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HERVA 
Kongres ustawodawc..t.:y Stanu Parana 

uchwalił nastt:pujący podatek od herwy: 
Producenci herwy, którzy uprawiają tere

ny własne lub wydzierżawione, podlegają po
datkowi przemysłowemu i zawodowemu we
dług nast~pującej tabeli: 

Klasa specjalna 
1 klasa 
2 " 
3 " 
4 J> 

5 ", 
6 " 

200:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
1:000$000 

500$000 
100$000 

Są uwolnieni od powyższego podatku ci 
wszyscy, których roczna produkcja herwy 
nie jest wyższą nad 1 00 arob. 

Podatek powyższy został przez pana pre
zydenta Stanu Dra. Caetana Munhoz da 
Rocha sankcjonowany. 

U chwalenie podatku na herwę poruszyło 
· środowiska przemysłowe najbliżej zaintere

sowane, tern więcej, ~e prawie równocześnie 
Argentyna obniżyła i to znacznie cło od 
herwy brazylijskiej. 

Co do stanowiska zajętego w ostatnim 
czasie przez rząd argentyński odnośnie do 
herwy brazylijskiej i odnośnie do nałożone
go na nią podatku przez Kongres Stanowy 
w Paranie, pisze rioski dziennik "J omal do 
Brasil" co na-.,tępuje: 
Rząd argentyński, w uznaniu za zniesie

ni~ przez rząd parański pewnych trudności 
dotyczących pszenicy argentyńskieJ, a nało
żonych celem protegowania pszenicy ame
rykańskiej, a zarazem celem potanienia, o ile 
możności artykułów żywnościowych niezbę
dnej potrzeby. postanowił zniżyć o 3Q proc. 
cło od herwy b:-azylij kiej, czego jednak nie 
uczynił w stosunku do herwy paragwajskiej. 

Stany produkujące herwę, a między nimi 
Parana i Matto Grosso były bardzo zado
wolone, że Argentyna, której mniej sprze
dajemy, niż od niej kupujemy, uznała na
reszcie, że cło importowe dla herwy parań
&kiej było nadmiernie wysokie. Co prawda 

W . walce o miljcDy. 

-- MATE. ! dukcyjne, Paran~ utworzy równocześnie taksę znanego ""'k""'a=p=it=a=n=a="""'L=w=o,~w=a~"=p=.=T~a=d~e=us=za 
dodatkową w kwocie 80 reisów w złocie od Ziółkowskiego. 
każdego kilograma herwy oczy-zczonej, eks· Pan Ziółkowski urodził się r. 1886 w po 
portowanej, z upoważnieniem władzy wyko- wiecie bydgoskim. Służbę mor3ką rozpoczął 

zaznaczyć tu r.ależy, że rząd argentyński u- nawczej do zniżenia tej taksy na wypadek, wcześnie jako chłopiec okrętnwy na niemiec
czynił to dlatego, że walcząc przedw ogrom- gdyby była zniżka odpowiadająca naszej her- kim okręcie szkolnym Grossherzogin Eliza
nej drożyźnie, chciał w ten sposób obniżyć wie, z powodu chęd jakiegoś państwa zro- beth. Jako młodszy marynarz 13 miesięcy 
cen~ herwy, będącej niezbędnym produktem bienia ulg dla swych producentów i konsu- służył potem na żaglowcu "Anna", jako 
dla Argentyńczyków. mentów. majtek przeszedł na trójmasztowiec "Bessie", 

Lecz ostatnie telegramy z Buenos Aires Dla producentów z dalekiej wschodniej służył na fregacie "Riverside" i na parowcu 
zagrażają naszej herwie nowem podwyż- · części Parany byłoby sprawiedliwie dać im "Thekla" Bohlen". Złożywszy egzamin ster
szem cła, a to dlatego, że argentyńscy pro- l czas do pobudowania fabryk na naszem te- nika dalekiej żeglugi, zo ta łtrzecim oficerem 
ducenci herwy, którzy :na ją wielkie plantacje . rytorjum, zamiast by wysyłali surowce do na parowcu "Frascatti ", potem na "Povona". 
herwy w Missoes, zwrócili się do ministra j Encamacion, Rosario i Buenos Aires. Ukończywszy czteromiesięczny kurs szkoły 
bkarbu p. dra. Victora Maliny, z oświadcze- ł Przykład najlepszy i wcale nie zachęcają- nawigacyjnej w Hamburgu, złożył w 191 O 
niem, że rząd parański podwyższył cło od cy daje nam stan Matto Grassa, eksportu- egzamin dalekiej żeglugi i został drugim ofi
ek--portu herwy począwszy od dnia 5-go : jący miljonami kilogramów herwy oczyszcza- cerem na pokładzie parowca "T aormina ,. w 
kwietnia. ! n ej do Argentyny, która z zysków na naszej październiku r. 191 O rozpoczął służbę jedno-

Jest-że to możliwe, aby rząd parański herwie wybudowała już kilka pałaców w roczną w wojennej marynarce niemieck'cj, 
wkroczył na drogę tak szkodliwej polityki l Buenos Aires, podczas gdy obszerny stan ukończywszy ją służył na pokładzie parow
ekonomicznej i tp właśnie w chwili, gdy pa- • Matto Grosso mógł zaledwie wybudować ca "Mailand ", jako drugi oficer. Ukończywszy 
rańska herwa, jako główny produkt wcho· kilka skromnych chat. To samo czeka Pa- szkołę radiotelegrafji, wstąpił do korpusu o
dzi na rynek argentyński ze znaczną zmżką 1 ranę, gdy zaniecha ~wego przemysłu i odda ficerskiego Linji Hamburg-Siid America, 
taryfy cłowej ? się wyłącznie eksportowaniu surowców, z l był drugim oficerem wielkiego parowca "Cap 

Skutki tej polityki już są widoczne, albo- braku obrony ze strony władz kompetentnych. l Figtorwe", .,poczem przeszedł w służbę ar
wiem minister skarbu argentyński Dr. Mo· Sądzimy, że dla naszych wschodnich pro-~ gentyńskiej Line Nacional del Sui w Bqeros 
lina oświadczył, że dekret zniżający cło dla ducentów wystarczałoby dodatkowe każdego Aires. PodcZ1s wojny światowej jako oficer 
herwy parański ej jest warunkowy i jeżeli roku podwyższenie podatku o 20, 40, 60 i marynarki niemieckiej na krążowniku "Kron
dotychczasowe cło brazylij ·ki e zostanie pod- 80 reisów w złocie, począwszy od 1 maja b.r. prinz Wilhelm" został internowany w Ameryce. 
wyższone, dekret argentyński o zniżeniu cła jak to mtanawia projekt N. 26 ". l Ody powstata Polska, powołany do służ
pozostanie bez skutku. Taka jest opinja w tej ważnej kwestji pa- by w polskiej marynarce wojenńej w stopniu 

T a groźba wydaje nam się słuszną. Niech l rań~kiego T o warzystwa handlowego. l porucznika dowodził pogłębiaczami dna w 
że teraz rz~d parański V.:Ybie_rze ?r?~ę, kt~rą l Ciekawi je · teśmy co postanowi rz d a- Pucku. W kw!etniu r .. 19~1 został kapita~em 
ma kroczyc, aby rat~wac naJwazmeJsze m- rański; znając jedn~k troskliwość p. ~re~y- 1 "Lwowa", ktory z wJelkJem pow?dzemc:n 
teresy "swego stanu . - Tyle "Jornal do 1 denta Dra Munhoz da Rocha 0 pomyślność 1 odbył po~ wodq tego z~~kom1teg? fa 
Brastl . . . . .. 1 dla swego stanu niewątpi my, że i w tej SIJra- chowc~ kilka dalszych podrozy, ostatmo do 

W tejze sameJ kwest]~ Towarzystwo han-~ wie tak ważne· dla dobrob tu Paran z~obi Brazyl]l: . . . , . . 
dlowe stanu Para~a wmo~ło do ~onĘresu ws;ystko aby jatować inter{sy naszyJ; rze- ,NomJ?aCJę kap1tana ~10łkowsk1eg<? powJ-
sta~ow~go ł!lemoqa.ł, z ktorego wyJmUJemy 

1 
mysłowcÓw herwowych. P tac nalezy z calem .uznamem. Jest to p1e~szy 

tak1, w1elce mteresujący wst~p: zresztą wypadek, ze na tak odpowiedzialne 
"Stan Parana zadowalniając namiętną i stanowisko fachowe w porcie gdańskim po· 

intere owną opinję argentyńską, a i naszą Wł ... ~ .J ~.~t ... m~"'.f."'~ ., 'nł!!l\~8~-:.!!J wołano Polaka. 
niewiedzącą jakie konsekwencje nas czekają, .li.!Vi~~~l(tlłJ\111 111 ~ v elil 
na wypadek, gdyby fabryki krajowe zakoń- Mianowanie kapitana Ziółkowskiego, który 
czyły definitywnie swoje prace, może usta- KAPIT AN ZIÓŁKOWSKI MIANOW ANV przywiódł do Brazylji pierwszy statek polski 
nowić zupełnie pewną równowagę interesów WICEKOMANDOREM PILOTÓW "Lwów" i który tak godnie reprezentował 
obu krajów, zainteresowanych herwą, nakła- W PORCIE GDAŃSKIM. w Brazylji pol~;ką marynarkę niezawodnie 
dając podatek l 00 reisów od kilograma herwy. cała Polonja brazylijska przyjmie z wielkiero 
Jako zwykły środek obronny dla przemysłu Rada Portu w dniu 4 marca b.r.~postanowiła zadowoleniem, a Redakcja "Gazety Pol :kiej" 
i środowiska, w którym powstał i się rozwi- obsadzić stanowisko zastępcy komandora życzy mu z całego serca powodzenia i po• 
nął i gd2ie liczy na wszystkie czynniki pro· pilotów w porcie gdańskim i mianowała nim myślności na tern nowem stanowisku. 

przyjacielu l - \I'Oła Meinbard, biegając z irytacji pę!Jzi jak ·spuszczony z łańcucha pies myaliwski. piero w pobliżu góry ukazuje siQ znowu tu i ówdzie 
tam i napowrót po pokoju. '- Mogę sobie wyo Le~niczy patrzy za nim z· dowo}ony, zapola sobie Jeden ze strzelców. 
brazi6, w jakim niepokoju ci bandyci 1eraz żyć faJkę i siada na !)niu drzewa. Bez szmeru i ukrywając się o ile to możliwe, 

Romans z naszych czas~w w 4 tomdch. bęrią. A co przelotani pana na to powiedzą ? P -n Po nie całej godzinie chłopak wraca bez tchu, skradają si~ strzelcy ku wchodowi jaskini, chowa• 
przez Jerzego Bornes'ć\. Rilfer uchodził przeciet jut za umarłego l Zaden a za nim ma.;zeruje cały oddział granicznych iąc się poza gęsto stojfice sosny ciągnflcego siQ 

173) człowiek powrotu jego juz się !lie spodziewał l strzelców z oficerem n!l czele. tędy lasu. 
- Nie l Mówili oni wszyscy w dyrekcji policyj. Uradowany leśniczy wita przybyłych, a chłopak Naprzeciw ciemnego w hoda do ja~kini, który (Cil!g dalszy), nej, że nie ma czego szukać, bo komisarz już nie opowia•11l mu; że ich joż koło karczmy leśneJ spot- zdała wygląda jak olbrzymi czarny otwór zatrzy-

To mówiąc, otwiera Miller drzwi i wchodzi z źyfe! kał. Oftcer przystępuje śpiesznie do Meinhardta i muje sie leśniczy i mówi, wskazując w tę stronę : 
lflśniczym, który się gubi w rozmaitych przypu- - A to siQ dopiero wypatrzą, jak on siQ nagle pyta gl' zac;ekawiony : -- Tam, wewnątrz, leży z pewnością jeden ~ 
sxczeniacb. przed nim zjawi! śmieje się leśniczy wesoło. ~ Czy to prawda, panie leśniczy, że pan zua- nich na straży - szepcze on oficerowi na ucho -

Wskazujfłc na łóżko, mówi tajny ajent: A ~eraz i ostatni cień podejrzenia ze mnie ,spadł i lazł trop Rudobrodego i drogę do gniazda jego i jak tyl~o zwietrzy niebezpieczeństwo, to zaraz dt 
- Popatrz pan. Czy go pan zna? . będę mógł każdem!J, co się do moie jakiem dwu- chce nam pan wskazać? towarzyszom swym sygnał. .. 
Leśniczy patrzy bacznie na śpiącego. Oczy jagi> znacznem słówkiem odezwie, porządnie odciąć. - Tak jest, panie poruczniku - uśmiecha się l -Ma pan sł tszPość trzeba nam siQ będzi'l z 

otwierają sio sżeroko i osłupiałe. Z bezgranicznem Przez chwilę rozmawiają jeszcze obaj ~ywo i stary uradowany - Rudego djabla z jego bandą l tPm liczyć i usunąć tego ze stra~y le~ącego opr\'· 
zdziwieniem i jak gdyby zmysłom swoim nie do· rozważają, jakie skutki zmartwychwstanie Rittera - Gdzie się ci bandyci ukrywają? - woła ezka, nim jeszcze Edą~y krzyku narobić i ostrzedz 
wierzał, pochyla siQ nad Ritterem. dla tych mieć będzie, co go przez tak dtu i czas oficer ciekawie. - W karczmie leśnej ich nie ma, swych towarzyszy. 

- Bo~e w niebiosach ! Czy to ... tak ..• to prze• więzili i wiezić kazali bo tam jużeśmy ich kilkakrotnie daremnie szukali. - Naturalnie. A mo~e to nam się tylko pod-
ciet jest komisarz .Ritter - j-ka się drżącym gło-~ Ritter śpi tymczasem bez przerwy dalej. Gdy - Nie, ja sam uobrze o tem wiem, że ich stępem udać Niech pan porucznik to zostawi cał-
aem i zwraca się z niedowieuaji\Cą roinil do tajne leśniczy wraszcie wychodzi, odbiera od niego Miller t •m nie ma - oświadcza leśniczy spokojnie. - kowicie mnie i memu chlopcu. a .samemu proszl} 
10 ajenta, czekaJąc jego potwierdzenia. przyrzeczooie, że on nikomu nic o tem nie powie. Proszę pana porucznika z oddziałem swym za mną, się tylko na razie o to starać, aby się żaden z lu-

- Tak, to on 1 - mówi Miller spokojnie. - Nie wiem, co pan komisarz jeszcze teraz ja wskażę drogę. dzi pana porucznika przedwcześnie nie pokazał. 
Le~niczr wpada w nieopisane podniecenie. Jego począć zamyś a - dodaje - powiedział mi tylko, - Dokąd nas pan prowadzi? - Niech się pan o to nie boi. Moi ludzie do• 

zdziwienie i radość okazuj t się wszelkiemi mo~łi· że na razie nikt o jego uratowaniu dowiedzif.lć się l -Do jaskini Czarnej Góry. skonale są udyscyp1inowani. Co pan jednak myśli 
wemi wykrzykiwaniami. Nie dowierza on swoim nie śmie Proszę więc o ci.yskrecję jak najściślejszą - Ach, to oni teraz tam gospodarują? - · wola uczynić, panie le~niczy? Czy wolnu o to zapytać 1 
oczom i nie mo~e się uspokoić Mainbard kiwa potakująco głową i opuszcza oficer zdziwiony. - Chcę tego bandytę wywabić z jego czarnej 

Miller opowiada mu w krótkości, jak uwięzio- niebawem z pomocnikiem swoim leaoiczówkę. - Tak jest l dziury - śmieje się zapytany. 
nego w jaskini komisarza odkrył i wyratował i jak Rzeźkim krokie.n przebiega las, a czyni to tak - Trudno mi prawie w to uwierzyć, gdyż i tę - Ciekaw jestem, czy się panu uda - wątpi 
razem uciekali. : prędko, że mu chłopak jego nadążyć nie IDOźe O jask1 nię jużeśmy n ezliczone razy przeszukiwali, a ofcer. 

Leśniczy przysłuchuje się opowiadaniu z naj· kwadrans drogi przed wejściem do jaskini bandy- zaw:;ze daremnie. Czy pan zupełnie pewien swej Leśniczy bierze chłopca swego na bok i mówi 
c 'fłiększem zajęciem, a gdy Miller skończył, bierze tów, zatrzymuje się wreszcie leśniczy i mówi: rzeczy? z nim przez chwilę cicho i poważnie Inteligentna 
to ao za obie ręce i mówi wzruszonym tonem : - Słuchaj Maks! Biegnij czempredzej do stra• N . . . i . . twarz młodego pomocnika rozjaśnia si~ wesołym u-
, - Tego nikt inny nie byłby potrafił dokonać, ~Y nadgranicznej i powiedz porucznikowi, aby tu a)zupe!DieJ, pan e poruczmku. A Jak ~an śmiechem. Kiwa on żywo głową i stara się wy~ 

c kocbany przyjacielu. A to dopiero sztuka i kawa- natychmiast z kilkunastu ludźmi przybył . Powiedz, P.ropozycJQ. moJą .wysłucha 1 do wskazó.wek morch próżnić prędko woreczek z prowiantem, który u 
łek, · Wejść tak Rudobrodemu w samą paszczę. M ja czekam. Za pół godziny możesz tam być . jak sr_ę zastosuję, to Ja ~u ręczę,. że n.am się ten Rudy pasa ma zawieszony. 
Pan jest naprawdę zuch i człowiek z głową i ser· się dobrze zwiniesz. djabeł tym raz,em me potrab w~WIDflć. . Potem zbiera on z ziemi kamyczki, którvch tll 
cem Nie wiem doprawdy, co już mam powied6ieć. - A jak się oficer zapvta, po co pan go tu z . - _D~brze_ · ,.Prowadź pan Więc - decyduJe o- podostatkiem iest i napełnia nimi dość du~y swój 
Jestem zidjocialy z radości. tylu ludźmi potrzebuje? - pyta chłopak zadziwiony. ftcer. me.merp~v.; te. -:- : .l 11~ pan ~o odkrył, że ta worek. Podczas, gdy on go zawi4zuje, pillze leśni~ 

Miller wymawia siQ skromnie od wszystkich - Wtedy mu powiesz, że chcę Rudobrodego zgraJ~ s •ę z~ _w w JBS. 
101 u ~ywa · . czy coś w swoim notesiku, wyrywa zapis ~ ną h; 

pochwał, z całą jego zgrah przyłapać. Wiem, gdzie się u- S ary Ie mczy uśmiecha su~ dyplom»tyczme. kartkę i przymocowuje ją zewnątrz worka 
. - Rzecz ta była niebezpieczna, to jest prawda krywaj14 i spadniemy na nich , jak grom z jasnego - Całkiem przypadkowo, panie poruczniku - - Tak - szepcze on, uśmiechając sie - otr 
1 - mówi poważnie - ale c6ż miałem począć? nieba, rozumiesz? mówi on ftłuternie. - Lecz zabierzmy się ostrożaie jest przynęta ! I mogę się założyć, panie poruc:l! 

Czy sam, czy z komisarzem, przeprawa byłaby - Tak jest, panie ! do rzeczy, aby nas ci bandyci przed czasem nie niku, że nasz lis się na to złapie, jakkolwiek przt 
jeduakowo niebezpieczna. Pomyślałem 'Yifl~: trzeba - WtQC śpiesz się i pędź , co ci nogi tylko spostnE~gli. biegły jest i bity. 
nryEykować l Albo się uda, albo te! 1 me! starczą. Oftcer daje ludziom swoim rozkazy, po których Oficer patrzy zaciekawiony na Meinhardta ba 

- Alea to dopiero narobi hałasu, kocbany Chłopak zawiesza znów dubeltówk~ na plecy i oni si~ rozchodził i w gęstwinie leśnej gubill. Do· nie pojmuje co on tem· właściwie zamy&la. 
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DR ALY..EGRET l'I Flt.HO 
LECZENIE OGOt~NE 

Specialtwsc: choroby kobiece i dzie· 
c1nn"' L'"'YJ!r.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i re-r.ydencja: ul. Com
m~ndsdor Araujo n. 5J. Telefon n. 650. 
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NlE DO UWIERZENIA. 

P. z~:>d kilku dniami czytallśmy w pismach 
nadf3szlycb z kr~:~ju w 1adomość, że wy· 
s a v"ro e r-a;:zportu zagranic~ kosztować 
bl:' h e 5''0 :r.łot pol a wiza 170 zł pol, 

Zart.l:!cbr.n .e to ut rudniać ma zapewne 
· n it>potrzebne wlóczeoie się polskich oby· 

wat 11 ~mgtanicą , me wyjeżdżanie do 
Wt) d ~agraD'cznych ·a p1lnewauie wlas· 
' Y( h uzdrowisk. Kto koniec.mie chce 
W~J'!Chać niech płaci l 

l\ mC)ze nasz Rz~d chce stworzyć tym 
sor:obem wit~lkie :tródlo dochodu na u 
trzymanie naszych zagranicznych placó• 
\lil:lk dyplomatycznych, które podobno 
c~ono kosztują a DlC nie przynoszą? 

T.t druga możliwcść, nie świadczyła 
bJ o wielkiej przemkliwości autorów 
r · :•>Crządzeń, gdrż z i6óry przew1d.-lieć 
możua, ża rezultat finansowy będzio 
z ro. - Przynajmniej z ogólnego punktu 
widzenia dla gospodarki krajowej. 

"Pięćset• 2łotych polskich to ladna 
S~>mka. Starczyła przPd wojną na odby· . 
c1e trzytygodniowej podróży po morzu 
Srodziemnem z zwie:lzeniem Włoch z 
Ht.ymem i najpi~kniejszycb miast Adrja· 
yku. 
Starczyło naszemu rzemieślnikowi i ro

botnikowi na podróż do Ameryki i z po · 
wrotem, gdy chciał odwiedzić krewnych, 
lub obejrzeć się tam za zarobkiem. 

Gdyby to był koni61c te 500 z. p. Nte
stety to tylko początek l Jeżell wiza pol• 
ska kosztuje 170 zł. pol. klfżdy kraj 
przez który się przejeżdża nakłada pol
skiemu obyw~telowi te same opłaty za 
wiZy, które Polska nakl~tda obywatelom 
obcym. J eżali się kto wybiera do Węgier 
opłacić musi wizę czechosłowacką, au· 
slrjstką i węgierską. Razem lOCO zł. p. 
Pomeważ trzeba powrotnie wizy opla 

cać, kosztują wizy powrotnie dalsze 500 
zł. p. Razem 2 miljardy i 700 miljonów 
marek polskteh ! 

Rzecz oclywi!!ta, ż~ o podróżY zagra• 
nicę myśleć mogą tylko nasze krezusy, 
ludzie uprzywileJOWani lub też tacy, któ
rzy p zachodzą granicę bez pytania się 
o pozwolenie władz. 

Pożegnllć się musi z myślą o podróży 
zagraowę rzemieślnik, który chce się 
czrgvś douczyć i trochę świata zwiedzrć 
j ak te~o dornaga su~ zwyczaj u po· 
rzf!doych rzemieślników. 

Zret.ygnować musi z niej średni U· 

rzędnik. nauczyciel, hterat, którzy uciu 
h!wszy trcchą gro8za wyjf\żdżali podczas 
f :rji zag•anicę, dla uzupełnienia wiado
m( ści, roz~zerze111a swoich boryzontaw 

Kurs p~eniędzy. 
Kurs ocarki polskiAj: za 1 dolar - 9 

n11lj. 300 tysięcy (dn 1e/3 1924) 
dma 12 kwietnia 192-t roku. 

Frank 522 Pezo zł. 6ł567 
Frank szw 1 $5~0 Dolar 8$900 
Lir $395 Funt szterl. Z8S70C 
PAz 2ł889 

Dział praktyczny. 
Mój ogródek \\7arzywny. 

(Opracował Jotel). --

1 (Dokończenie). 

Weźymond, talsefj•. llkerco · 
•Y (seselis, sersefi-escorcioneira, Salsdis 
Skorzoner. Przepyszne warzywo, poszut 
kiwane przez smakoszów, zwłaszcza w 
porze zimowej w Brazylji niestety pra
wie nieznane: w smaku przypomina 
szparagi. Sadzić ziarnka w 2 cm. od
stępach. Ziemią przekopać na l{i~bokość 
dwu szpadli {łopata, rydel) i BEZW A 
RUNK0\\'0 NIE nawozić. Czas sadze• 
nia - początek wiosny. 
Sałata {cicorium lactuca; alface; Sa

lat) mimo ~e wyglitdero przypomina ka
pustę nale~y do całkiem innej rodziny. 
Z1emia silna, płynny nawóz i duto wody. 
Siać można prawie w każdym miesiącu . 
Flance przesadzać z odstępem 15 cm. 

Szpinak (spinaCie oleracea; e!lpina· 
fre; SpiDat) Siać mo~na zawsze z wyią1 
tk·em lata, bo wtedy wystrzela v.a prędko 
w górę Ztemię nalety lekko nawozić. 

Cebula (alium cepa, cebola, Zwie· 
bel) Ziemię trzeba bardzo dobrze n& .. 
wozić i znakomicie uprawić. Nie nale~y 
ziemi kopać głęboko. Co kilka tygodni 
oczyszczać. 

Pory (allium ttorrum, albo porro, 
Lauch). Siać z wiosn~t. l"lancować (prze
sadzać) z 15 cm. odstępem w rowki 
15 cm głębokie, które dopiero po kilku 
miesi~cacb sił} za11ypuje tak wysoko jak 
wysoko przylegają listki do łodygi. Ta
kie postępowanie przycz~ nia siQ do bie
lenia łodyg. Tylko białawe części pora 
są jadalne. 
Bośliny •tr~tc•kewe: Udają si~ 

bardzo dobrze na oawozie sztucznym 
jak np. tomasyna, superfosfat, popiół 
drzewny. Nigdy nie 1adzić na świeżym 
nawozie. Gdy ziemia jest za tłusta u~y
wać wapna, które fest najwa~niejszym 
nawozem dla roAlin strączkowych Fa· 
sole nale~y sadzić piJtko, bo jak mówi 
przysłowia ogrodnicze , fasola mu11i słY' 
szeć, ady w kościele dzwonifł. 

- O sposobach sadzenia ogórków, 
pomidorow i t. p, nie wspomina !lię 
gdyż to są rzeczy ogólnie znane, zaś o 
SZPARAGACH (espargos, Spąrgel) nie 
piszQ poniewai uprawa tychh wymaga 
wiele zachodu i dopiero w 3 roku mot. 
na z nich korzystać, same za§ szparagi 
doskonali zastąpi salllefja. 

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

Polska. Warszawa 10. - Ko· 
misja sejmowa dla spraw zagra. 
nicznycb przedatawiła do zatwier· 
dzenia traktaty handlowe zawarte 
przez Polsk~ z. Anglią i Fialandją, 

Warszawa 10. - Sejm polski 
zatwierdził projekt regulujący go· 
d1iny pracy dla kobiet i małoletnich 

Na tern samem posiedzeniu, na 
kt6rem zatwierdzono powytszy pro· 

jekt* sejm uchwalił rezoluch~1 wzy• 
wającą. rzad do energicznt'go dzia• 
łania przeciw napastniczemu sta· 
oowisku Litwinów. 

Warszawa 12. - W Łodzi o 
gromoy potar zniszczył wielką fa• 
bryk~ tkacką, wyrządzając szkody 
na 300 tysięcy d:>larów. 

Podczas gaszenia teGo po~aru 
zgindo trzech ~tra.~aków 

•oskwa 12 Arcybi•knp 
Cieplak nie mógł dotycbczas 
wyjecllać do Bzymo z braku 
paszportu, o który prosił rząd 
polski, a kt6reao dotycbezas 
nie otrzymał. (Czyżby rząd polski 
rob1ł teraz trudności odnośnie do 
wyjazdu !! Rosji arcybiskupa Cie· 
p]aka, o którego uwolnienie tak 
usilnie zabiegał? P. R.) 

Rosja. Ryga 10.- Z Moskwy 
donosz:\, te rząd sowiecki wysłał 
do Turkiestanu znaczne oddziały 
WOJska, aby przeszkodzić obJawia• 
jącema siQ tam ruchowi rewołu· 
cyjnemu. 

lrfoskwa 10. - Donoszą ~ Ty· 
flisu, te tamtejszy trybunał spra• 
wiedltwości z uwilj)zionycb ośmna· 
stu osób ze sfer naukowych za 
szp1egostwo, (o czem w poprzednich 
tełrgr&mach donosiliśmy) cztery o
soby skazał na karą śmierci, a 
saeść na karę 10 letniego wi~zie· 
nia. Mi~dzy skazanymi na karQ 
śmierci znajduje si~ sławna po· 
wieściopisarka rosyjska, 

- Rzad sowiecki projektuje wiei· 
ką ekspedycję nad morze Ochockie, 
aby ogłosić jako wolną, cal" tamtej· 
szą okolicę i w ten sposób przycią· 
goąć kapitały zagraniczne. 

Niemcy. Berlin 10. - Profe· 
sor Dasman Frocb wynalazł mi· 
kroba nosacizny i eboroby płuc u 
zwierząt. Wynalazek ten zwrócił 
na siebie powszechną uwagę, wia· 
damo bowiem !e choroby te wy 
rządzały dotycbc2'as ogromne szko• 
dy w stadach zwierzat całego Iiwia• 
lłlj a szczeaolnie w Aoglji w osta· 
tnich latach. 

Dotychczas mikrob ten owatany 
był Z'l mikro&kopijnie niewidzialny. 

Berlin to. - Zmarł tu znany 
powszechnie, najwi~kszy obecnie 
przemysłowiec niemiecki i naj bo• 
galszy człowiek na swiecie Hugo 
Stinnes. Śmierć jego spowodowała 
powtórna operacja, której si~ przed 
kilku dni~mi poddał. Przed amier· 
ci l\ miał wyrzec te słowa: »Ani 
marzl\c nie myśl~ o śmierci. (Ufał 
w wszechmoc swoich miljonów i był 
pewny, że te go nawet od śmierci 

uwolnią. Co za pycha tydowsko· 
niemiecka! p, K.) 

Pozostawil mająlek wyaoSZI\CY 
w monecie brazylijskiej jedenaście 
miljonów kuntów, czyli w niemie• 
ckicb markach w złocie pięć biljonów 

Berlin J O. - Sprawazdanie mię· 
dzynarodowvch znawców finanso· 
wycb odno!§nie do położenia fman· 
sowo ekonomicznego Niemiec, prze, 
dłożone w ostatnich dniach korni· 
BJi reparacyjnej, przyj~ła prasa nie• 
miecka z wielką re.zerwą i z pewną 
bezstronnością. Zdaje si~ że rzad 
niemiecki zastoauje si~ do wniosków 
przedstawionych przez rzeczo
znawców. 

Francja. Paryż 10. - D,;ieo 
nikarz amerykański Frank Simonds 
napisał w dzienniku francuskim 
,petit Parisienc artykuł, w którym 
oświadcza, te obecnie cała Europ3, 
z wyjątkiem Niemiec, pregnie po
koju, zawartego na podstawie ogół· 
nej ugody. Tylko w Niemczech istoie. 
ją stronnictwa zakłócające pokóJ 
Europy. 

l z tego powodu p. Simonds koń· 
cząc swój artykuł, zapytuje Niem· 
ców, czy rzeczywiacie wolą wojnę 
niż pokój, czy są gotowe spełnió 
swoje zobowiązania, albo czy woh~ 
sprowokować lekkomyllnie now~ 
zaburzenia wojenne ? 

Paryż 11. - Prasa francuska 
uważa sprawozdanie mi~dzynarodo• 
wycb znawców finansowych za 
motliwe do l!lłutenia za podstawę 
do likwidacji kwestji odszkodowań. 
Rz~d francuski podda je najściślei · 
szemu egzaminowi, aby uzgodnió 
propozycje znawców z naj żywotniej. 
szemi interesami Francji. 

Paryt 12.- Wczoraj przybyli tu 
król i królowa rumuńscy. Król F er
dynand oAwiadczył przedstawicie. 
łom prasy, te Rumunja zachowuje 
głQbOkl\ wdzi~czność dla Francji, 
za jej szlachetną pomoc w cbwi· 
lach największych dla Rumuoji Ul 
trapień. 

--------~-------------~upu:rosy • Vb.:aUU& 
NEWYORK 

mieszanina 
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Grecja. Ateny 10.- Powrócił 
do Grecji generał Metaxas1 który 
za ostatnie powstanie wojskowe 
skazany był na wygnanie. Generał 
teo po wylądowaniu w porcie Pi· 
reus wygłosił do swych przyjaciół 
poątycznycb mowę1 w której wzy· 
wał ich do bronienia sprawy mo 
narcbji, 

··~ ·~ .. •·, 

fi 30 
a 

Buk9.reszt 10 .-Były krOI grecki 
Jerzy, przebywaJ~cy obflcaie w Bra· 
sowie w Rumuaji wysłał do narot 
du greckiego odezwę, w ktOrej pror 
testuje przeciw wygnaniu go z GrtCJi1 
gdyt uważa je za niekonstytacyjoe 
i niepatriotyczne i wzywa naród 
do obrony monarcbji. 

- Z Aten donoszą, ~e republi• 
kanie ogłosili, te gdyby plebisyt 
okazał sie przychylnym dla mo· 
narcbji, trzy tysiące oficerów wy· 
stąpi przeciw JlOWrotowi do Grecji 
króla Jerzego i jrgo rodziny. 

~ 
~ 
~. 

~D!!Oiflmnann ~anacua ~· l POLEC&JIY: A ~l a Wydawnictwo ' Oświaty, Nr 2 ~ ~~ 

l Mała ~~~matyka 11/ 
S języka Portugalskiego 1 ~ 
a Cena za egzempL BSOOO A ~ 
~ Prz7 toziaie 2 egz. ~ratis! a 
łJ Wysyła się zaraz po otrzymaniu ~ ~ a zamówienia. § bl 
§ ADRESOWAĆ: ~ ~ a :.Gaze&a Polskac. Cl•riły'ba, ~ ,[ 
te Parana, łJałxa B. K 11( 
l'E 1-5 l( J 
d .. DU~lUilUJUIUU!tlUUUIIDilUilU p~ 

~~08888888888888888888888888 ~~ 

:KRONIKA KRAJOWA i u~ 
888888.88888888888.......... z 

Z Kurytyby. ~ 
STRÓŻ BEZPIECZEŃSTWA PU· ~ 
BLICZN'EGO U,:,JŁlJJE ODEBRAĆ 

SOBIE ZYCIE. 

Zamies:kały na szakrze1 poło~o· P~1 

nym powytej »Caixa d'Aguac po· ~: 
llcjant Nr. 35 nazwiskiem Joio Ma. 
cbado da Luz1 zniech~cony do ży• ~ 
cia wskutek ciągłych nieporozumień ~: 
małżeńskich, postanowił odebrać 
sobie życie i w tym celu dnia l O pl 
b. m. zadał sobie ciętką ranę wy- pr 
strzałem z rewoiweru, Kula uszko. 1~ 
dziła gótnl} cz~ść brzucha i płuca [ 
Życiu jego grozi poważne niebez• ~~ 
pieczeństwo. 

Niedoszły samobójca ma ton~ re 
i liiecioro dzieci małoletnich. Był 
sumiennym wykonawcą swych o· ~ 
bowiązków ' 

a 
~E ZNOWU KRADZIEŻE. 
'w Brak dostatecznej słutby bezpie· 

czeństwa, który od dłutszego cza. l 
su daje si~ odczuwać w Kurytybie , 
ośmielił amatorów cudzej własności 
do popełniania nowych 'kradzieży. ~z 
W ostatnich dniach dokonano at ~· 
ośm napadów złodziejskich. Między •1' 
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Chłopak bierze worek do ręki, zostawia swoją - Nie f - odpowiada Mainbard - zdaje mi Wtem słyszy obck siebie szyderczy, ostry śmiech. da F.anny z Gretką plany ucieczki, które potem w ~i 
strzelbę i wychodzi z gęstwiny. Postępuje on tro- się, że to Kasper, parobek karczmarza. Smiertelnie przestraszony odwraca się i widzi decyduj14cej chwili odrzuca jako niewykonalne. W nu 
cbę trwo~;::ie i wahająco w stronę wejścia do ja- Jest to rzeczywiście Kasper, który się tak nie· ku swemu przerażeniu, że Jest otoczony strzelcami, ten spes6b utrzymuje Gratkę w przekonaniu, te 1"': 
sk10i, jak gdyby rozkaz ten tylko z przymusu ostro~nie do nieprzyjaciół swych zblita, nie mającllkt6rzy lufy &we w pierś jego skierowuj,. one obie s, towarzyszki niedoli i przyjatń ich trwa ~Ie 
spełniał pefęcia o tern, że tu się wogóle jaka~ żywa dusza - Przekleóstwo l - krzy\lzy i odskakuje gwał- niezachwianie ry 

Przedsięwzięcie to jest tez bardzo niebezpieczne, znajduje. 1 townie wstecz. Gretka siedzi często przy oknie swego pokoju i Jq 
bo każdej chwili może go kula z zasadzki jakiej Był on na straży u wejścia i widział z ukrycia W tej chwili jednak łapią go silne dłonie za wodzi tęsknym wzrokiem po piaszc~ystym, pustym ~ 
tntf 6, tak, że on nawet nie będzie mógł wiedzieć,· swego wysłańca Meinh rdta polożony przez niego kark i ramiona i obwiązuj~t mu gardło tak ciasno, krajobrazie. 
skąd i od kogo mu się to dostało. worek i kartka do tegot przyczepiDna tak cieka te ani tonu wydobJć nie może. Nie przeehadzi tędy żaden czbwiek, nfe prze• ~ 

Lecz waleczny chłopak nie zna strachu i u- wość fego dratni, że pokonuje on wszystk1e Włltpłi· Potem zaciągaifł go w las i tłk sznurem pęta- jeżdża żaden wóz. Zdaje się, jakgdyby to zawalone rjr 
myślnie tylko przybiera taką tchórzowską minQ. wo~ci i zblita się do skaly, aby fant ten z bilska ją, że tadnym członkiem ru!!zJć wiQCej nie mote. stare zamczysko zupełnie od ślJ'iata było odcięte i ~ 
Stoi on już też u wejścia i patrzy badawczo w zobaczyć. Postawiwszy go przy drzewie, przywi.zuJfł ga sił· jak &dyby te gęste lasy w około były nieprzeni· ~ 
c1cmną jego glt,bię . Nie widzi jednak nic, oprócz Myśli on naturalnie, te to musfą być pieniądze. nie do niego. koionymi murami, murami, które ka~iemu zblilenit Łwi 
meprzemkoionej ciernoości i woła ()O pewnej chwili: l Doświadczenie nie zaostrzyło mu rozumu. Ku swemu przerateniu poznaje Kasper, jak głu Rię do niego wzbraniają 

- Hola, bola! Cl y ni(ogo tam nie ma? - To pewno nagroda dla tego, który o losie oio wpadł w zastawigną łapk!. Wściekłość i trwoga Jedyne, co Gretka stąd zobatzyć mote, Bil nie· 6.l 
Lecz nic mu z wnętrza nie odpowiada. Rtttera coś potrafi powiedzieć - myśli on naiwsie. go opanowuje, Zaczyna oa wyć i jęczeli, ale pię· ożywione ani żywem stworzeniem puste obiZary 
Wtedy cofa on się o kilka krok6w wstecz, kła Przypuszcza on, ~e ktoś ebł..,paka w tym celu ~cie strzelców prędko go uspokajają Oftcer przr· łączne i nierucbomy, jakby zakl~ty staw. TE 

dzie worek z kamieniami i napisem na jednej z tu wysłał, i te on zupełnie sam tu przyszedł i dla· stępuje teraz z leśniczym do spctane10 wię~ola, a Samo stare zamczysko zaś, okropne robi wl'a• 
wysterczających skał i pędzi dutymi susami napo· tego tak trwotnie uciekł. l pomocnik Meinhardta obrzuca "'aspra tryumfującym l .Zenie i prawia, że można uwierzyli w przywiflzane 
wrót do lasu, do pana swego i do strzelców, któ· Kasper ogll\da przez chwilę z t*idalenia worek, spojrzeniem. do niego podania o duchach i upiorach. 
rzy mu się zdała z napięciem przypatrywali. który mu siQ taki ponętny wydaje. - Powiedz prawd• łotrze l - woła porucznik Nocfł, gay wiatr świszczy po pustych kuryta• ~ir 

- Dobrześ się sprawił, synu - cbwah go Ie· - Jaki pełny l - mruczy zadowolony. - Na dośł ostrym głosem - czy Rudobrody je&t w ja- rzacb i kominach1 jest tu tak strasznie, że Gretka cł 
~niczy , klepie go z zadowoloną miną po ramieniu djabła, tam musi być spor(' pieniędzy l Schowam skini l Ilu towarzyszy jest tam przy nim ? · zawija się cieśniej w swoje koce i dr~J na calem ~'l 
- Czy~ nikogo nie widział? je sobie. bo one mi się przydadzą, ale nie powiem Ka1per krzyc,;y i przeklina, ale nie daJe odpo- ciele ze strachu i zgrozy. "''E 

- N1e l Ant żywego ducba l Rud0brodemu ani ~ywej duszr nic o tem. Nie ćheę wiedzi na pytanie of1cera. Na Fanny nie robi to widocznie naJmniejszego .C1 
- Jostem Jednak przekonany, że tam u wejścia się z nikim tern dzielić. - Nie traćmy czasu z tym durniem - radzi wratenla. Nie wychodzą one właściwio z tych 

jest ktoś z tej baody i że on już wyjdzie z ukry- - A oto coś napisanego - dodaje szeptem . leśniczy - i zabierajmy się lepiej de d-iela. Jak t!.'zecb pokoi, w których mieszkają. PrzynajmnieJ ,RJ 
Cia, gdy mu s1ę będzie zdawało, że powietrze jut - Trzeba :1obaczyć, co tam jest f będz emy zwlekali, to się bandyci eoostrzegą, łe uretka nie wychodzi nigdy. Fanny oddala się z B 
oczyszczone Przybliża się więc całkiem do skały i czyta na towarzysza ich nie ma i powezmą pewne podaj- nich chwilami tylko i to wtedy, gdy Gretka !pi. 

kartce n&stępujące słowa : rzenie. Mnsi ją bo:Niem utrzymywać w wierze, te i ona 
- Wiem ju~ teraz, co pan myAli - woła ofi • Ten worek zawiera 1.000 talarów. Kto chce, - Naprzód ! - komenderuJe oficer - 8 fJBD, sama jest uwięTiona: I 

cer - chce pan tego jegomościa wywabić na to, może je sob1e zabrać•. panie leśniczy, zostaniesz na stra:ty przy więtaiu. Pewnago piQknego, jasaego wieczora ksiątyco• 
abyśmy go tu złapali i nieszkodliwym na zaw11ze Zdumiony zamyśla siQ Kasper na chwilę. bo To rzekłszy, wbiega oficer z ludźmi swoimi do wago przyjeżdta tu mały wózek, ciągnięty jednym ~r&: 
uczynili. mu się ta rzecz bardzo podojrzanie wydaje. Wy- wnętrz& jaskini, Zapałają poeboJnie i przy blasku tylko koniem. Jest to ten sam wotnica, który Fan• ~ła1 

Potem daje oddziałowi swemu szybko rozkazy, rzucić tak 1.000 talarów bez potrzeby, to jest tychże postępują szybko wą11kim kurytarzem, pro oy i Gretkę tu przywiózł . -~~ 
według których sio strzelcy cicho ku wchodowi ja· dziwne i podejrzane - rozumuje w duchu. - Ale wadzącym do obozu Rudobrodego i jego z1rai. Stary kasztelan otwiera mu bramą i wita 10 ~oajel 
skini skradają ·i po stronach otworu 11cbowani w · J t N· h t b d · d k h k ki' · · k t · '"' b . . mme sza o o. Iec o poc o z1 o ogo c ce, ta samo mru IWie, )a o pierwszym razem u• L 
krzakac ustawl&Ją . od' samego złego ducha nawet. Ja, Kasper prezen- ROZDZIAŁ CLXVIII. czyaił . Woźnica nie wiele sobie z tego robi. Wpro- . 

W około panuje ·cisza. ~aden z bandytów się tem tym nie pogardzę, broń Bote. Tajemnica stareco zamczJ'ska. wadza on konia swego do sta]ni, bo chce w zam·I<>P1 

nie pokr z ~;j e. Wtem wyłania się z ciemno~ci dziwno Uśmiechając się wesoło, łapie za worek i za- ku przenocować. Jlld 
wyglądająca, zasma>lona głowa jedntlgo z bandytów, czyna go obmacywać. Przebiigła i obłu'ilna Fanny ma bardzo łatwą - Ptzywo~~ różne zamówienia dla pafl., krórfl .ki 
8 po ch\\ th widać całą jego postać, wychodzącą z - Co, to maj!} być pieniądze? -woła rozcza- spraw~ z naiw , ą i dziecinną Gretk14. W niewinno zakupiłem -· tłumaczy staremu - czy one jeazczt ~eg 
otworu, a dubeltowka jego błyszczy w świetle sio rowany. - To tak pod palcami czuć . fak kamienie. ści swej nie przeczuwa ona, te jest uwięziona i Sił tutaj 1 
necznem. Ok\'opnie zniacbącony odwiązuje worek i od- wierzy zupełnie zmyślonej przez Fanny hi'ltorji1 że 

Mimowoli wstrzymuj" wszyscy oddech. Oftcer rzuca od siebie z pr.~:ekleństwem. WypadaJil z nie- \Ił\ one obie w mocy jakieeol nieznajomego wroga, 
łapie za rewolwer. 10 bowi'EQ tylko ka~ienl'" ~tóry je obie w za~nku tfm wi4tli. Codziennie ukta· 

(Cillc dalszy naatłlpi). 

• 
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kład drzewa· GOELHO & O. El A sprzedaj~ n jlaniej (skład drzel'fa) ·ul. B. do Ri3 Branco~ 60. Teleph. B4l, l 

Dr. Grac1aae de Ollvejra 
operator-akuszer 

zy roiUlatern elektrycznym, reuma
rn, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
y ul. 15 de Novembro 93 na piętr~e 
aptekfł Tell. Telefon 575. 

emi dokonano kradzie:ty w miesz4 
niu p. Carlosa Teixeira Coelbo, 
y ul. Vt<Jconde de Guarapuava 

WYBUCH KOTŁ~ NA OK~ECIE. 

Donosz" do Rio de Janeiro, że 
na o:.m~cie »lt&querac znaJdującym 
si~ na pełnem morzu eksplodował 
kocioł, powodując śmierć drut;iego 
maszynisty i poraoteuia kilku ~a 
sażerów. Wypadek trn .,tal s1~ w 
pobliżu wyspy ,.dos Abrolhosc 
Bliź8ZVCh szczegółów oa raz1e brak 

remu sk!'adziono rondel z my Maszyny do pisania i liczenia 
m, towarzystwu ~!mpressora Poprawla ! ez,.6ci 
ranaensec przy uL Commenda. BIRUTAJ DERGINT-RA WlCZ 
r Araujo skradziono siodło, 2 przy ulicy Au~usto Stelfeld 34 (róg ul. 
peJUBZPJ 6 kur, par~ kanarków l Colombo) adres pocztowy ~aixa "x• 
lgijskicb, 1 metr masy perłowej . Cu·itybt.. 
iele bielizny, w domu przy ul. (InformacJe w B\nku Francusko· Wło· 
rlos de Carvalbo Nr. 93 skra ski~, Banku Na~io~al do Commercio 

d k t b hl ł t 1 w SekretarJac•e Stanowym) 
'ono wa osz owne e e1 m o 
ne narzędzia rzemieślnicze, panu -
toniemu Travesani 2 zegarki, P· z Sao Paulo. 
owi Deziru:~ skrzypce i ·dwa uni• 
my, a p. Alfredowi Hauserowi SKRYTOBÓJCZE MORnERSTWO 
t6wką 600$000. 
Jeteli ta bezczynnoać policji bę· 
·e trwała w dalszym ciągu, wkrótce· 
ze miasto b-:dzie pełne złodzieji 
mieszkańcy narażeni . na coraz 
zDiejeze ich napady. 

apierosy » VEADOc O HK 
mieszanina 

Z Rio de Janeiro. 
GŁOSKI O PONOW"1EM OGLO· 

' ZENIU STANO. OBLĘZENIA 
W RIO DE JANEIRO. 

Dziennik rioski • O Bras ił c ogła. 
: .stan oblężecia. Powiadaj._, 
rz!ld federalny zarząd~i stan 

lążenia celem unieważnienia wy• 
ru p. lreneu Machado na s e na' 
(8((, 

Dziennik ,Q Brasile Jest jedynym 
6ry to ogłasza. 

OJSKĄ FEDERAENE W PO· 
GOTOWI U. 

Znajdują si~ w pogotowiu woj· 
a federalne lądowe i morskie,~ hi· 
'et po!icja. Przyczyny tego pogo• 
wia trzymane są w tajemnicy. 

PRZYPŁYW IMIGRANTÓW. 

. WMług danych statystycznych 
zybyło do Brazylji wrroku 1923 
.767 imigrantów podczas gdy 
roku 1922 ilość ich wynosiła 
ledwie 34 830. 
- Okrętem •Baependi<( wysła· 
w tych doiach do Parany 690 

igrantów1 którzy maj~ by6 ulo
waoi na utworzonych w Paranie 
lonjach federalntch i na ziemiach 
ywatnych ofiarowanyęb do sprze. 
nia pr~ez obecnych właścicieli. 
c~ęść imigrantów bfJdzie na ra• 

e ulokowana w budynku emigra
jnym w Ponta Grossa1 zaś reszta 
domu emigracyjnym w Kurytybie. 
W Rio de Janeiro na • Wyspie 

• wiatów• pozostawać ma jeszcze 
6.000 imigrantów. 

TRAGICZNY KONIEC OBŁĄ,· 
KANEGU. 

z domu warjatów w Rio de Ja· 
iro uciekł jeden z urnysłowo cho• 
ch, który przechadzfłC przez linj~ 
lejoWI\ dostał si~ ~od poci~~ dą. 
cy do Sio Paulo 1 zgmął na mieJscu. 

RAZYLJA BĘDZIE SAMA F Ą· 
BRYKOWAĆ LOKOMOTYWY 

KOLEJOWE. 

Dyrekcja kolejowa •Central do 
rasil• postanowiła wybudować 

• łasnemi siłami i we własnym za 
~dzie pierwszlłl lokomotywt: dla 

o ego użytku. 
Lokomotywa ta b~dzie gotową 

b: piero w sierpn~u, a to z p.owod:l 
1 dności wszelkiego rodzaJU, na 
~~~ kie przy uskutecz~ieniu tego wiel. 
ze ·ego dzieła, natrafiaJiłl konstruktorzy 

.. ··~ 

W Ourinbos dnia 7 bm. zamor 
dowany został z zasadzki w środku 
miasta radny miejski p. Benedicto 
Garda. 

Zast~pca delegata policji prof!il 
z tego powodu Szefa policji, ·aby 
celem zebezpieczeoia mieszkańców 
ad najgorszego ga1unku zbrodnia· 
rzy1 jacy się tam obecnie znajdują1 
nadesłał do Ouriuhos oddział żoł 
nierzy policyJnych. 

Brak blitsycb szczeaółów mor· 
derstwa. 

OTWARCIE NOWEJ Df\Olłi 
KOŁOWEJ. 

Oddaną została przed kilku dnia· 
mi do publicznego u~ytku nowo 
zbudowana droga kołowa, która 
połączy mia!3to Sao Paulo ze stacjlłl 
Prata. Drega ta przechodzi przez 
Jundiaby, Campinas, M()'gy-Mirim1 
Mogyassuł .ISspirito Santo, Pinbal 
i S, Joao da Boa Vista. 

----~~----~~~~------Papierosy , VEADOc 
La Reine 

mieazlł i ' wv~:~?.ukana 

Z Rio Graode do Sui. 
CZYŻBY NOWA REWOLUCJA? 

Z Rio de Janeiro donoszlłl, że 
sprawa sta-:1u R' o Grand e do Sul 
niepokoi coraz wi~cej ludność bra• 
zylijską. - Obiegaj" pogłoski o 
nowem wybuchu rewolucJi z po
wodu, te prezydent Dr. Borges de 
Merleiros nie wypełnił klauzul u mo• 
wy zawartej w· Pedras Altas. 

Do adminłstrae.ii .Gazety 
Pol11kiej aadeazły li ty dla na
stępojąc,.ch o11ób: p. Stanisław Orze· 
chowskt, p Francisco Panano, p. Zofja 
Sopko, p. Otto Trąpczyński, p. Andrzej 
Jawroski, p. Marja Jaszak, p Piotr Ko• 
kot, p Francisco Kopchtszyński, p. Marja 
Michałowska. 

Prosimy powyższych adresatów, listy 
swe odebrać lub przysłać 200 reisów 
cAlem wysłania ich r ocztą. Kto sobie 
życzy zarejestrowaną wysyłkę, to musi 
nadesłać 300 re1sów więcej, a więc 500 
reisów. . ADMINISTRACJA. 

Od Redakcji. 
KorespondencJi nadesłanej nam z Sao 

Feliciano w sprawie wyborów nie umiesz, 
czamy, poniewę.ż nie chcemy wpływać 
na polityklj tej lub owej partji. 

Otrzymaliśmy i jeszcze otrzymuJemy 
korespondencje z ró?.nycb stron stanu 
Rio Granda do Sul, w których jedni 
skarżll się na gwałty popalniane przez 
stronnik6w Dr. Borgesa, drudzy narze
kają na rewolucjonistów Dra .Assisa, z 
czego wynika. że jak w każdej rewolucji, 
tak i w Rio Granda do Sui, spokojna 
ludność narażona była na gwałty tak z 
jedneJ, jak i z drugieJ strony. Dla dobra 
kolonji naszej w Rio Granda do Sui, ra• 
dzimy naszym rodakom, aby wszyscy po· 
rozumieli się ze sobą i przy zbliżających 
się wyborach federalnych połączyli się i 
zgodnie działali. N1e zapominajcie, że 
siła w jedności. G1y wzajem 1ie opowie
cie sobie ucierpieli 1·odczas rewolucji, 
jedni od stronn1ctwa Dr11 Borgesa, dru· 
dzy od rewolucjonistów. to, jesteśmy 

pewni, że latwo si~ porozumiecie 1 po• 
stanowicie działać wspólnie, nie na ko
rzyśe tej lub owej partji, lecz ula nasze· 
go ws JOluego dobra 

Taka jest rada , Gazety H olskiej c. 

- P. Stefan O~trowski Erechim ze· 
chce nam don;eśc do kogo mamy wy 
syłać Jego Gazete czy do p Fr. Stawtń• 
skiego. czy też ma zostać na poczcie 

- P Ja n Sebczak, Piassaguera Ka 
lendarz wysłaliśmy, przypuszczamy, źe 
w międzyczasie Plln go otrzyma 

- P Szymou Szymański, Therezina 
Pieniqdze 111$000 otrzymaliś7ly i kwit 
w swoim czas·e wysłaliśmy w Gazecie 

- P Adam Wiśniewski -Paiol Gr ode 
8$, przez p Kutrzebę •1debrahśmy; w 
sprawie 12$, wysyłamy dzhiiaf list 

- P. Czesław Megier z Ijuhy: .Zywo
ty Swiętych Pańskich• wysyłamy dnia 
16 go koleją na stację Ijuhy z powodu 
że poczta cię:!,zych od 3 kg. paczek nie 
przyjmuje. 

- P. Stanisław Sobolewr;;ki z S. Mar• 
cos zechce nam napisać na j11ką stację 
kolejową wysłać »Zywoty Sw Pańskicbc? 

Ofiary na zakłady Mi 
11jonar~y Słowa Bożego 

w Potsce 
P. Józef Sienkiewicz z Boa Vista 2$, 

pewna osoba z Ca:ximbo ó$ p Wawrzy· 
niec Sobieraj 5$. p. Jan rF!liziak z Ira· 
ty 10$. 

Ofiary na głodae dzieci w 
Pelsee. P Muja Prazmowska 2$_,. p. 
Wawrzyniec Sobieraf 5$. 

Na IistQ p. Konsulowe': Jan KQsikow
ski z Kurytyby 2$. Antoni Muczyński 
z Kurytyby 1$, Longin i Bolesław Lin• 
derscy U, Jan Hałas 5$, Antoni Ila
łas 1 $. 

Wszystkim ofiarodawcom tak tym, 
którzy of1arę zło~yli na .uczynki roiło· 
sierne co do duszy• (misje) jak i tym, 
którzy ją dali na , uczynki miłosierne 
co do do ciała • (na biedne dzieci) niech 
Bóg stokrotnie zapłaci ! 

Rodacy l Pami~tajcie o skladkaeh na· 
szych l 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwo tanie ceny %najdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
Wielki depozyt zboŻ! i nacionalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detaliczna 

Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o:dem za Katedr4) nr. 7. (055) 

· ~m~~~~tr~fi~~~~PIBI*I 

l Karol Skibiński 
~~ 
~ 
~ 
:1 

l 
WM 
:!śilll 

~~ 

Profesor muzyki dyplomowany przez 
Warszawskie Kooserwatorjum Muzyczne1 
powróCił do Kurvtyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach, f<Jrtepianie oraz teorji muzyki. 

Uczniowie cbc!\CY si~ kształcić w muzyce mogą zgłaszać 
się, od go d z 9 tej do 11 te i i od 3 ·ciej do 5 ·tej. 

Boa l de lłlaręo N • 20 
~~ 
~i~ 
~~~~Błłfi~B~fi~~~BBI*' l 

r&eeaseaeaeseeeltiSeseeeesseaee~ w w l Polska Pracownia Krawiecka l 
(G +! JAN FAUCZ Z+ t)) 

~ - CURITYBA - ~ 
(G A venJda I..ui• Xavier N. 11 f)) 
(G ~~ Q) 

: Podaję do wiadomości Szanawnycb Rodaków1 te z dniem Q) 
(O 3 kwietnia br. otworzył"m powtórnie PRĄCOW!UĘ KRA• m 
(t WIECKĄ, przy Avenida Luiz X!tvier N. 11. l) 
(G D~iękująć za dotychczas okazywane mi zaufanie, t) S! jet~tem przekonany, że Szanowni Rodacy i nadal mi go nie Q) 
w odmówi,. fD 
(G Kurytyba, 2 kwietnia 1924. t) 

~ z wysokiero powataniem m 
(O 1-4 JAN FAUOZ 6) m ~ 
eeeeeeeeeeeaseel•leeeeeeeeaeee@l 
~~*iWdti tlltłiiłtlltitiłł*iiłbtiłt*łiiłłi*ł~ 

~ powodu wyjazau llO k7aio. .: H E R w' A L E l szlemy najserdeczniejsze pozdro· ! l 
wienie dla wszystkich p zy Jaciół i .._ .,. 
znajomych. i -»»««- f 

Z poważaniem _. ,.. 
M. BALCEWICZ. : Chcecie knpió fazendę mał" lub dutą z herwą, lasem, l 

------------------ i stepem lub też ziemi~ do uprawy, zwróćcie si~ osobiście do = 
Bacznnść ! ! ! .~S biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, =: 

~~~1 lub listownie do f1rmy, gdzie dowiecie si~ o ziem!ach i 
Dopiero co nadfiszły • kraju pewnych i tanich. --
kshtżki do nabożeństwa w w1el .,. Ił 

kim wyborze i po cenach umiar· : ADRESOWAĆ : ~ 
kowanych l = _.. 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 

1

.. SOCIEDADE COM~IERCIAL LIMITADA : 
pieczątek gumowych ..: _. 

c E z AR A s z u L c A : Caixt postał, 204 - - Curityba ! 
prz;, ul Ba1"ao do SerrQ A.znl r:, .. , ... ,,,,,,, ...... ,, .. ,,,,,,IQ'""'.'''''"''''''*; 11 IW J 14 fJurityba Parana ~ ~ 'f' · • 
___________ l -22 - ł 

Pos~ukuję zar" z!! Loterja Narodowa l 
t{QBOT.NIKÓ V oraz RĘBACZA. 
DRZ~WA Z~łosic nal..-żv s1~ do 
Ksi~:garni CEZARA SZULCA ulic~ 
Barao do Serro Azul l. 12 i 14 

Curity ba-Parana 
1-2 

----------------------ZI.o'iązek Polski w Ku 
rytybie. 

Niniejszym zapraszam Sz. ~złon 1 
ków z~ną.zku na ZABAWĘ TA 
NECZNĄ, która odb~dzu~ s1ę dn ·a 
28 go kwietnia r. b. w lokalu wł s 
11ym prz-y ul. Carlos de Carv iho ?3. 

Foczątek zabawy o godzinie 3 
po południu koniec o 11 tej w nocy. 

Wstęp na zabawę tvlłto dla człon• 
ków Związku, 

Sekretarz: K. MITCZUK. 

--------------------------
P. Edward Hane'V' aJ d 

zamieszkały w Tres BardiS via 
Itatinga ma do odebrania w tutej· 
szej Hedak~ji list 7. Połski z Ale· 
ksandrowa koło Torunia na Pomo 
rzu. List ten został przywiPziony 

z Polski przez p. Jułj~t:.a Ozie. 
wulskit:lgo. 

--------------------------Dwie służące 
fedna do kuchni, a druga do robót do· 
mowych, potrzebne są w dl!mu przy ul 
Commendador Araujo Nr. 70 WymagA
ne są dobre świadectwa P1erwneństwo 
będ11 miały te, które będą ::!paly n11. 
miejscu. 4-5 

' ' _L\ N A C I O N A L' ' 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publicznr; 

W środę · dnia 16 kwietnia~ główna premja 

20:0 0$000 
Rozdaje SO - 90 pro~. w premjaeh 

·-------------------------~---------------------~--Dobry cieśla 
)'oszukuje nj~cia Stawia domy, napra~ 
wia je, podnosi i przyciąga. Bierze ro 
botę na dniówk~ lub na akord. Roboty · 
gwarantowane, wykonuje tamej od int 
nych 

Zgłosze.ctia: Jan Romanowski-Kury. 
tyba rut t5a.o Paulo N. 29. 

----------------------·~ 
Dnia 26 kwietnia o godz. 8 wieczo• 

rem, odbęd:lie się przed:>tawie amator· 
skie w sali Związku Polskiego przy ul. 
Carlos de Car\Talho 72 

Odegrane będą pr?;ez starsze d~ieci ze 
szkoły Sió11tr Rodziny Marji i dorosłych 
amatorów 3 sztuki bardzo zaimuiące: 
.Panleaki., .Pod lasem• l .Fłi· 
sacy•. 

CENY MIEJSC: Loża 10$, panowie 
2$, panie 1$, dz1ec. 500 rs 

Czysty dochód na szkołę Sióstr. 

...................... , * Dr. Zygmunt Gradowski ' 

' ADWOKAT ' 
*, Po ukończeniu uniwersytetu, * 

ma zaszczyt zawiadomić Sz. ' * Koloni~ Polskfł, it otworzył ' 
JJ kance!arjfJ adwokack~ i te * 
' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
i wilne1 kryminalne, spadkowe. * 
: rozwodowe i t. d. ' 

' Biuro i mieszkanie : ~ * Praęa Osorio .5 .IJ'I. li ........................... 
Kamienie młyńskie 

Par~ nowych kfajowego wyrobu lca. 
mieni młyn,rskicb Q lredn•cy 84 cm 
Jest tanio do nabycia przy ul. Dr. VI· 
conte Mtchado K. 70. 8-4 

., '" 

:~· "-., 
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Dr. Mirosław Szeligowski 
BJ'ł1 &!łJ'dent klinik europejskich 

,.. ...... ~~···· 
Wielki Sklep Polski 

Lek:a:rz i. ope:ra to:r 
DOKONUJE \VSZELIIGB OPEB!CYI CBIRUlłGIGZNYCI I IIBIECYCH Marcina Szyndy & Ska Lec:l.\ udług naJnowszy(~.b sposobov:r. ł:ła tia za pt mocą promient Roelilt8"ena. 
:P9!1~ada własaą praeewaię d.o badań mikroskupowyeh i baada4 

krwi aa choroby ukryte. 
Chorych zamiejscowych p r·zyjntuje na ... leezenie 

w swej klinice. 

> 

Plac Tiradentes N. 19 
Kna Sao •.Fraoc.isco • 9~- Kurytyba 

ma zawsze na składzie: mąkę pszenną• tyŁnią i kul:urydziaoą1 cukier, ryt, sól, 
~Iedzie, aliwki. r·odzenki i konserwy owocowe. 

9Jiwa z brow.aru • 
c 

Ma również naj lepsz14 kawQ mielonl\ z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje prod1kta rolne jakoto: kukurydzę, fasol~J ziemniaki, masło1 jaja, drzewo it.p. 

8PIIZEDA.~ NA KOLON.JE HtJBTOWNA l DĘTALI«JZNA 

CENY PUZYSTĘPNE 

rXJe~Jyższa/ące ·· wszgs!ltielnne 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

LEKADZE 
----~~~~~~~~-------Dr. UarJos !łoreira 
KJlnika medyczno ch•rur .iczna Specjal
r.c~ć: chor by oczu, uszu. nosa i gardła 
l(, nsultor:um: ulica !rtarech11l Floriano 

n 19 Re-;ydenc:ja ul. V de Nacar 
n 85, Telefon :388 037 

---Dr €.arło11 I ek l er 
Operntr r i ~kl,lszer fJH'CJillność choroby 
kc: bie; e i p~cheru. Przyjmuje od l do 
9 1 l'rl 2 do 4 gcdz wiecz. Przy ul'cy 

CQt~celheiro Br.rradu n 111 ('30 
Dr. E llpindola -

Rc:.ydencja i kM1sultc TJUm ul Marechal 
D~ ~ero n 4~ Pr:yjmuje od 12 do 16 
g z po PMudn u, Tl!lefon 151 030 

lh· F.ntncl8&ek Ji'ranko 
PH.YJO:Uje od 3 dc> 5 po pol. Kon~ul
tor;un1 ulica Bara,." do Serro Azul n l 

R~;:.y~cncj~ ulica Commendador 
Araujo r 71 Ol 

Dr. D łzaM!SOD 
Operrt0r-A iws%.er Specjalnośc choroby 
k ... bwcc i r'echerz . Konsultorjum Apto 
k 1 de Mar~o n 6 Telefm n 62 Re 
zyct~:n,ja rt1o Brenco n r6, Telefon 

n. 661 08 
Dr D.endel!l de Araojo -

~pecjt~lność; syf1lis 1 choroby pęcherza 
PrtyimUJe od 3 do 5 po poł. Konsul

t..lrJum Apteka Minerva, Plac T!ra-
dentes 06 

Dr lludolt Warnecket 
B .ecj&lność choroby nerwowe i dzie 
ciorte. Dyrektor Centrali instytutu opieki 
')ltd ~~!~~m1 przy ul Alegra n b gdzie 
pt:tyJmUJe od 10 do 11 t pól z rana 

07 
Dr. ~&Idu ~Ja llobrinho

Khn1kt~ dla d •ru łych i dzieci Leczy 
syfflis we w&zelK ch atadjach prepsra 
\em ~~smuthwdml\, Le-czy choroby 
P 1: we ~ i nałc,gcwe jak alk~holizm 
· .u;gest ~ Konsultorju : Ul. S. Fran~ 
c1.os~o n 54, Aptek,. Modt:mlł, Rezydencj& 

. Tnv~ss Z.!\ch rias n 12-a 09 
r. W irmot1d Lłma -

A~usreija i opernc1e. Konsultorjum Ul. 
l de Msn;:o n 17. Przyjmuje od 2 i pól 
do 4 1 pól godz. po południu Re:y 

denCJA ul. Dr. Mur~cy n 129, 
__ .., Telef"n 123 013 

l Dr Seiqoe1ra Lima 
M dyk·Lh1rurg. :,~ccj 1ność: choroby 
d.t1 cmne, Puyjmu;e od 9 do 10 A od 
3 ao 5 Konsulto• um Apteka Minerva, 
Pl c T rtdcntes Rw.zydencja Ut. Eb"'no 

P're·r .. n 27 04 
~----~~=-~~ 

Dr. Torres :Net.to 
WyJeŻ za do thory~.:b w dz1eń i w 
n Y Przyjmuje od B do 10 1 od 16 
do 17. K nsultorjum i re: ydencJa Płac 

TJCadeutes h 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

DEl\'I''WSUI. -
A n na (Jarmeh a no tJłłie~ 

ul. Ebano Pereir& n. 43 012 
Humbe rto P imentel 

Ebana Pere'ra n. 11 012 
.Jacek Dromle wicz __....__... 

z.,by sztu~zne z podniebieniem i bez, 
w złocte i kauczuku. P!ombowanie i 

wyjmowan1e boz bólu. 
o bota p1er !!Z rz~dna-Ceny przyst~-

pn!3, Pizy ul R•«chuelo n. 8 015 
Joao D Jlart•n• 

U!. M!r ch l Flortanp, n. 102, przyj-
muJe o każdeJ gr. dzmie. v11 

41 u• to Dącieł -..... 
Ukończony dt:ntysta w N. Ameryce z 
~:3 !etn.ą praktyką. Wyrywa bez bÓlu, 
pl !!lbUJe po ceme od 5$ 1 Wltawia po 
ter lt. od 10$ R bota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. 24 
010 

Lmtv .lłloeellia 
Pr ;jroue u 8 cto 11 1 od l do i ej 

goGzm}'. ~:la~ 'J iradenten n lO 
022 

h s ~g·arJJ..e pav ern e , d;; 
k llle 

łJal!la tle Nevulade• 
t' mJ~ UStiO\'U.Ut:l Jllrm.Je, zalJawki, 

lis l}b• do n oo2.er1stwa, śwt~te obra~:y 
1 :.uuuetk , n .. )rozma1trze przedmioty 
na pr~zenty. Papiery wszelkich gatutt 
\.,· ·· 'P···•· ,, •. ~·· 1• .,i~> N nv,.."- rrt' n 66 
. 1 

Empreza Gaphiea Paranaense' 
Płacido e Silva & Cia Ltda. 

Papiery wszelktch gatunków, najroz-' 
maitsze książki ntukowe i belestry
styczne. Wykonuje sio każd• robott 
drukarsk~ . Przy ulicy 15 de Nonmbro 

n 53 Adres telegraficzny .Gazeta• 
C11ix• pnst"l R. 

LiYr aria ll.anet•al 
Pierwszorzędny zakład drukarski, intro· 
ligatornia., liniarola i fabrykacjt k!IIU 
handlnwych Wybór książek i przyrz4• 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul. 15 de Novembro 52 
----------------------------

Pompeo Beh 
Agent różnych ftrm Importuje papiery 
i przybory bturowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
1raficzny LUZO Caix& pr.stal 301 

(l 52 
ASEKUROWAC SIĘ .NA :ZYCIE 

Radztmy tylk( w EQUITATIWIE. kt6 
ra ma swoJ- f lj~ w Kurytybie przy 
ulicy l de Mm (O n -ł A Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na Kurytybo 
Beniamin Farreifil Leite. 051 

1JIItraała 8nkle••e l wełniaae 
Nowe i używane wszołkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMEFCIAL' 
farbiarnia i zakład kuwiecki, pr~y ul. 
*s'iłttt Flm iLn,.n t!iMW i,j5 oss 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Eleflanckle kapelusze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania, pióra. i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Novembro n 81, 
Telefon n -ł7S 054 

l::!w1eże nasioną warzyw • k"..r tów 
posiada na składzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Floricultura EdĄlweiss 
Przy ulicy 15 de Novambro n 27 Ogród 
przy ulicy DesembRr$lador Motta 047 

()asa Sehmtdt 
Wyroby fajAnsowe, żelaziwa, szkła, 
amunicja, F.arby i oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej, lam 
py et<: Plac Tiradentes n 3 O-ł8 

l!ltapataria l!lłria 
Korzystajcie! l·kwiduje Sif; wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Plac T tradentes z prawej strony ka-

!edry n 10 082 

Bodolphe <lon•cher 
Skład obuwia kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jcse 13on•f•cio n 3 a 
~~ ~--------

CASA DALILA 
Estevam Monastier, przy ulicy 15 de 
Novembro n. 63 naprzeciw Casa NoTi• 
dades. Kapelusze, obuwie l inne przed· 
mioty dla mtżczyzn. Nowy dom, no 

w_e to~~rł:. C~r'Y _przys~ne~ 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
n!e odcisków 5$ masaż pi~kności 1$, 
myc:ie włosów 2g500, ktrb6wanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje sit na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 

PIBNIĄDZE 

wyro~ycza)ą sit: oa mały procent 
pod bypotekę lub pod 8Warancją 
bonusów i apolis. Kupuje si~ i 
sprzedaje domy, &iemie i maj14tki. 
Inf9rmacje u rządowego correctora 
Godofredo L1ma pr~y ulicy Mare· 
chał DPodorn 1'\ 38 0?.8 -

IIOTEL CUlU'I'YB,\NO 
W f· n tura Permra de Sc.u~a li Cra 
W centrze m1asta1 tramwaJ przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sta Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonaJ H" i zagranir zoe. Po• 
syła siQ obiarly. do domów. Przy 
ul. 1 de M<łryo n. 7 - UWAGA 
' 'ren hotel wvł,esmie dla rodzin. 
05Q 

~o•E D. 8tJBUGI 
Sprz• dd hur-towna wszPlkich'ma· 

terj~dów i drobiazgów. Telefon n. 
14G. Adres te!egrnf1czny: •Surugic. 
S3rzynk e. pocztowa 40, Przy ulicv 
15 dl) N nV"'I'l'h "O na 9, 040 

()"-.SA l~DIAN -
Jana Prosdocim'a 

Of1cyna mechaniczna 
Zawsze ma na skł~dzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, 8Rrao 
do ~Prro A?'nl " · 3. 021 
~----~~~~------~-----He&el Gnarauy 
Pra~a d EstaGilO n 32 t S4 Curityba· 
w ;!Obliźu stacji koleiowej Tanie i wy, 
godnie urządzone pokoje dla podrółu 
jących. Restaur•cja CJfG Restaurante 
Telefon 480. Właściciel 
03-9 Jan Riccie.rdella. 

V4S4 JA<JOB 
Jabób •, Grinspuoda 

Fabr ka mebli.ł mater8cv1 kołder 
i płaszc?~y nieprzPmakalnvcb. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedaż na wvpłaty, Przy ulicy 
1 de M~tr<;o n. 18 Telefon n. 389 

041 
------~~~~~~~~------B.O.()J\RBEBA.. 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterii handlowej podłu& 
najprc:adszego i najpraktvcz:ni~jsugo 
systemu. Przygotowuje uczni pra· 
ktycznie do objęcia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry~ 
kacb. Lekcje kaligrafji utywanei w 
bubalterji. Ulica Floriano Peixoto 
D. 55. 019 

(}Ą.SA tBĄTT. 
Skład maszyn do pistmia Re u 

mington i Corona; maszvn do liw 
czenia oraz kas , Registradora « -
Przy ulicy 16 de Novembro n. 66 a, 

052 
-~łJ~A~~8Ą~~L~O~JI='!B~Ą~B~D~A:----

Fabryka chustek, wykonuJe naj· 
rozmaitsze hafty* mere~ki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. , 

Pb c Tiradentes o. 25 026 
...,rł8ANIA 11.4 MĄIIZYNIE~ 

uczy 
Ellsa <Joastantiua Rocha 

pr~" ul. Commendador Araujo o. 52 
Przvjmu1e i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na mgszvniP 038 

P B.t\ llTYtJZNA ~ZilOŁ'Ą 
. IIAliDLOW & 

Przy uL Dr. Moricy n. 103 na pi~trze 
Dla baehalterów i kore•p•n-

dentów 
Cały kurs trwa. 16 miesi~cy, w skład 
którego wchodzą ł biura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się można 
Z8 W 'lZe 027 

----------------------------.ADWOK&()I. 
~~~~~~~~------------AZEVEDO MACEDO 

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi wszelki& spuwy cyw1lne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot, w 
każdej miejscowości stanu Parsna i S. 
Cathariny. Koszta z góry płatne . Biu· 
ro Av. Vic:nte M .. ch~do 2G 078 
- DR. B!l'IIJAMIN LlNS. 
Biuro Cr ncelheiro Barra;iPs 181 (063) 
---o" A VID .,Ił.. VEutt\ DA MOTA 
2 bturo rejent&lne S erot i Inventarzy 
Przy ulicy M! rechal Floriano Po1xo• 
to 2 ·~ O-ł2 

Dt< GrtSTAO FAKIA 
B uro Plac Ozorio n 49, Telefon €26 
044 
-DR.---;r.H;;-:U~G~O:-A~N~T~RO~N~I;o;:O~D~IIli"-:8:-::A-::lt~ 

B uro ul;ca Buenos Airt>s n. 16, 'fele 
fon 666 080 
- DK Ul..Y~.,ł!:S VlElliCA 
Biuro uttca Rto Branco n '8'}, T-ele 
·c.n 376 o-20 

l 
'" 

~l 
NajwiQkszy wynalazek dla leczenia s . fillsu 

::E:Il i :X: i :r ' ' 9 ·::1. 4 ~., 
..nany praea Naro4owy Departament zirowła puiliczaego pismem lin. S1 hatere 

1116 rek'll, Nr. 28 
Zwalcza skutecznie <JyfiHs baz niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
cicznym środkiem, czyszczf\cym krew i lelrar.;twem wielkiej wart6lści. 
Jut przy ut yciu trzeciej flaszeczki, objawr choroby nawat powatniej· 
sz~ch: pla~y, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rQkiS 
o'!Jął. U ~"0/o męMzyzn ~enatych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostailł cbronicznemi i to .jest 
przyczynił, ~e tysiące kobiet zamężnych ciel'pią na rozmaite niedomagaai• 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'loroby spowodowało. 

3 fla.~zeczki wystarcz!\ zupełnie do odzysksma waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedoiej
lilzem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
u:~yciu. "ELIXIR. 91-ł • nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
dach aote,..znych w Brazylji. 
Główa7 skład QaiTao e Cła 

l.l~~il~'!m~~'1~'iii\~

Szanowne Panie ! 
W CilftgU 4 ,ch godzin uwotmó się mot ecie od kolek maciez• 
nych, j Pt~> li użvwa6 bedzi~->ri P. •FI UXO SEO ~TlNAc 

uznana prsez Narodowy Departament Zdrowia PubliczneJO, pismem dnia SI 
czerwca UH5 roku. Nr. 67. 

>Pluxe-lledatina• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu oł -ch aodzio. U~ywany 15 dni przed 
)łOrodem, ułatwia poród., zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed naatąpstwami krwotoków. tak czQ"tych przr 
porcdach. Przy innych chorobach kobiecych • .Fl11Xo·S .. atłna• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Je~yni depozytarjusze: 

GalYA., & Cła S!io Paulo AvenidaSao Jono 145. 

lJłJJIIIIIIIIiHI!IRIIłłBillll*lllllliiR 

l . Towarzy11twa :Praaca•kJe Zegl•~ł Morskiej . 

l ,,Ghargeur~s Raunis~• i "Su d Atlantique" 

l 
l 
l 

Resułarne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
do Ha wre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
ksusowemi pospiesznymi, które odbywa 1ą podróż z~ Santos 
do Francji w 16 dniach oraz statkami specjałnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodnieJsze po1 
mies?.czenie. · 

Stalki maią do dyspo".ycji kabiny III klasy. 
Podrez z Jiłordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sit pociligami francuskiemi aź do Ounkerque, a z Dunkerque 
do Gda6tkł atatkami komp. francus~iej • Transatlanti~ue•. W ten 
spos6b uniknie ait różnych nadużyć, na które nieraz bywaJ• nara 
ieni nasi pauź rl)wie na aranicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z •ANTOI!I Z RIO DE J..ł.liEIJIO 

•EUBEEc 2ó kwietnia 
:.MASSILIAc 3 maja 4 maja 
:.MOSELA• i- , 5 maja 
•GRUIXc c .9 ,, 

Sprzedaż biletów z Brazytji do Polski oraz z Połski de 
lrazylji t. zn. (bilhetes da chamada) załatwia i bUtszych ia· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida · J ui• Xavier N 281 Kurytyba. 

Banpue Franęaise et ltalienne pour Lam-.wipue du 
Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, · 

B r a z y l j a Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto 
gre, Pernambuco. Rio Graftde, 

Agencje: Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Caxlas, Espirito Saiito 
Pmhal; Jah.u, Mocóca, Ourinho, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribeirlo Prttt,· 

S Carlo•, S. Jose do Rio Pardo l S. Manoeł. 
A r 1 e n t y n a - Agencje : Bu on s Ayrea i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i- Valparalso - Korespondenci: 

PERU - Banco ltaliano·Lima, Callao, . Chincha Alta. Molledo, Art.uipa, 
COLOMBIA. -. Banqus Ftanqaise ~t Itah~n?e du Columbie-8ogota, 

Załatw1a s1~ wszystkte operacJe ptenu~zno, przy,muje sio depozyty 
termin określony i na rachunek bterzący płac4c najwyższe procenty. 

Asen~ja Banku XX Commerciał ItaUlna naiości 119 we włuny• 
ku przy ulicy 16 de Newembro. 

[ 
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