~rze .Jry~atny!TI. a nie rz~d?wy~ .?an~u ~misyjnego w Polsce. Bank Polski, t:owoł~ny 
regulowania obiegu ptemężnego t ułatwtama kredytu w Polsce, otrzymuJący od Panstwa naJcenmeJszy przywtleJ emts]t btletow bankowych, będących prawnym srodktem 
niczym, ma być, wzorem większoś~i ba~ków ~mi~yjny~h v:' Europi~, pry~atną ~półką akcyjrt~. Przy zupełnem z~gwara!ltow~niu, przestr~egania interesów p~ństwowych, działal-
ć Banku wolna będzie od wpływow teJ lub mneJ pohtylft Rządu 1 prądow palttycznych kr.iJU. Walne Zebrante akCJonaquszow wyb1era Radę Banku, zas Prezydent Rzeczy
politej mianuje· Prezesa Banku, czuwającego nad przestrzeganiem statutu i kierunkiem dziąlalności. Bank Polski przez regulowanie życia gospodarczego kraju pełnić będzie 

funkcje Państwowe, prowadzonym zaś będzie przez czynniki spcłeczne. Odpowiedzialność wielka, zadanie zaszczytne. 
mitet, powołany przez Ministra Skarbu w myśl a!t. 9_1 statutu, d~ przygoto~ani? orga~_izac~i Bank~ i zebrania _kapitału zakł~dow~go! yr2.ystępuje do t~j pracy w tern 
ekonaniu, że szerokie wars!WY ~poł~cz!le . odczuwa1ą m,ezwy~le wazne znaczem~ mstytu_CJI, ~JezbędneJ dla u~d~ow~ema st?sun~ow, p1e~t~znych w Polsc~ 1 przez wydatne 
arcie prac Komitetu ułatwią os1ągmęc1e Jego zam1erzen, dązących przedewszystk1em do JaknaJszybszego zamkmęcta hsty akCJonaquszow, JUZ zapoczątkowaneJ przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej i przez ?rezesa Rządu . 

• 
WARUNKI ZAPISOW NA AKCJE BANKU POLSKIEGO. 

1) Ołównem miejscem przyjmowania zapisów i wpłat na akcje Banku Polskiego są oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Pozatem przyjmują zapisy 
płaty na r~€h_unek Polski~j. Kraj?wej. Kasy Pożyczkowej_ w charakterze pośredników te instytucje finansowe, które zgłoszą gotowość przyjmowania zapisów i otrzy=nają d• 

0 upoważmeme od PolskteJ KraJoWeJ Kasy PozyczkoweJ. 
2) W płaty na akcje Banku mogą być dokonywane : 

a) monetami złotem i, które oblicza 5ię podług równi monetarnej w sto5unku do złotego (- frankowi złotemu), a zatem: · 100 złotych równa się l 00 
frankom unji łacińskiej - 81 markom niemieckim -- 37,5 rublom rosyjskim - 95,2 koronom austrjackim - 19,30 dolarom Stan. Zjedn. Am. - 58 gul
denom holenderskim - 72 koronom skandynawsktm - 3,965 funtom sterlingów. 

(Monety winny być nieuszkodzone i niestarte). 
b) złotem w sztabach, opatrzonych próbą Głównego Urzędu Probierczego, przyczem jeden gram czystego złota przyjmuje s1ę jako 3,444 złotego. (Złoto 

w sztabach, przyjmuje się wyłącznie w Oddziale Głównym Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Warszawie), 
c) walutami zagraniczneroi i dewizami, t. j. banknotami zagranicznemi, oraz czekami i wpłatami na zagranicę, podług równi 100 zł. == 19,30 dnlar. Stan. Zjedn. 

Sumy, wnir~i0ne w funtach sterli!lgów, guldenach holenderskich, koronach szweckich, norweskich i duńskich, frankach szwajcarskich, francuskich 
i belgijskich, koronach czeski~h i austrjackich, lirach włoskich i dolarach kanadyjskich, będą przeliczane na dolary Stan. Zjedn. podług kursu dnia na 
podstawie notowań giełd zagranicznych. 

3) Nadwyżki wpłat wypłaca się w markach polskich podług kursu dnia. Np.: subskrybentowi, wnoszącemu l 00 dolarów na 5 akcyj Banku Polskiego (500 złotych 
. 19 30 za 100 == 96,50 dolarów), wypłaca 3ię w markach polskich równowartość nadwyżki. wynoszącej $ 3,50. 

' 4) Od wpłat, dokonywanych w czekach i wpłatach na Nowy-York, począwszy od S 20.000, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa będzie bonifikowała odsetki 3 proc. 
, nie za czas od dnia wpływu dewiz do dnia przyjęcia Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej przez Bank Polski. Obliczone odsetki zostaną wypłacone akcjonarjuszo!TI 

ez Bank Polski. · ł t k · B k b d · · d d · 31 ~ 924 K 't t O · · · · d k ' l' t · ' ' · · 5) Zaptsy, oraz wp a y na a qe an u ę ą przyJmowane o ma marca 1 r.; om1 e rgamzacyJny moze Je na zamknąc 1s ę zap1sow wczesmeJ. 
6) Należność za akcje do 25 sztuk winna być wniesiona jednocześnie z zapisem. Zapisujący się w oddziałach Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej na większą 

'ć akcyj mogą przy z~pisie w~ł~c!ć, opró_z cał~o~itej rya~eżności za 25 akcyj, 25 proc. pozostałej sumy, resztę zaś winni wnieść przed 31 marca 1924 r., lub w terminie 
dniowym po ogłoszemu wczesmeJszego zamkmęcta za,Jtsow. 1 

7) Subskrybenci,. którzy ~i e wni~śli. całej należności w terminie oznaczonym w t:Junkcie 6-tym, tracą prawo do otrzymania nieopłaconych całkowicie akcyj, wpłacona 
zaliczka przypada na pokrycte kosztow załozema Banku. 

8) w razie nieprzyjęcia w _cało~ci lub częściowo zapisu przez Komitet Organizacyjny, zwraca-się subskrybentowi złożone wartości w całości lub częściowo w wy-
ości odpowiadającej nieprzyjętemu zap1sow1. , . 

9) Komitet Organizacyjny wydawać będzie subskrybentom Swiadectwa tymczasowe wzamian kwitów, za pośrednictwem odaziałów Polskiej Krajowej Kasy 
iyczkowej, względnie banków pośredniczących, po zamknięciu zapisów, o czem nastąpi ogłoszenie w "Monitorze Polskim" i w innych pismach. 

W ar s z a w a, dnia 26 stycznia 1924 r. 

OD REDAKCJI! 
Jest obowiązkiem każdego Polaka posiadać przynajmniej jedną 

sób nie dopuścić obcokrajowców do wzięcia udziału w .C subskrypcji, 
k Emisyjny ma być bankiem Narodu Polskiego. ' 

KOMlTET ORGAIVIZ40YJNY RANKU POLSKIEGO 
Stanisław Karpiński- pre~es 

X. Stanisław Adamaki Zygmunt Chrzanowski 
Dr. Jan Kanty Steczkow ski Dr. Francis~ek Stefc~yk 

\ 

l KOMUNIKAT. 
akcję, aby w ten l Pragnąc u?ostępnić ~a?ycie Akcji Banku Polskiego mniej zasobnym sterom wpto~ 
albow:em Polski wadzamy następujące ułatwlenta t 

' 1. Zbiorowe kupno jednej akcji (na podstawie art. 5 Statutu) przez znaJomych1 

Pozatem nabycie akcji Banku Pol"'kiego jest dobrym interesem, albowiem Bank 

ł
ki ma zapewnione prawo wypuszczania pieniędzy na lat 20 (przedłużenie tego ter
u jest przewidziane). Będzie mieć bezpłatne kapitały, które oprocentuje. Pr.,:ynosi to 

lfczne zyski. Dlatego akcje ~akich in~ty!ucyj zagranicz,nych stoją wysoko, w ku~sie. Na-
flykład akcje Banku francuskiego cem s1ę 8.000 frankow za 1.000 frankow. N1e ulega 
"tpliwości, że akcje Banku Polskiego po niedługim czasie mieć będą podwójną lub po

współpracowników, a nawet skompletowane z częściow) ch zgłoszeń osób nieznających 
się, w tym wypadku deponujemy akcje u siebie. Współnabywcom przysługuje prawo 
późniejszego dopłacenia pozostałej części akcji. 

2. Kupno akcji Banku Polskiego na spłaty przez subskrybentów zdecydowanych 
nabyć całą akCJę, lecz nie rozporządzających w danej chwili sumą l 00 złp. 

3 Dla osób nieposiadających złota, ani walut subskrybujemy akcje za marki polskie~ 

ljną wartość. 

Dochód roczny oblicza się normalnie na 12 procent w złocie i wyzeJ. ŚMIAŁO 
ch~IERDZIĆ MOŻ:NA, IZ NIEMA W POLSCE LEPSZEOO I ZYSKOWNIEJSZE
oń:> PAPIERU WARTOŚCIOWEGO JAK AKCJE BANKU POLSKIEGO. 
U• 

Cia Dlatego w interesie własnym naszych Rodaków, tu osiadłycht polecamy gorąco 

05ebywanie akcyj Banku Polskiego. 
Ułatwienia nabycia tych akcyj podejmuje się b e z i n t er e s o w n i e upoważniony 

~ez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych DOM LOKACVJNY W WARSZAWIE, 
eci,tZY UL CHMIELNEJ L 43, do którego pragnący nabyć akcje Banku Polskiego 

t
ał rócić się powinien. 
iz·. W tym celu umieszczamy obok nadesłany nam przez Dom Lokacyjny nastę-
~cy: , 

~~ ~ 

Przywileje posiadaczy akcji Banku Polskiego. 
Przyjmujemy do bezptatrtego depozytu akcje Banku Polskiego iiawet nie u nas 

nabyte, wykonywujemy jedynie za zwrotem kosztów, zamianę tymczasowych świadectw 
na oryginalne akcje, przepisujemy tytuł własności w księgach Banku Polskiego. Bez
płatne wykonanie zleceń kupna i sprzedaży, realizacja kuponów, oraz ewentualnych dalszych 
emisji. Udzielanie gwarancji poważnych banków na zobowiązania podpisane lub żyro
wane przez naszych depozytarjuszy, otwieranie kredytów na dogodnych warunkach do -
pełnej kursowej wartości depozytów. 

Nie mogący osobiście zlecić nam subskrybowani a akcji zechcą przysłać nam p Ie~ 
nipatencję (ostemplowaną do wysokości 60.000 Mkp.) z wyszczególnieniem adresu i za· 
wodu, a należność w walutach obcych, lub markach polskich pr~esłać pod załączonym 
adresem opieczętowanym listem wartościowym, złoto zaś należy przymocować do kartonu 
i zalakować w dodatkowej wewnętrznej kopercie sporządzonej z płótna. Akcja Banku 
Polskiego kosztuje: a) w złocie, l 00 fr. zł. - 81 m k. niem. - 37,50 rb. rosyj. - 95,2 
kor. austr., l gr. czystego złota w sztabach łomie i wyrobach - 3,444 zł. fr.; b) w wa
lutach i dewizach podług równi: 100 złp. - '9,30 dol. Sumy wniesione w innych wa• 
lutach będą przyjmowane według kursu dnia; c) w markach polskich ściśle podług war· 



1 dniu ich otrzymania, do ceny hurtowej którego 2 proc., 
ziemy na koszty zakupu, co wyniesie razem około 203 mi
za l akcję. Nadesłane sumy nie wysta:czające na zakup 

Zl~-- - >ści akcji zostaną pomimo to niezwłocznie użyte na kupno 
odpowJauającej im części. 

W razie potrzeby dodati owych informacji prosimy zwracać się 
pod poniższym adresem załączając znaczki pocztowe na odpowiedź, 
któią natychmiast wyślemy. 

Koncesjon. i Kaucjon. w Min. S. W. 
DOM LOKACYJNY. 

Warszawa, Chmielna 48 - teł. 45-35. 

=============-----------·================~ 

DR ALt..EGBETTI JI'ILHO 
LECZENIE OGOLNE. 

Specjalność: choroby kobiece i dzie· 
cinne .. '".JJ!r.Uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsuttorjum i rezydencjA: ul. Com
mendarlor Araujo n, 5\.J. Telefon n. 650. 

o 2 
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Wiadomości z Polski 
.A.'rystokracja i przemysłowcy 

piukarze bojkotujq sanację 

Z każdym dniem potwierdzafą się wia
domości o sBbotowaniu potrzeb pań~twa 
przez pewne kola właśricieli ziemsk·..:b 
i wielkiego przemysłu. Przy przegl4da · 
niu listy subskrybent6w akcyj Polsk1ego 
Banku Emisyjnego stwierdzono .zapalną 
nieobecność na tej liście przedstawicieli 
naszej arystokracji rodowej i wielkiego l 
ziemiaństwa•, o czem _donosi nie podej
rz:my o nntypstję dla ziemian lewicowy 
,.Km·jer Polski•. 

Ci sarni jednak panowie mają pienią 
dze na urządzanie kosztownych wyprsw 
myśliwskich do puszcz afrykańskich, jak 
to niedawno jeszcze prasa warsz!łwska 
donosiła o jednym z członków naszej 
11rystokracji. Po Krakowie zaś kursuje 
wiadomość o pownv11.1 młodym arysto· 
kracie, który w jedną noc przegrał w 
karty 600 milj ardaw marek. 

Zauważ~·ły również ph1ma polskie, ~e 
ziemianie przemysłowcy ociągają sie z 
płaceniem podatku maj1:1tkowego. Prze 
mysłewcy, którzy na druku marek po
zarabiali bajeczne sumy, obecnie po 
schowaniu zarobków w bezpieczne miej· 
sce, zamykają fabryki i ni~ chcą po· 
datków płacić. 

Tylko zdecydowana, bezwzględna po · 
lityka rządu i energja jego organów pod 
właJnycb potrafi stłumić ten riiepatrjo· 
tyczny boJkot sanacji skarbu. 

Pomyślny stan sobsk•ypcji 
na akcji. 

Do dnia 23 lutego b:-. subskrypcja pry• 
watna wynos1ła 420 tysięcy sztuk akcji 
czyli 42 procent calego kapitału. Cbara
kterystycznem jest, te w kapitałach na 
Bilnk Polski z osób prywatnych prze. 
waża stan średni. 

Rozłam wśf'ód • Wyzwolenia• 
1J pa dek wpływu Thogotta. 

W lutym br. ukończyły sil~ obrady 
• Wyzwolenia• w sprawie połączenia się 
z Brylistami. Uchwalano konieczność 

ścisłejazego zetkniwcia się z Brylistami. 
Rezolucja została uchwalona 38 Jłosami 
przeciw 12. Do sprzeciwiających się na· 
lf.\żeli Tbugutt i grupa radykr.łów ;~: kre 
sów, którzy nawet zggrozili secesją 
(rozłamem) klubu, gdyby Brył został 
przyjęty do klubu. Obrady te zachwiały 
bardzo stanowiskiem Thugutta jako przy. 
wódcy klubu, albowiem Thugutt prze
ciwatawił się hasłu rozwiązania Sajmu, 
które to hasło jednakże zostało przez 
klub uch walone. 

-----------------------------
Przegląd religijny. 

Ciekawe aawr6eenie żyda 

Prasa katolicka przynQsi wiadomość o 
istotnie glęb •ko wzruszajf!cym wypadku 
nawrócenia żyda. Mianowicie w r. 1914 
z pielgrzymkil węgierską, dostal się liło 
Watykanu tyd, inżynier z zawodu; udał 
się z nif! do kaplicy i razem z innymi 
przyfął z rllk Oica św. Komunię św. 
W tym momencie został poznany. Po· 
wstało zamieszanie. Zydowski in~ynier 
zainterpelowany odpowiedział, że chciał 
to samo robić, co inni, a przybył do 
Papieża z powodu dawnej sympatJi do 
katolicyzmu. Rzecz cala przez pewien 
czas była ~ywo omawiana przez dzienniki, 
wreszcie przestała opinję interesować. 

Zostawiła Jednak glęboki ślad w du
szy żyda. Dawny poeiąg do chrześcijań· 
stwa skłonił go do studjówr Różne jed· 
nak względy powstrzymywały go od o· 
statecznego kroku. At. -wpadł w ciętką 
chorobę l Operacja nie pomogła! Stan 
był coraz gorszy. Raz obudziwszy siQ z 
ciążkiego snu wyznał żonie, że mu 
Chrystus zapowiedzial śmierć chrześci· 
j ńską, Wbrew przewidywaniom lekarzy 
tył jeszcze kilka dni, tyle ile trzeba było 
na uzupełnienie stutljów religji. Przyjął 
Chr;~:est, ale KomuoJi św.- mimo starań 
-nie zdołał Ju~ przyjąć. Umarł r rzed 
przybyciem kapłana l 

Lourdes czasu wojny. 

Biskup z Tarbes, Franciszek Schoepfer, 
w którego diecezji Lourdes iię znajdt~je, 
ogłosił pod powy~szym tytułem zbiór 
swych listów pasterskich, w których wy. 
kazuje, czem było to miejsce po wszyst
kim świecie słynne od chwili wybuchu 
wojny aż do zawies;r.enia broni. 

Zaraz z samego początku przybyly tu 
dwa pulki kawalerji, prosząc o poświę
cenie swych sztandarów i szabel. Nie· 
bawero potem 600 rannych umieszczono 
po szpitalach wzorowo urządzonych. 

Liczne hotele dafą ~chronienie ~biegom 
z Belgji, Flandrji i SzAmnanji, których 
liczba dorównyw~la 1loś<:i m•a~zknńców 
LQurdes Dnia 25 marca 1919 r. przy• 
bywa w piolgrzyrnce 3 000 żołnierzy za 
Stanów Zjednoczonych a 11 lut&go 
1919 r. w 61 rocznicę Zjawit>nia się N. 
Marji Paoay w grocie massabielskiej 
wśród wspaniałego obchodo, zdjąte kre· 
py ze sztandarów alzackich i lot r ń
skich, ofiarowanych tu dnia 6 pa~dz1er 
nika 187 J. Marszałek F och słucha tu 
Mszy św. i przystępuje do Stołu Pllń• 
skiego dnia 29 września 1919 r, a 11 
i 12 listopada przybywa pielgrzymka na· 
rodów sprzymierzonych, mając na czele 
12 kardynałów i biskupów francuskich i 

, angtelskich i kładzie fundament!\ pod 
pomnik w dowód wdzięczMści wznieść 
się maj~cy. 

W r 1921 ogląda Lourdes RO,OOC P'l• 
tn1ków; 391 lekarzy (w tern 105 z poza 
granic Francji) pielęgnuf e 7,000 cborygb; 
od dnia l maja do sierpnia stwierdzono 
autentycznie 15 uzdrowień W tymże 
roku odprawiono w grocie 45,000 Mszy 
św., a 703,000 osób pr7.ystąptło do Sto· 
łu Pańsiiego W nastepnym roku przy. 
bywa do Lourdes 4 kardynaUlw i 119 
b1skupów 

W r. 1920. czasu najazdu holszawic 
iego wznoszono gorące modły za Polske, 
która zarówno jak lrlandja, Belgja i 
Francja była ciąlge na pamtęci modłą 
cych się w grocie. Zac.&em episkopat 
polski delegował dwóch ze swego gro
na, t j. ks. arcybiskupa lwowskiego i 
ks. biskupli krakowskiego do odprawie
nia pielgrzymki dziękczynnej do Lourdes 

1Jcisk kał9lików aa Słowa
ezyźaie. 

Slowacy coraz en&rgiczniej domagają 
!'!ię wypełnienia zobowiązań Czech6w, 
tyczących się otwarcia wydziału teolo
gicznego na słowackim uniwersytecie w 
Bratislawie (Preszburg). Czesi dotychczas 
go nie otworzyli. choć na z!emiach llhi• 
storycznycb" (Czechy, Sląsk, Morawy) 
jest 271 księży katolickich (na to trzy 
wydziały teologiczne), a na Słowaczyź 
nie i Podkarpackiej Rusi przy 227 lrsię· 
żach niema ani jednego studjum teolo. 
gicznago przy uniwersytecie. Natomiast 
protestanci maJą otrzymać drugi wydział 
teologiczny oprócz praskiego- w Brati· 
slawiu, a ól'rOcz tego prywatna aka· 
demja protestancka tamte otrzymuje stale 
zapomogi rzfld.owe. 

Dzieje się to w kraju1 • gdzie katolicy 
stanowill 80 proc. ludności... Ale tak to 
liberały i socjały pojmują .swobodę su 
mienia i równe prawa dla w:~zystkich w. 

----------------------------
TElEGRAMY 

Polslra Warsz~wa 29. - Mi 
nisterstwo spraw zagramcznycb za, 
przeczyło kategoryczn:e inforrna• 
cjom rozsiewanym prze~ pisma nie· 
rnieckie1 jakoby miała istnieć ta· 
jerona konwencja mi~Jdzy Polską 
\ Czechosłowacją. 

Francja. Pary~ 29. - :Niejaki 
M·t·b··l F1H1 :'rier, który Bkułl;iem 
"!pad ku kursu franka stracił pól 
mi'Joaa f··aoków, do3tał pomi~sz~ , 
oi;'l zmysłów i w tym stame urny• 
słu zab1ł żonę i córk~, a następn!e 
sobh~ żyde odebrał. 

Paryż 29. - .i:francusk;e sfery 
naukowe wynalazły sposób foto 
grafowania ruchu serca przy po· 

. mocy kinematografu. Wynalazek 
ten odda lekarzom w przyszłości 
wieikol przysługo przy badaniu cho · 
rób serc0wych. 

Paryż 29. - Prezydent republi· 
In francuskiej p. Millerand po przy, 
j~ciu dymisji dotychczasowego ga
binetu powierzył utworzenie nowe. 
go rządu p. R.ayrnundowi Poinca• 
l e' mu, dotychczasowemu premjerowi 

Paryż 30. - Do nowego gabi· 
netu utworzonego powtórnie ,:rzez 
p. Poincare'go weszło kilku opazyt 
cjoni~tów, którzy obecnie zdecydo. 
wani są popierać zupełnie dotych· 
czasewa polityk~ p. Poincare'go. 
Dziś wi~c cała Francja uznała do· 
broczyon& i rozurnn~ politykq tego 
wielkiego • rnęza. stanu i wielkiego 
patrjoty. 

Włochy. Rzym 28 -Stolica 
Apostolska prowadzi obecnie per 
traktacje z rzadem J u g osła wji ce· 
łem zawarcia konkordat:.~, ustala· 
ją.cego sprawy katolickie w J ugo· 
sław1i 

Rzym 29 . - Donoszą z G rosi 
sano w Toskanji, że w tute]s~ej fa• 
bryce dynamitu nastąpił wybuch, 
który zniszczył Clłą fabryk(;ł i po• 
ranił mnóstwo robotn1ków. ~zkody 
wyrządzone dochod~ą do dwóch 
miljonów Jirów. 

Neapol 30. - W okolicy Bene• 
vento i Avelino dało si~ czuć sil· 
ne trzęsienie ziemi. W Positano 
zawaliło się kilka domów i spowo· 
dowało ~m·erć 12 osób. Miesz. 
kańcr przerażeni opuścili swe 
mieszkania i uciekli za miasto. 

Rzym 30. - Nadeszły tu wia· 
dorności, że ulewne i długotrwałe 
deszcze, połączone z burzlł i pio · 
ruoami1 spowodowały ogromne ka· 
tastrofy w oltolicacb VetticaJ Praian. 
no i Amalfi. Rzeka Camieto wy, 
stąpiła z brzegów i zalała miasto 
Amalfi i okoliczne poła i plantacje. 
Wiele domów zawaliło si~, grzE:bi~c 
pod gruzami mieszkańców, którzy 
nie zdołali na czas opuścić mieszkań 
Na domiar złego ogromna skała1 
którą woda podmyła, zawaliła si~ 
i przywaliła swym ci~tarern po· 
bliskie zabudowania. Of1at'y w lu 

dziarh docbodz~ do setki, stra!J 
rnt~. terj:<:lne olbrzymie. Rzad wysłal 
natychmiast pomoc i zajd si~ ra. 
tu nll:icm lu lzi. Na miejsce katastro1 
f'? m"- wyjechać także król Wiklo: 
E<JHmuel m. - Ojciec Sw. PiUi 
XI wysh:: ł cf1arom tej katastrofJ 
pomoc pieoifJżną w kwocie 2u ty. 
siecy łirów. 

Rzym 30. W Watykanie jest spo 
dziewana delegacja rumońska, któ' 
ra ma zawrzeć konkordat ze Sto1 
lic~ Apostolską. 

Argentyna Buenos Aires 29, 
O lbvł s1~ tu pojed,.nek na szpady 
mię1zy rotDietrem wojny Agustinem 
Justo i generałem Dellepianern. 
Obaj przeciwnicy opuścili plac po· 
jedynku cięzko poranieni. 

Przyczyną pojedynku miały byó 
sprawy wojskowe. 

-----------------1) ~te mogłeś Ojczyźnie złożyć aftary 
Z' krw1, złóż of.tarę z mienia ! Kup akcją 
Banku Polskiego, 

... 2) Jeżeli nie możesz kupić całej akcji, 
kup najmniejszą jej częM w Domu Lo• 
kacyjnym. 

3) JeMii nie jesteś w stanie odrazu 
wydać 100 złp. na akcję Bk, P, weź j~ 
na spłatę w D. L. 

4) Kup akcję B. P. za milreisy, złoto, 
lub w Domu L?kacyft;tym za marki polskie 

_5). Co pokazesz dzteciom, gdy Cię spy
taJą Jak ~ygląda akcja Banku Polskiego? 

6) AkcJa Banku Polskiego jest dowo· 
d~m obywatelskiego uświadomienia po
S!adacza. 

-------------------Honduras. - W Honduras 
wyb~chłat. przed kilku tygodniami 
rewolucja przeciw obecnemu pre· 
zydentowi rep!.tbliki, W czasie re· 
wolucji zmarł prezydent, mimo to 
wa!ka mi~dzy rewolUCJOnistami 
i wojskiem legalnym trwa dalej. 

- Z Waszyngtonu pod datą 26 
~ar~a b_r •. donos~ął ze rewolucjo· 
~Iśc_I zaJęli _prawie cały kraj z wy, 
J~tk1ern stohcy Tegucigalpy. 

- Ostatnie wiadomości telegra· 
ficzne int'ormuią że rewolucja zo• 
stała ukończona przez pogiJdzenie 
si~ obu str!.)n walczących. Za wspól• 
ną zgodą został obrany prezyden• 
tern prowizorycznym Dr. Atilła. 

Niemcy. Paryż 29. - Kore
epondeot dziennik q, • Echo de Pa. 
risc donosi z Berlina, że N1erncy 
odr:uciły żądanie Rady Ambasado' 
rów d~tyczące kontroli uzbrojeń . 

B !rhn 26, - Członek minister• 
stwa pru5kiego i prezes niemieckie· 
go Związku republikańskiego pA 
Hoenisch oskarża byłego dyktatora 
Kahra1 generała Lossowa i szefa 

flllmtlłmmmnmmnmlillllillmtrttmllnmullmllmnmllnnnmmmmmmnnnnmnnum•llltnnnnnmnmltmmnmlnnnmtltmntlllllllllltt'mnn,,,mmnnltrnllłtllnntlmn•tntrnnlminl'himmmltmn• ltrllnlllmnnmntnnłtnntllllllflmnmnnnnhnllmłlinnnlilltnlilllmmmllf'nlillntillltrnnmnlmnnmlnnrmnnmm tlllnllillllliiflnllflflnnntmnmntnłłllnnmmn 

ftP 'I'D•lfA& A. mil~!J"'"1• ściany robią przykl-e wra~enie. Przechodzą dalej nienko a ja dobrze to załatwiQ - obiecuje woźnica Fanny i rzuca tryumfujące, szydercze spojrzenie w 
ff l'ł' ~ v V 11M VM przez cały szereg komnat; a młoda zawelonowana usłutnie. stronę Gretki. Ha, ha l Nie znajdzie ona tu 

dama nic nie mówi, chociaż zdaje się być wido· - Tymczasem muszę konie popaść i dać im swego hrabiego Egona l Co za głupia gęś, że się 
Romans z naszych czas~w w 4 tomdch, cznie rozczarowana tern, że ani jeden z pokoi tych godzinQ spoczynku. tak nie~ 1abnie w siecie na nią zastawione zaplą· 

przez Jerzego Bornes'a. nie jest taki, aby w nim mieszkać było mo~na. - Możecie więc odejść i przyjść !Jrzed odjaz· tala. I w drodze nawet jeszcze nie spostrzegła że 
169) Dopiero w drugiem skrzydle zamkowem widzą dem po dalsze rozkazy. ja nie wio~ę ją tam, gdzie ona my~l!! Byl~ to 

(Ciąg dalszy). kilka umoblowanych i lepiej od reszty utrzymanych Woż1ica kłania się n ezgraboie i odchodzi. jedn~k korzystne dla mnie i spodziewam się, że 
komnat, z oknami wychodząceroi na staw. Widząc się samą, wchodzi ona do pokoju śpią• ona 1 tu ze mną dobrze żyć ~ędz1e 

- Dobrze, dobrze, panienko - odpowiada wo· - Tu my się ulokujemy woła zawelonowa· cej swojej towarzyezki i zamyka drzwi za sobą. Nie przeczuwając nic złego, Gr tka §pi dalej. 
tnica chętnie. ~ Ale co tu zrobić ? Stary Bertold na dama. - Prędko znoście tu pąkunki. Potem kl~ka koło niej i zdeJmuje jej welou z twa· Na d'l'orze wre gwałtowna burza, wiatr szumi i 
nie chce powiedzieć, gd~ie panienki mają za· Wo~nica spełnia rozkaz w okamgnieniu i przy- rzy i chustkę . którą głowa jej obwiązana. Z pod św szcze, deszcz leje, jak z cebra. W pokoju się 
mieszkać. nosi du1:y, cit~ki kufer, który jest Jedynym pakun· zasłon tych okazuje się blada twarz Gretki Fanny... ściemniło. Wieczór się zbliża. 

- Słyszałam całą rozmowę. Zostawcie starego, kiem obu dam. Prócz tego mają one jeszgze tylko bo ona to jest ową drugą damą ... zdeJmuJe te~ Pukanie do drzwi obudza Fanny z jeJ myśli. 
my i bez niego sobie damy radę. koszyczki z prowiantem i drobn\Jstkami. swoją chustkę i woalkę i patrzy badawczo w tw~trz l Z'lsłania ona twarz sw4 znów welonem i wychodzi 

To mówiąc, zamyka drzwiczki powozu i zbli~a Wreszcie bierze wo~nica śpiącą dotąd jeszcze swej towarzyszki. aby drzwi otworzyć. ' 
się do portalu zamkowego. drog4 damę z powozu i zanosi Ją na rękach do S1lny i długi sen Gratki nie jelit naturalny. Jest Jest to woźnica. Fanny daj.e mu kartko ze złe. 

- Chodtcie za mną - mówi do furmana - wnQtrla zamku. ~ładzie ją na kanapie jednego z on rezultatem usypiajr\cego proszku, ktbry jej Fan• ceaiami i pieniądza i nakazuje mu wszystko dobrze 
zobaczymy jak tam w środku wygl~da. trzech mieszkalnych komnat i mówi, kiwajile iłową: ny we wsi do kawy domięszala, aby z nią łatwiej nakupić. 

Woznic?. otwiera. uslu~~ie nie zamkn.ię_te n~ l -A to. si~ panience sen udał. Spała .prz~z SZfl mie6 spra_wę . . . . :- :Mo~ecie to. zostawić u kasztelana, gdy przy• 
kl~cz drz~1 1 wchodzi za mą d? olbrzymteJ bah, c~łą dro~ę 1 teraz Jeszcze nawet o zbudzeutu SI~ - Tuk w1ęc Jlł- tu szczęśliwie przytraosporto- ~~~z1e~•e - mów~ ona w końcu ·- nie petrzebu~ 
ktoreJ śc1any wykładane Sił ciemnem drzewem, 01e myśb. walam - mruczy Fanny pod n9sem. - Jestem jecie 11ę at do mme do zamku fatygować, 
sklflpieaie suf1tu zaś wskazuje ślady bardzo zblako- Z 1 d • . d . d teraz z nią w tern starem, upiorowatam zamczysku, Woźaica odchodzi, a F .mny idzie za nim, aby 
wanego już malowidła. awe onowana ~ma mc na to 01e .0 po~Ia a które odtąd będzie zarówno mojem, jak jeJ więzie- teraz i drzwi wchodowe na klu('z zamknąć. Potem 

Wszędzie i wszystko wskazuje ślady dawnej lJwa_~ała . ona baczme na to, aby woźmea me_ od-, niem Bil to będzte prawdziwie więzienne życie zamyka się jeszcze o11obno w swoim pokoju. Je~t 
wspaniałości a obecnego upadku. Miejscami sufit chyhł gę'itego .welona, który okrywa twau śpi 1ceJ tutaJ l Tak mi jakoś m• rkotno, ~8 naJch~tniej za- ona teraz sama z Gretką w tern dużem zamc21ysku 
tak już jest nadpsuty, ~e widać szare kamienie z JeJ tow~rzyszkl, ~ sama także zasłony ze SWOJeJ J'ft:&bym stę stąd wymosła gdyż woźaica jut odjechał, a kasztelana trudno z~ 
poz!ł opadlego muru. twarzy Jeszcze nte zdJęła. Z głębo.ki~m westchnieniem dochodzi ona do wspołlokatora uważać, bo mieszka on osobno w 

Weźnica przypatroje 8ię ze zmięszanem uczu· Tak więc woźnica nie ma pojęcia, jak obie ko- okna i p trzy zamyślona na wzburzony staw, kt6- wieży oddzielonej od pałacu podwórzem. 
ciem C!ekawości i grozy komnatom zamku, do któ- !iiety, Jego paża~erki, wyglądają. rago dute fale z szumem o stare mury zamczyska Jast to dla Fanny z jednej strony wygodne g<iył 
rego wnętrza nigdy przed tem nie zaszedł z wiei- Nia potrzebując go więcej, płaci mu owa uama się odllijają. nie potrzebuje się ona obawiać naprzykrzania się 
kiej obawy. wymowion'ł za przewóz sum~ i daje mu tak hojt>y, Ponury ten szum zwiększa jeszcze grozę calego ze strony starego. Pokazał on to odrazu, że się ilie 

- A czy się panienka nie będzie bała miesz- wszelkie jego nadzieje przechodzący napiwek, że otoczeni 1. S!lny wiatr świszczy w kommach i po myśli troszczyć o tych nieproszonych gości. 
kac tu sama w tym et1rym, tawalonym zamku? woźoJca całkiem Jeiit oszołomiony szczęścit:m, które rusza drzwi i okna, które nieprzy1emn1e skrzypią. Z'lpadajlłCY zmrok zmusza Fanny do za§wiece-
- pyta cwą zawelonowanfł damę, która postępuje go spotkało. Patrząc nit-śnialo na złotówk~ w ręce, Z pust'ycb ulonów dochodzą dziwne tony, jakgdyoy nia lampy, Niebawe'!l obraca si~ uretka na swem 
obok niego elastycznym krokiem. bełkoce on niezgrabnie kilka słów podzięki. ludzktch głosów. w~u i budzi się z długiego snu 

- Bać się? - odzywa się ona szyderczo. - - To dla wa"' - mówi dama, widząc jego Z1mne dreszcze przech Jdzą ciało F11nny. Stary, f'odnosz11c się, rozgląda się ona z bazgranicz-
Dlaczego? niedowierzającą mmę. - Schowajcie to sobie, a zapadły zamek, n•e jest bardzo przyjemnem m1ej- nem zd~iwiea1em po obszernej komnacie, któraj 

- Przed duchami - odpowiada zapytany. - mme przyrzeczcie za to, żę nie zdradzicie nikomu, scem pobytu. M.Jżna sio tu na syrjo stać zabobon- staromodne urządzenie i ponure o§wietlenie nie 
Przed duchem tej pani, która tu po nocy chodti. żeście nas tll do zamku zawieźli. Czy chcecie mi nym i uwierzyć w duchy. dlalo ją zatrważ ':lją, 

Zawoalowana dama wzrusza pogardliwie ra- t0 przyrzec? Fanoy nie jest jednak naturą sk!onną do ma- Fanny przystępuje do niej z serdecznym uśmie .. 
mionami. - Pewno ... a jakie ... wielmożna pani - za- rzeń i fantastycznych rojeń Przt}zwycięża ona cham i pomaga jej podnieść się z łóżka. 

- Nie boję się duchów - odpowiada spokoj· pewnia wotnica bez namysłu. szyoko p1erwsze uczucie strachu i grozy, zac1.yoa - Mój Boże - woła Gre1ka zalękniou. _ 
nie, ku największemu zdziwienin furmana. - Dobrze więc. Za jakich ośm dni możecie się krzątać około pakunków, aby tych nieprzyjem G·ilie my jesteśmy, kochana Fauny? Co to za 

Nie mówiąc nic wi~cej, otwiera drzwi prowa- znów przyjechać i przywieitle nam rozmaite rzaczy1 nych my~li si~ pozbyć. RozpakQwuje ona kufry i straszr.a komnata i skąd my tu przychodzimy? 
'dzące do dużej sali. które dla nas będziecie musieli zakupić. kosze i stara się pokój jak najpi~kniej uprzątnąć. 
' I tu widoc~aie są ślady znis~czenia, a nagle - Proszfł to wszystko oapisa'Ć, wielmo~na pa· - Go ona powie. jak si~ obudzi ? - m~śli (C~g dalsiJ ustąpi) 

. : 'o 
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~~~l Skład drzewa· COELHO & MOREIRA sprzedaj~ najtaniej (skład drze,ta). ul. B. do Ris· Branco~ 60. Teleph. 647 
ra. 
ro, 
to: Dr. Graeiauo de Ollvej.ra 
~ operator-akuszer 
l ~i Leczy masaMm elektrycznym, reuma-

' 

f tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 
Y· uszy i gardło. 

Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
~o nad apteką Tell. Telefon 575. 

~ór .,;::a-========= 
Or 

po lici i Seizera Z!ł. nieuwi~zienie 
w swoim czasie kapitana, Ehrhar, 

9, da1 którv chciał urządzić zamach 
~Y st~ou n~ korzyść monarchii. 

lm Berlin 28. - Informacje z Dii'i ' 
~. seldorfu donoszą że tamtejsza R t' 
~· da miasta zatwierdziła unieważnia• 

nie tytulu bonorowl'goJ który na· 
ć dała marszał~owi Lude!ldorfowi, a 

z11razem zmieniła na inne, nazwy 
1 ulic i budynkOw publicznych, które 
y dotychczas nosiły nazwisko Lu
!l dendorfa. 

i, 

? 

• 

Monach;um 30. -Władze miej· 
l • 

scowe zarządziły surowe 1 ene._.., 
giczoe środki, aby przeszkodzić 
przypuszczalnym rozruchurn na wv• 
padek zasądzenia Ludendorfa i Hi • 
tlera. 

Lipsk 30 - Były saski pre s 
ministrów Zeigner 2ostał ska ny 
na 2 lata WiQzienia za nadużycia 
popełnione w czasie jego urzędo. 
wania. 

Za to samo przestępsiwo skaza• 
ny został na 3 lata więzienia b.Ył.Y 
minister Mroebius. (Ł1dne mmh 
sterjuro! P. R.) 

Rosja. Mo3kwa. 29. - Ra~a 
Komisarzy sowieciuch uchwaliła 
oastQpujący okres czasu dla służby 
wojskowej: 

a) Cztery lata dla służby 
morskiej. 

b) Trzy lata dla słutby lotniczej 
c) dwa lata dla pozostałego ro.c 

dzaju broni, 

Grecjat Ateny 29. - W dniu 
25 marca br. Zgromadzenie Naro. 
dowe greckie zatwierd3iło zniesie, 
nie monarchii i proklamowało re· 
publik~. 

Zarazem Zgrómadzenie narodo• 
we uchwaliło votum zaufania dla 
nowego rządu republikańskiego, na 
którego czele stoi Papanastasiu. 

z Venizellosem więcaj sil;) Grecja 
nie liczy. Najwięcej przeciwne S!\ 
mu sfery wojskowe. Jak już w poa 
przednich numerach donosiliśmy, 
Venizellos, ten na jzasłułenszy i naj· 
zdolniejszy mąż stanu i wielki 
patrjota grecki, opuścił Grecję ~~ 
zawsze i wyjechał do ZacbodmeJ 
Europy, gdzie zamierza sp~dzić 
reszt~;) doi swego życia. Venizellos 
liczy obecnie około 80 lat życia. 

•ese~eeseeeees0eeeeeeees~••• 

:KRONIKA KRAJOWA i 
!s••••*•••e••••••••••••••••® 

Z Kurytyby. 
ROCZlUCA UCHWAIJENtA KON· 

STYTUCJI POLSKIEJ. 
l 

W niedzielQ dnia 23 marca od• 
była sią w Zwi~zku Polskim stara• 
niem lewicy podwojna uroczystość: 
uczczema rocznicy Konstytucji 
Polski z 17 n1arca i imienin byłe 
go l'iaczelnika Państwa i byłego 
Marszałka Pólski p. Jt1zefa Plłsud 
skiego. Ziiiste interesuu~ce zesta· 
wienie uroczystości: KonstytucJi 
Polski i irojentn tego1 który tą Kon· 
stytucj~, której praw ~tr.zt,~ powi· 
nien1 pierwszy pogwałcił 1 :ue usza· 
nawał. (dymisja gabinetu Ponikow· 
skieao i nieuznanie wybranego 
prze~ Sejm premjera Korfantego). 

TAJEMNICZY STRZAŁ. 

Równocześnie zauważvia z daleka 
uciekające szvbko jakieś indywidu 
urn. Na krzyk ldaliny zbiegli się 
krewni i sąsiedzi i wtenczas do~ 
piera zauważono, że ldalina zranio• 
ną była w nog~ strzałem z rewol· 
wera lub innej broni palnej. 

Zawiadomiona o tern po!icja roz· 
poczeła energiczne śledztwo celem 
wvkrycit! tajemniczego sprawcy 
strzał~,~. - Rana ldaliny nie jest 
cit:żka. 

UCZCZ~NIE ZAKONNIC WŁO· 
SKICH W KURYTYBIE. 

Rząd włoski nadał bronzowy me. 
dal dla zasłutonych siostrom Zgro , 
madzenia Serca Jezusowego w Ku' 
rytybie za gorliwę w duchu patrjo· 
tyczł}ym wychowanie własnym kosz· 
teu( dzieci włoskich. 

P- GŁUCHUWSKI WYJECHAŁ 
. DO POLSKI. 

Po przeszło ozt~rolelnim poby· 
cie w Kur~tybie wyjecbał w sobott: 
dn. 29 marca br. z powrotem do 
kraju p. Kazimierz Głuchowski, 
który przez przeszło dwa lata był 
pierwszym konsulem polskim w Ku• 
rytybie1 a po ustąpieniu z tego u~ 
rzQdU ~a tyczenie władz polskich, 
zajmował się kolonizacją i kiera• 
wał sprawami społeczno·polityczne. 
mi tut€jszej lewicy. 

Szczupłe grono przyjacioł po· 
żegnało p. Glucbowskiego do. 28 
marca br. bankietem w »Grande 
Hotel Moderno c. 

---------------------------
Maszyny- do pisania i liczenia 

Poprawla i ea~ści 
BIRUTA1 DERGINT-RAWICZ 

przy ulicy Augusto Stelfald_!34 (róll ul 
Colombo) adres pocztowy caixa .x• 

Curityba... 
(Informacje w Benku Francu~ko· W.ło· 
skim, Banku Nacional do Commercao 

i w Sekretarjacie Stanowym) 

---------------------------
Z Para.ny. 

PROTE~T PLANTATORÓW HER· 
WY PRZECIW NOWEMU 

PODATKOWI. 

W S, Matheus zebrali sią w bu· 
dynku prefektury właściciele plan· 
tacyj herwy, kupcy, przemysłowcy 
i wielka ilość ludności miejscowej 
i zamietscowej i uch walili energicz· 
ny protęst przeciw projektowi 
Nr. 261 nakładającemu podatek 
tia producentów herwy. 

Na razie prutest ten odniósł t~n 
skutek, te urzQdnicy stanowi, któ• 
rzv go podpisali otrzymali dymisjQ• 

Tymczasem z Argentymy dono· 
szą, że rząd tamtejszy obniżył 
znacznie od 1 marca br. podatki 
nałożone na herwę. 

•Gazeta do Povac donosząc o 
tem, dodaje, że może wiadomość 
ta zmieni sposób my~łenia parań· 
skich deputowanych i przekona icb1 

~e herwę, bQdącl\ bogactwem Pa· 
rany, nlleży inaczej, jak dotychczas 
traktować, to jest nie utrudniać jej 
produkcji nadmiarem podatków. 

Minas Geraes 
UTWORZU:NIE ARCYBtSKUPSTWA 

W BELLO HORlZONTE. 

Z Rzymu donoszą, te Ojciec Sw. 
Piu'3 XI biskupstwo w Bello Rori. 
zonte ze-mienił na Ąrcybiskupstwo 
i że abecny biskup D. Helvecio zo· 
stanie wkrótce zamianowa!'ly arcy• 
biskupem. 

Z Rio de Janeiro. 
SENATOR NILO PE<;A.NHA 
CIĘZ KO ZACHOROWAŁ. 

rze utracili nadziej~ uratowania mu 
życia. Ostatnie jednak WJadamości 
donoszą, że operacja udała się i ~o 
skutecznie i senator Pev:mha za
czyna pomału cdzy.:kiwać zdrowie. 

Senator Nilo Pevanha je':lt szcze· 
rym pnyjacielem Polski. 

WYSTAWA PRODUKTÓW BRA· 
ZYLIJSKICH W K!EuU 

(W NIEMCZECH). 

Donoszą z Berlina1 że w Ktelu 
otw~rta została Wystawa produktów 
bra<l:yłijskich na tamtejszych tar· 
gach. Mi~dzy wielu produktami fi 
guruje tytoń, ryż, kawa, herwa 
i fiżon. 

ULOKOWĄNIE IMIGRANTÓW. 

Na wyspie :tdas Fłoresc przeby• 
wało dnia 26 marca br. 1586 imi• 
grantów. Z tych wysłano jut okrę• 
tern , Commaodante Capella c 198 
imigrantów do południowych sta• 
oów. Nast~pnie okrQtem »Min&s 
Geraesc wysiano do ty(_h samych 
stanów daJszych 298 imigrantów1 
zaś kolejami wysłano 200 imigran• 
tów do stanów S. Paulo, Parana1 
Sta. Cathatina i RiaLGraode do Sui. 
Na wyspie •das FloreS« (na wyspie 
kwiatów) pozostaje jeszcze około 
800 imigrantów. 

z Bahii 
SYTUACJA POLITYCZNA. 

•Z wielkiej chmury mały deszcze, 
powiada pnysłowie. Porlobnie za• 
kończyła si~ burza ftOlityczna w 
Bahii, spowodowana wybraniem 
dwóch kandydatów na gubernatora 
stanu. Gdzie siła, tam prawo. Zwy• 
ciQżyli mocniejsi tj. popierani przez 
prezydenta Republiki, ustąpili słabsi. 
Kandydat gubernatora St abry1 p. 
Arlindo Leone ustąpił z pola wał
ki, tłomacz~c siQ, że niechce do· 
puścić do rozlewu krwi bratniej. 
Gubernator s~abra po ukończeoi:l 
swych rzadów tj. 29 marca br. wy. 
jetd~a do Europy, Rządy stanu 
obejmie kandydat federalny p. Goe3 
Calmon i wszystko będzie w po
rzadku - przynajmniej pozornie. 

Z Sao Paulo. 
W CZASIE PRZEDSTAWIENIA 

ZĄPADA SIĘ POW A,ŁA. 

Dnia 23 marca br. podczas przed. 
stawienia popoludniowego w teatrze 
Boa Vtsta w Sao Paulo zawaliła. 
się po wała w sali widzów i spadła 
na podł~gę przygniatając swym 
cieżarem mnóstwo osób, w chwlłiJ ~ 
gdy rozbawiona publiczność śmiała 
clQ eo rozpuku, ubawionl\ wesołą 
komedyjką. »Pulkownik płacie 
przedstawianą przez kompanjQ 
•Garridoc. Dwie osoby zostały za· 
bite na miejscu, dwie zmarły później 
z odniesionych ran, kilka dogorywa. 
Skutkiem powstałej paniki przeszło 
80 esób uległo znacznym uszko. 
dzeniom ciała. Rozpacz i smutek 
panuje w calem mieście z pol\'odu 
tego ogromnego nieszczQścia. 

--------------------------
Dział praktyczny. 
Mój ogródek "rarzywny. 

(Opracował Jotel). 

Jak w każdej gałęzi pr7.t~mysłu: tak 
też i w gospodarstwie rolnym powinien 
istnieć podział pracy, nie tety nie zawsze 
tak się dzieje i najcz~ścieJ wykerzysty· 
waną jest strona słab!!za - gospodyni; 
powiadam wykorzystywana, bo zaiste nie 
raz wkładają na jej barki tyle zajęć, że 
rzeJzywiście podołać im nie może. Do 
gospod-yni powinuo należeć jedynie i 
wyłącznie gospodarstwo domowe t. j. 
ochedostwo mieszkania i obejścia tudzież 
ogród warzywny, a jest to wiele stwier· 
dzili to już nawet nasi praojcowie mó 
wiąc: .że gospodyni więceJ fartuszk1sm 
z domu wyniesie, niźli gospodarz z pola 
furą przywiezie·'. 

~~~~~~łi~<C 
~ ,. 
= ~ 

Skład nasion z 
Pawła NIKODEDA 

p o l s ki !JII ,. 
~ 

KURYTYBA Travessa Zaeltarias nr. 5, (ulica plOwadząca 
' z Awenidy Lu1z Xavier do Placu Zacharias). E 

~ 
Warzyw: KAPUSTA, buraki, brukiew, cebula, : 

marchew, sałata i t. d. bt 

Bratki, goździki, lewkonje, maciejka, E 
mak i t. d. ~bt 

Kwiatów: 

ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, alafjorów, buraków, tJt 
sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarc~a 
siQ z własnego ogrodu). = 

= 
-~----1 

Loterja Narodowa l 

' ' 
.l\ N A C I O N A L' ' 
Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W śrndę dnia 2 kwietnia, główna premja 

20:000$000 
l ____________ • __ o_z_•_·_~e __ s_o __ -.9-0~p·r••-~ •••• w __ p __ r~ach ........... . 
z artykułem traktującyr:Q o ogrodach 
warzywnych. Wawrzynictwn to rzecz 
wielkiej wagi; - jest niejako odgaięzie 
niem hygieny pożywiAnia, a ta znowu 
stanowi podstaw~ naszej istności. 

Z góry się Zl,l:;tr:r.er,"' 'll, że pracę ni• 
niejszą uznaję za zw~ ,, jny artykuł a ma · 
tora-ogrodnika, dlatego też rrouę bar 
dzo wytknqć w niej ewentualna usterki 
lub braki Celem niniejszego artykułu 
jest tylko zachęta do żywszego oddania 
się wawrzynictwu, bo każdy mi przyzna, 
że nikt tak mało nie przykłada się do 
tej gałęzi przemysłu doniosłego jak właś· 
nie Polacy w Brazylfi. 

Pracę u::oją dzielę na 3 części a to: 
I. gleboznawstw;>; II. wawrzynictwo, III. 
gastronomia. 

l) Glebozaawsłwo. 
Glebą albo ziemią rodzajną nazywamy 

zwierzchnią warstw~ gruntu, w której 
rozgałęziają się korzenie roślin. 

Zależnie od przymitJszek rozróżniamy 
ziemie piaszczyst9, glinkowate, wapienue 
i czarnoziemne.- Ziemua urodzajna po 
winna się skłsdać z gliny, piasku, ' rócb · 
nicy (t. j . przegniłe cząstki roślin) i w o· 
dy. Aby poznać czego danemu gruntowi 
brak, a czego posiada nadmiar przepro
wadzamy rozbiór czyli analizę. 

ANALIZA. -Z danego gruntu bierze• 
my pewną ilość z.iemi ważymy ją, rozt 
&ypujemy na blasze i suszymy na słoń
cu, gdy woda całkowicie wyparuje, wa
żymy ziemię powtórnie, a różnica wagi 
da nam ilość wilgoci. 

Nast~pnie wysuszoną ziemię, prażymy 
w żelaznym tygialku na silnym ogniu,/ 
Zawarta w ziemi próchnica zaczyna sił;' 
spalać, część jej ulatnia si~ z dyr:tler.n. 
cześć zamienia si~ w popiół; ważyiny 
znowu ą różnica powie nam ile było 

Ostatnie wiadomości. 
WARSZAWA. - Minister spraw za· 

granicznych br. Z'łmoyski wniósł do Ra• 
dy .A mbasadorow pro~est z powodu za
łatwienia sprawy Kłajpedy przez Lig~ 
Narodów na korzyść Litwy, a zarazem 
zwrócił uwagę Rady Ambasadorów na 
wrogie intencje rządu litewskiego od
nośnia do WJlna. 

PARY2. - Wiadomości pochodzlłce 
ze źródeł niemieckich donoszą o zabu· 
rzeniach robotniczych, jakie miały mieć 
miejsce w Warszawie i podczas których 
miało 1-ginąe około 40 osób, między temi 
wiele kobiet. 

WARSZAWA. - Wylew Wisły w 
ostatnich dniach spowodował wielkie 
straty materja!ne. Niższa część Warsza
wy zalana. Rząd urzfłdził energiczne 
śndki ratunku. 

Sł)'nny zamek w Jabłonnie jest kom· 
pletnie zalany. 

W AR SZA W A. - Z Wilna nadeszły 
Wiadomości telegraficzne, ia odbyl się 
tam wielKi wiec Polaków protestujący 
przeciw postępowaniu rządu litewskiego, 
odnośnie do zamieszkałych na teryto· 
rjum Litwy Polaków. Więc żąda, aby 
rząd polski zarządził jak najenergiezł 
niej.sze środki zapobiegawcze. 

Bio de Janeiro - Dnia 81 
marca br. zmarł w Rio de Ja
neiro senator Dr! ltilo Peęaaha 
Wiadomość ta wywarła na wszystkich 
bardzo przykra wra~enie, temwięcej, te 
Q6tatnie wiadomości głosiły, że stan zdi'o• 
wia senatora P el(anha stale siQ polepsza. 

próc~nicy. Kto pragnie .analizę przepro· .. ._._ _..._..., _...._., 
wadzić bardzo dokladme. mote usunąć i . 
popiół, polewając go wodą, a następnie ' D r . Z y g m u n t Gr a d o w s k 1 ' 
ziemię wysu:;zyć i zważyć. 

Pozostaje jeszcze piasek i glina,- tu l * ADWOKAT i 
już sprawa łatwa, zalewamy je wodą. ' ' 
mieszamy dokładnie i pozo~tawiamy w i Po ukończeniu uniwersytetu

1 
* 

spokoju. Piasek jako ciętszy opadnie na ł ' 
dno zaś mętną wvdę t. glmą zlewamy ~ ma zaszczyt zaWiadomić Sz • 

· do ~sobnego naczynia, gdy po chwili na Kolonjq Polską, iż otworzył ,. 
dnie osadzi się gliniasty muł suszymy i kance!arjf;) adwokacką i że 

waży~y. . ' załatwia wszelkie sprawy CJ· 
. Oprocz ~sp.om;nanycb po~yżej. skład- i wilne kryminalne spadkowe i 

ntków znaJduJe s1ę w każdeJ gleb1e tro ' J ! ' ' 
cho ":aptenia (wa.pna); obecność leg~ ł rozwodowe l t. d. * 
P?ZD~Jemy_ oblew_aJąc próbkę wysuszo.neJ Biuro i mieszkanie: ' 
ztem1 jakimkolwtek kwasem. Wap1eń 
łacząc się z kwasem zaaznie srczec!. i Praęa Osorio lf.IJ'I. 1 

Najlepsze grunta są takie, które za• .,. .., •••• .. ., ••--• • 
wierafli 2 do 3 razy tyle gliny ila ptasku· 

(C•ąg datszy na:stą \) 

Kamieni~ mtyńsliie 

Kurs ptenięd~y. 
Kurs marki polskiej : za l dolar - 9-

milj. 300 tysięcy (dn 1/3 1924) 
dnia 2 kwietnia 192.t roku 

Frank 503 Pezo zl 6~780 

Dnia 22 marca br. gdy siedmna• 
to:.oletnia Idalina AdeJgac;-1, oparta 
n •'grodzenie domu, w którym miesz· 
tu wraz z rodziną i położonego na 
P ''<:dłużeniu Avenidy Joao Gu&ł
~- . ! o. oddała si~ marzeniom w 
p1ękDii noc: kSIQ:!vcową, ~ostała na• 
.gle wyrwaną ze swych mar~eń .:wał· 
~ownym bólem w l~weJ ood~e. , 

Pized kilku dniami ciężko za
chorował i zmuszon7 był poddać 
si~ bardzo nieBezpiecznej oper:lcji 
s~nator federalny i były prezydent 
Republiki De • .N tło Peq 1nha. Dzien
niki r!oskie nawet pis~ły, ie leka· 

O ochędóstwie, h~gienie pomieszkań 
i t. P• wiele czytałam w tutejszych na• 
szych pismach1 nie spotkałem si~ j edoak 

' 

Paro nowych, krajowego wyrobu ks · 
mieni młynuskicb o średn cy 8 4 · m. 
jest tanio do n'bycia przy ul. Dr. V1 

cent e Mtcbado N. 70. 
1-4 

Frank szw 1$620 Dolar 93260 
Lir $403 Funtazterl. 39$4<'0 ~ 
r.. 21~50 , c· , 
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--------------------------------~-------------------------~ 
łr Dr. Mirosław Szeligo\vski' 

.__ ........ • 
~ B7ły as:ydent klinik enropejskich 

~~- Leka:rz l. ope:ra.to:r 
1 Wielki Sklep Polski 
1· Marcina Szyndy &Ska ~--- DOKONUJE WSZELKICH OPEB!CTI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

ł 
Leczv podług najeowszycn sposobo~. l:łada za pomaca promieni Uoentgena. 

• P9s1ada własuą praeownię do bAdań mikroskopowyeh i baadad. 
krwi aa choroby ukryte. 

~ Chorych zamiejscowych pl'zyjntuje na leczenie l Plac Tiradentss N. 19 

1
1 

------------------------lC---8-W--eJ_· __ k_l_in_.i._c_e_. ·----------~ __________ ,. • Rua Sio '.l'raaeis~o a. 8&5.~ Kuryłfba • • • • • • 

ma zawsze na składzie: mą,kę pszenną. żytnit i kukurydzian"ł cukier, ryż,~sól, 
!§ledzie, !§liwki. rodzenki i konserwy owocowe • 

Ma również najlepsr.łł kaw'J mielon" z własnej fabryki • 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

• • 
a Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydztJ, fasol!}1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

l; I!IP&ZEDA.Ż NA KOLONJE HIJBTOWNA l DĘTALitJZNA. • 

_ 9Jiwa z browaru 
l CENY PI\ZYSTĘPNE ft 

, Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji • 

przewyższające· wszgs!hle Inne l • ............. •••••• . •••••••••••••• 
K ORESPO.NOENCJE. 

Szanowna Redakcjo 
Proszę o umieszetanie niniejszej ko· 

re"oondeAcji swc:m poezytnem pismie. 
Emancypacja kolonJi Gusrany jest 

od dawna gorlłcem prllgnieniem miej• 
scoweJ ludności, Zniesienie komisji ko 
Jonizacyjnej i zmniejszenie ,.werby• na 
budow9 i utrzymanie dróg przekonały 
ludzi, ze liczyć mogą tylko na własne 
siły. Za przykład służy nam Rerro 
Azul; tak l•clte drogi boidlł i u nas, je
żeli rząd stanowy nie dt pieni~dzy a 
władze municypalne zostaną bezczyn· 
ne, jak dot4d. Bez dróg niema post~
pu, niema dobrobytu. Kolonia musi 
mieć własny urf'łd, któryby bronił jej 
interesów, to jest starał Sit; o kolej, po· 
praw~ poczty. wsparcie dla szkół, ror;, 

~ ············----------···-~ • • : Fabryka cukierkÓW l 
i "A U R O R A" ! 
C :T6zefa :Ieuli. l 
' Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier ' * (.ballas~) we wszystkich odmianach. t 
' Ulica Martirn A:f:fonso nr. 16. * 
l C o r i t i b a - P a r a n a - B r a s i 1. ' 
~ ............................................... • 

wój przemysłu usuniecie przeszkód dla .c.ml1fłiJM~m~.&:. .... Bm•I&IB~}MJJ.mr&mmm•~ ..... ~• ..... 
handlu, wynikających z tego, że kolo• !lę;D ~RRRR~łi'IIJil • ~RRRRRl'11'RM 
nja należy do dwu municypjów, z róż N l 
nemi prawami podatkowemi. li ,ł t k T • d t '' 
pr;v;~ślmfeT~~~~:'~j~l'i~~:~~.~~ ~~~~~i~~: ~~~ .a. p e a ,, Ira en es 11 
jednomyślne i zdocydowane poparcie ~ 
ogółu mies:o:kań;:ów. Chodzi tu o roz· w l w·Ś • k• • 
legły szmat ZlCml h:zący 2 684 kilo- • a erego 1 ntews tego ~~ 
metrÓW kwadratowych, Z&Warty miodzy ~~ ~~ 
rzekami: ljuhy, Uruguay i Santo Chri· S • Pl Ti d N 37 N 
sto. cbejm1.1j~cy miasteczka: Comandaby ~- ac ra entes • ~ 
Es q uma, Luangeira, Carr~pina, Porto j!lłi! JiNI 

Luce!'la, Serro Peltado, Scrro Azul i III Baczność Koloniści polscy! jl 
ewentualnie, Boll V1sta de S. Chr1sto, 11 III 
to je!t: 4 5 i 6 dystrykty S. Luiz IIIDJ W ~~ 
· 5 9 1 , ' 1 d t kt s t A • aptece tej, której włal§cicieltm jest Polak, rozmówicie 1 , , cztsc o ys ry u an o n· l(Jtl 

gelo, obszar za:nieszkaly przez 31 ty• Ima 
sięcy pracowitych dusz: , (według spisu !J SiQ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzeteln~ obsługQ. R 
z l \J20 r) wywożtłCY rocznie 700,000 M 11 
kg :smalc~, 50,0 000 kg. tyt, ni u i zbóź fi S W Ó J D O S W E G O l B 
za wt~ce) n1z 150:000$000, wedlug 11 ~ 
ststvstyki urt~dowej. ~DRII JiDł 

Na zebraniach "" sprawie frunicy pa' · •·~ilillBł111BRBBNIIIIB'IIł1R1111WRJ!illfiJIJiilift' 
liucji Guarar.y wybrano komtsje, w 
celu szerzenia propagandy, w skład 

którcfw mtasteczku Gu:1rany wc:hodJ:~i! 
Jozef Sallet, pre~es, Klemens O. War· 
pechowsk1, Sekretart, Julio O. Lubi ni, 
sk11rhnik, Waclaw Turk•ewicz, poborca, 
L. Villanova i A. Labros,,kom techni• 
ctna, Ruman Czarnecki. Jan .. Polań• 
czyk, Zygm\Jnt Górski i Reinhold 
Mundstock, komlsja propsga.ndyst_y cz· 
na. W!pomniana komisja wyznaczyła 
podkomisje, które wyjechały do Serro 
Azul Luangeira, Campina, Porto Lu• 
cena i Serro fellado w celu propagan· 
dy i zebr~nia tdanych statystycznych 
odnosz~cych si~ do produkcji, przy. 
wozu, wywozu i prawdopodobnych 
dochodów przyszłego municypjum, po· 
trzebnych do opra.:owania sprawozda• 
nia, które wkrótc& b~dzie przedstawio• 
ne Prezydentowi Stanu. 

Col. Guarany 10 - 3-1924. 
. Z poważaniem: Zygmunt Górski. 

S FFLICIANO 15-·2 -1824 r. 
Szanowna Redakcjo .Gazety Polsldej 'l 

P. T. Redakcja raczy umieścić na 
łamach awego poczytnego pism• ni• 
niehzej kor~<spondencjs. 

D~ta 10 h, m. zawitał na nasz4 ko• 
lonJ~ Zeca Netto, generał byłego woj· 
ska rewolucyjnego, operuj4cego na 
połudn1u naszego Stanu R. Gr. do Sui. 

Dnia tego, już od samego rana za 
cz~ła si~ gromadzić ludność, tak polr 
ska jak brazylijska. Wptawdtie, że to 
dzien 10 b. m, wypadł na niedziel~. a 
że to już od k•lku miesi~cy nie mie· 
llśmy ksi~dza polskit:go, to też lud 
nrsz zebrał sic; gromadnie, lecz gdy
byśmy nie mielt sympatji do generała 
Zeta Netto, to z pewności4 po nabo· 
zeństwie, każdy by sio zabrał do do
rr.u, lecz stało si~ inaczej. 

Przybycie generał-" Zeca Netto mia• 
ło być o godzin;e 1 po południu, a że 
rrzy~y,ie generała spóźmło si~ o pół 
god1my, to też, niektórzy nasi rodacy 
zacz~li rozjeżdżać sic; do domów, sły· 
s .ąc trusk rakiet, oznajmia•ąc przyby· 
c1e generała, wrócili wszyscy z poa 
wrotem do miasteczka, masa ludu O• 
czekiwała generała przy wjetdsie do 
mi! steczka, powitawszy go okrzykie:n 
, N1ech żyje ~enerał Zeca Netto"! Tak 
z tyrn okrzykiem na ustach caly pochód 
tWIÓClł si~ do naszego tow .• Post•p" 

1iąc salwy z różnego kalibru broni. 
~,c f: r' •,-r rq: l 

·~----- -------
"A VE.CEDORA" 11 

Fabryka karmelków i cukierków r6tnego g;1tunku, tań· 

szych i droższych owini€JŁych w papier ( • balłase )1 malino, 

nowych, kokosowych, miętowych, cytrynowychJ ananasa. 
wych,. truskawowych,. bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalnes nowe 

go formatu, które w katdej chwili można nabyć po ce. 

nach bardzo przystępnych. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tern, 

te ~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eacho'lflski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 PARANA. 
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l Cervejaria "Cruzeiro' S 
8 Najlepszy browar w Kurytybie polecd tu i na prowincji ~ ! piwo własnego wyrobu po najprzystQpoiejszych c.enach marki t) B •Cruzeiroc, •Pilsenc, •Pombac, •Escurinha i inne. e 
• Kupuje dla własnej słodowni jQCZWień w rozmaitej ilośCi e e i płaci najlepsze ceny. ~ 
8 KUYrYB \ - tJ\IS:l. P•jrl.L 108 (41 s ~ 
f90)0)t))ł)e&>O)tlC088CtCOifiO>CIC!łC08CGCGtiCłCG8CG8~ 

Loadoa and Brazillan Baak Limiłei 
z a ł o t o n y w 1 8 6 2 r. 

Centrala : Londres 1 tokenhouse Yard E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue Scnbe. 

Bankierzy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capital w 160.000 akcjaeh po Lb. 20. 3.000.000 libr. 

• zrealizowany 1.600.000 " 
• rezerwowy l 500.000 

F i 1 j e: Lisbona, Porto, Manaos, Para, Ceara, Pernambuc~. Bahia, San· 
tos, S, Paulo, Curityba, Rio Graode do Sui, Porto Alegre, Pelotas, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosario de Santa Fe, Paris New York. 
Agencja w Man,hester, 36 Charlotte' Street. 

Rio do Janeiro, 19 Rua da Alfandega. 
~rzyjmuje pieni4(łze w det'ozyt i na czu określ""Y. 
l\ r"~.~ nJ. •. •:ł~ ::. .; l} :r1 ~..,. l~ m 4 ... 1: ... ,... .. .,,r.xł 

~~~!'~~.,~~--.. 
Największy wynalazek dla leczenia svfilisu 

::Elli.:x:i:r ,,9:1.4"' 
unany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 

1916 reku, Nr. 26 ~ 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar<ltwem wielkiej wartości. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat poważniej· 
1zych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj!! jakby je rękll 
odjął. U 9G0/o mężczyzn Mnatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaill chroniczneroi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zam~żnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc ~upełn-ie, co te c'Joroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych nast~pstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najo<łpowiedniej
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 

~ u~yciu. "ELIXIR 914• nabyć można we wszystkich aptekach i skła· [ł 
8 dach aptenznych w Brazylji. 8 
~ łilłóWBT skład Qalvii.o e Cia 8. Paulo, &v. Sio ~oio 1~3 H 
~~~~~"~~~~~~!i 

tJ?~a~:rml4~tmii~~!J~JJ~~~~~~~~ 
~ S~anowne Panie ! 
ij W chu~u 4•ch godzin uwołmó się możecie od kolek macicz• 

l 
nych. jeteli utvwaó bedziP.c.ie •FLUXO SEDt\TINAc 

uznana prsez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
csorwca 1915 roku. Nr. 67. 

,pJD.Jte.I!Jedatioa• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
i1 którego skutek jest najszybszym w leczt>niu niedomagań kobiecych. • 

• Kollti maciczne leczy w ciągu 4-ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabe~· 
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak cz~stych przy 
porcdacb, .• Przy innych chorobach kobiecych .Fluxo ~edatioa• 

~ działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 
Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 

Je(1yni depozytarjusze: 
B GalYAQ & Cia Slio Paulo AvenidaSao Jorlo 145. : 

~~~~~'1~~~..,~~~ 
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~~ TolVarzystwa FraacaskJe Zegłagl l9Iorskiej. ~~ 
1 ł,Ghargeur~s Reunis~' i ,,Su d Atlantique~~ 1 
l Reeularne odjazdy z portów Saotos i Rio de Janeiro l 
w do Hawre i Bordeaux. il>ilil 

Jl Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu- 11 
III ksusowemi posp:esznymi, które odbywają pod.-óż z~ Santos a! 
Jll do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specja.łnie urządzo, il 
Ił nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 11 5! mieszczenie ł! 
q Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 11 
llaRIII Podreż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdańtka od l 
lliHł bywa alt pocilll&mi franeuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 

do Gdań•ka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
- sposób uniknie 11i0 różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara iil6i 

i żeni nasi rf~jblii~;j sr;dj:•td=· Europy l 
Z I!IA.NTOI!I Z RIO DE J ~NEIRO l 

~ •DESIRADEc 1
2
4
8 

marca 
,. :.QUESSANTc • 
III •LUTETlA• ó· kwietnia 6 kwietnia 
11 •MEDUANAc 6 • 7 ,, 11 
it Spczedaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 11 
Ił Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższych in· l 
11 formacji udziela . li 
11 Ignacy Kasprowicz 11 !J! Avenida l .ui~ Xavier N 281 Kurytyba. 11 

Mslllllll\Rłlłiiiii&BI"&saas•a••••••= 
Banpue Franęaise et Italienne pour Lam~ripue du Sud 

Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims! 

B razy l ja - Fdje: S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto Ale. 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje: Araraquara, Barretos, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espińto Santo do 
Pmhal, Jał:u, Moeóca, Ourinho, Parana~ua Ponta Grossa, Ribesrao Preto, 

S Carlos, 8. Jose do R1o Pardo i S. ManoeJ. 
Argentyn a - Agencje: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i • Valparaiso - Korespondenci : 

PERU ·- Banco ltaliano-Lima? Callao, . Chincha Alta, Molledo, Are'luipa. 
COLOMBIA - Banquc Ftanąatse et ltahenne du Columbie-Bogata, 

Załatwia si~ wszystkie opera~je pieni~żns, przyJmuje sio depozyty na 
termtn określony i na rachunek bierzący płaCfłC najwyższe procenty, 

Agencja Banku XX Commercialltaliana mieści sio we własnym bydyn• 
ku przy uliey 15 de Nc.wembro. 

..... 
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