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!!ld T 'L k' t11..,., dziś, rzec można, w samym środku, w "sa-naJ , a~szyc~ za · 'ł i ~YW mem sercu" stanu, skąd jednako daleka dro-

1 1.!, 11.. ' ~~. !!l ga do najdalszych kątów granicznych stanu, 
p0 ~~l Q~ W ~ifaz-y •J~!J w pobliżu wodospadu U ba na rzece lvahy. 

............................ _ Rząd federalr.y założył na prawym brzegu 

- - - --

POWTÓRNE ZASĄDZENIE BAGIŃSKIE
GO I WIECZORKIEWICZA NA KARĘ 

SMIERCI. 

sadJr angielski w Paryżu otrzymał instrukcje, 
aby projekt statutu Kłajpedy popierał w 
niezmienionej formie. 

ARESZTOWANIE SZPIEOA. 
Mało zazwyczaj zwracamy uwagi na to, lvahy, jako przedłużenie kolonji polskiej Apu

co dzieJe się "w lasach", pochłonięci tern, carana, nową kolonję Candido de Abreu. 
co dzie]·e się w naszych skUt)ieniach polskich. Do Ponta Grossy jest około 180 kim. Ko- Dnia 4 kwietnia b. r. po trzydnioweJ roz-

ł . 'k prawie ogłoszony został wyrok w sprawie A tam pionier polski zgoła że codzień do- lonja ta by a pomyślana, jako zb1orm na-

Pod zarzutem szpiegostwa na rzecz jedne· 
go z państw ościennych został w W arsza· 
wie acesztowany urzędnik wojskowy Ewaryst 
Lipko, były oficer armji rosyjskiej. - · k' N' · Bagińs1dego i Wieczorkiewicza, mocą które-

kłada nowe zdobycze do polskiego stanu pływu fah ludz Jej, uciekającej z ternlec po . . . go obydwaj oskarżeni zostali uwolnieni od 
Posiadania na półkuli południowej. wojme światoweJ. 

I · · · · · · k d B .. zarzutu udziału w zamachu na uniwe::-sytet z ostatnich czasów mamy do zanotowa- stotme tm1graqa mem1ec a o razyl]t . warsza•vski, który spowodował śmierć prof. 

Lipko stał na czele bandy szpiegowskiej, 
z której fJOlicja polityczna aresztowała już 6 
o:;ób. ni a dwa fakty zaJ· ęcia przez kolonistów pol· w obecnej chw1li jest silną - i z Ponta Gros-C d' f Dra. Orzęckiego, a to z powodu zrzec...:enia 

skich na większą skalę nowych posiadłości, sy do an 1do de Abreu ciągną urmank się popierania aktu w tej sprawie przez pro W sprawie tej prowadzi się w dalszym 
ciągu energiczne dochodzenie pod kierun
kiem sędziego śledczego p. Jasińskiego. 

wydartych dziewiczym puszczom,-jeden w jedne za drugiemi, wioząc Niemców. · · · l k' · · C kuratora. Natomiast uwzględniając wyrok 
stanie Sta. Catharina, a drugi w Parame. lmtgracjl po s tej mema. A jednak w an· pierws7.ej instancji, zatwierdzony przez Sąd 

W Sta. Catharinie macierzą nowych ko- dido de Abreu połowa kolonistów, to - Po· . . 
lonJi staJ· e się Lucena, kolon ja położona o Jacy. Skąd się tu biorą? Ze wschodu od ~aJwyzs.zy v:'. pozostałych punk~ach, P?ru~z- ZNAKOMITY WYNIK SUBSKRYBCJI 

NA AKCJE POLSKIEGO BANKU EMI
SYJNEGO. - MIANO W ANIE PREZESA 

b P l · k' S M h · .mk Bagmskt t podporuczmk WJeczork1ew1cz 
40 mniejwięcej kilometrów na południe od Ku ryty y, z a m:ryJs 1~go,_ z . at eus 1 t.d. SKAZANI ZOSTALI NA KARĘ ŚMIERCI 
rzeki Negro i miasteczka tejże nazwy. Mi- W _sta~y~h kolonJach Ziemi zamało, przyby-l PRZEZ ROZSTRZELANIE 1 WYDALE-
nęło 30 lat od założenia owej kolonji, jed- wają c1ąc puszcz~. NIE z WOJSKA BA~KU POLSKIEGO. 
nej z tych, które najlepiej dotychczas zacho- Podobne zjawiska zachodzą i gdzieindziej · 
wały charakter polski, a już od szeregu lat -przedewszystkiem w kolonji Guarany, w Skazani wysłuchali wyroku zupełnie spo· Subskrypcja prywatna na akcje Polskiego 

Banku Emisyjnego, która miała pokryć 60 
proc. kapitału akcyjnego Banku, przekroczy
ła znacznte tę normę i osiągnęła 90 proc. 
kapitału z1ktadowego Banku, wobec czego 
rząd zmniejszy przewidywany 1Joczątkowo 
swój udział w Banku Polskim. 

synowie tej kolonji rozchodzą się w poszu- tanie Rio Grande do Sui, gdzie ramiona kojnie. 
kiwaniu nowej ziemi i dotarli aż do Tres posiadłości polsko-brazylijskich wyciągaj tsię Obrona wniosła do Sądu Najwyższego 
Barras, posuwając się na zachód wdłuż linji w strorę osad polskich w Argentynie, tery· zażalenie nieważności i apelacji od wymiaru 
kolejowej. Była to kolonizacja "dzika", no- torjum Missiones.-Zamało jednak nad ch o· kary. W razie odrzucenia tego zażalenia 
wi osiedleńcy emigrowali w pojedynkę, nie l dzi stamtąd wiadomości do Kurytyby, abyś przez Sąd Najwyższy wojskowy, pozostanie 
gromadnie, i każdy działał na własną rękę. my mogli opisać obszerniej to przenoszenie oskarżonym tylko odwołanie się do łaski 

Obecnie Lucena przystąpiła do kolonizacji się kolonistów z Ijuhy i Guarany nad rzekę Prezydenta Rzeczypospolitej. - Prezesem Banku Polskiego Emisyjne 
planowej i masowej w kierunku południo- Urugwaj. ~ f ł . . . , go został mianowany p. Stanisław Karpiński, 
wym, do góry Tayó, sławnego uroczyska Odległości od linji kolejowych i większych k.-za. Wa s.zywe k~ez~ame w spłrawkte Bagm- 1 były minister skarbu i były dyrektor P. K. 
· d' Ob · t d k 1 · · k, b t tk' h t h ł s tego 1 1eczor tew1cza zosta s azany na K p (P 1 1 •• K . . K p . k . ') m Jan. - szar, wz;ę y po o omzaqę, wy- ryn ow z y u w wszys 1c yc nowyc 1 karę 3·ch miesięcznego więzienia i wydal e- . . . o St<Jej raJ.o.weJ asy ozycz oweJ . 
nosi tysiące alkierów. Zajmowanie !otów idzie kolonjach są olbrzymie. Dostęp do świata nie ze służby, komendant więzienia wojskc- U_chodzi on za wymtnego znawcę stosun· 
w żwawem tempie. Będzie to córka Luceny, umożliwiają niezgonze względnie drogi, uła- wego podpułkownik Bielakowski. kow gospodarczo-skarbowych. 
wynik zbiomwej potrzeby i gromadzkiej si- twia go zaś sznur kolonij starych, pozosta-
ły. Przedsięwzięciu temu przysłużył się wiei- łych w tyle tak, że ośrodki nowe, rozpo- NIESPODZIEW ANA ZMIANA W_ S PRA-
ce proboszcz luceński ks. Kominek. rządzając ponadto urodzajnemi ziemiami, ma 

USUNIĘCIE Z KCRPUSU DYPLO
MATYCZNEGO. 

Kolonizowanie Tayó wydmd · poza ramy ją wszelkie dane rozwoju. ł'omunikacje i WIE KŁAJPEDY. 
wewnętrznych wypadkólA.' Luceny, posiada "hinterland" (jakby Niemiec powiedział) to Według informacyj angielskiego dziennika Dr. W ad a w Sokołowski, były pierwszy 

sekretarz poselstwa pol kiego w Wasqgto
nie, został przed niedawnym czasem odwo
łany z tego stanowiska za wykrycie w jego 
mieszkaniu przez amerykal1skich agentów 
wielkich 1lości napojów alkoholowych, a 
obecnie po przepruwadlełiiu ś· edztwa przez 
minisJ:erstwo spraw zagraniLzn;ch zupełnie 
usunięty z korpusu dyplomatycznego. 

ono znaczenie dla całości osadnictwa pol- są dwa warunki rozwoju nowych kolonij. "Da iły Telegraph" sprawa Kłajpedy nitspo
skiego w Brazylji Południowej. Nie miało tych warunków ani Serro Azul, · dziewanie weszła w nowe stadjum. Miano-

Tayó jest nowem ogniwem w łańcuchu choć tylko o 100 klm. oddalone od Kury- wicie f rancja i Włochy urzędowo zawiado
osiedlisk polskich, który kiedyś zwiąże stany tyby, ani bliższe jeszcze Castelhano, podo- miły, że zaakceptują statut Kłajpedy dopie
Rio Grande i Paran~. Luceniacy docierają bnie jak oazą w pustyni była 70 lat temu ro wówczas, jeżeli prawa Polski zostaną w 
już do działu wód rr iędzy Iguassu i Uru- francuska kolonja Tereza, obecna polska Te- nim dostatecznie zagwarantowane. Poseł 
gwaj, a niedaleko za Urugwajem znajduje rezyna- i wszystkie one upadły. polski w Londynie, podczas zasadniczej kon-
się największa kolonja polska w Brazylji: Wskutek tego braku sznura łączności ko- ferencji z premjerem angielskim Macdonal-
Erechim. lonij starych za sobą próby kolonizacji oko- ( dem, zaznaczył zastrzeżenia Polski przeciw 

W Paranie Polacy uczynili także zbioro- lic Ouarapuavy są przedwczesne. Przykład: statutowi- Kłajpedy. Z drugiej strony w sfe-
wy krok naprzód i już stopa polska stoi AMOLA f ACA. rach urzędowych krąży pogłoska, że amba-

w 
Romans 

l =1!1 . ce o m1 ~ony. 
z naszych czasbw w 4 tomdch• 
przez Jerzego Bornes'ft. 

- Ktoś nas musiał zdradzić - woła on pieniąc 
się ze złości. Ten pies Kasper muaial nas zado 
nuncjowflć! 

- Kasper? Ach nonsens - sprzeciwia mu się 
Borsuk. - To prędzeJ jest ten łotr, który Rittera 

178) chcilił uwolnić. Udało mu się pewno uciec, i to on 
(Ci14g da szy). nam strzelców tych na kark przysłał! 

Lecz strzelcy już prawie są za nimi, rozświe- - Do stu dyabłów ! Biada im, feżeli my się 
caj4c ciemnt>ści światłem swych pochodni: ~aczyoa stąd szczęśłtwie wydostaniemy. Straszna} będzitJ 
8ię dzika gonitwa prowadząca coraz ł;ł~bleJ w roz wtedy nasza. zemsta l Wtedy poznacie dopiero Ru 
ległą jaskmię podz•emną . . · d.,tJrodPgo, wy psy - zgrzyta h.e{'szt p!'zemytników 

Niebaw~:~m pada drugt przemytUJk trafJony kulą zawistnie 
prześladowców. - Cicho bądi l - upomina go Bor!-!uk. - To 

Wreszc1e po wielu godzinach dopiero nastaje odgrPżanie się nia ma teraz sensu l Le~iej szukajmy 
względna cisza. drogi wyjścia i uradźmy, co nam teraz czynić 

Strzelcy gromadzą si~ w obozie przemytników, wypada! 
d<»kqd lprzytransportowali dwu rannych paczkarzy. Strzelcy pewno wnet odejdą l - pociesza 

Rudobrody, Bursuk i Ratzman znikli tak, że ich się Rudobrody. 
na razie odszukać nie można. l -Nie •darzę w to l Nie opuszczą oni jaskini 

Oficer nie tr~ci jednak ~adz.ie~ przyłapania ich, teraz, nim nas nie wynajd• l - odpowiada .towa 
gdyż niP. mogą się teraz z Jaslum wy~ostać: Ch?e rzysz. . . . . 
tylko, aby ludzie jego troch~} wypoczęli, zamm s1ę . - Gd~Ie my schować s1ą mamy, do~ok1 on 
do dalste) pracy zabiorą. sH~ stąd me zab10rą ? - pyta herszt bandytow zde· 

Niebawem ~najdują chorepo bandyt~ i wynoszą sparowany 
go do Kaspra, który został pod stratą leśnic,.ego - Cb.oćbyśmy jaki kąt zn~lezć mogli, to m~ 
i jego pom~;JCnill:a. . . . . • . nam to ~1e p_omo~e - _Ia~entuJe Borsu~ - co m1 

RównoczE~śnie wspma114 się dW9J mezczyźm w po tern, ze SIO przed mm1 schowamy, k1edy w tej 
innej częŚci jaskmi po stromej skale w górę, n dziurze z głodu zginiemy? D~iękuJę za taki ratunek! 
której szczycie stanąwszy podają bez tchu, S!JOCeni Rudobrody zac,yna znów narzekać i kląć, co 
i zasapani: mu wid· •czn•e ulgę sprawia 

Mała latarka. która jeden z nich tr1.ym~ w ręku . Stucba1 stary pr1.yjacielu - przerywa mu 
oś\\ieca blade i •zabtraszone twarze Ru lubrodego z 1ów oględniejszy Borsuk - nie wolno nam tu dłu• 
i Borsuka. go spoczywać, bo się nieb wom strzelców doczeka

Nadsłuchują oni bystro, ale ani tonu połApać n:e my l Schrcńmy _się w ęc .gdzie~ zawczasu. 
mogą. gdyż w około zapanowałll znów stra!-!zna, - Pytame Jest: jak 1 gdzie ? 
głucha c1sza - Słnchajno jakim sposobl1m hr"abia stąd si~ 

Oglądnąwszy się raz jeszcze czu)me na wszy wtedy wydostał? 
stkie strony, zasuwa Borsuk płytkę złodziej~kieJ ~>weJ - Którędy? Z grobowc.a! . . . 
latarki i pozostaJe z towarzyszem swvm w c1emnośc1 - W btk!m raz1e mus1 być Jakle§ połączeme 

-
1 
Gdzte s1ę reszta sll.czuułej naszej 6arstki po· między ta j:.akmią a gwbowcem. Naprzód więc, 

dzia6 mogła? - jęczy Rudobrody w rozpaezy. Rudobrody, znal.-..źl śmy drogę wyj.;cia! 
- Zg1o~łi, albo ich puyłapano - mruczy Bor Rudobrody zrywa się jak zelek_trywwany. . 

suk z westchnieniem. - O, to była szatańska go - Dahpan, że to byłoby mt 01gdy nn myśl me 
nitw·, stary prtyJacielu! • . . . przysz o - . woła _zadowolony. Chodź , próbUJmy, 

Rudobrody zgrzyta zębami z wśetllkłośCI 1 sypie czy nam stę to n1e uda l Ale.. nasi ludzJe ! 
groźby i przekleństwa ua &łowy przwbiegl1cb str~elców - Zo'ltaw ich losowi, my im tu nic pomódz 

nie m"~Pmy. Myślmy wi~c w pierw.szym 'rzędzie g bezpieczni - uspokaja go Rudobrodn i biegnie 
sobie l naprzód. 

- Masz słuszność, stary Borsuku l Ratujmy się N1ehawem dochodzą oni do wysokiej góry, któ-
sami pr.tedęw<zystkiem l rAj spa !zisfa ściana pokl'yta jest drobnymi kamyka· 

Bors11k odsuwa znów plytkę swej latarki i przy mi i blokami skabymi. 
bla·ku Jei przeprawiają się dalej przez skały i prze- Rud' bra.dy patrzy w górę, o ile mu na to słaba 
paście Nare~zcie dostają 'się na miejsce, w którym ~wiatło łatarki pozwala. 
otwiera ,;i ę przed nimi .b.olosalne sklepienie jakby - To tu być musi - mówi on. - Stąd hra• 
wnętrzn dużej świątyni. bia wtedy s~mśc1ć się musiał. 

Nagh zatrzymuJą się znów · zatrwożeni, gdyż Nie ma czasu do camyslu, gdyż widzą oni po 
slystą z sobą jak gdyby kłusowanie całeg() oJ~zu~łu za sobą 'uż proo...ien1e światła z poebodni s'rzeków. 
kawalerj1. W k•li;:u minutach będą oni już tu 1 

- To strzelcy l - woła Borsuk - Słuchaj jak - Naprzód! - WQła Rudobrody niecierpliwie.--
się odgłos kroków ich wzmacnia. :::i!ł oni fuż w po· l Tu, na górę! 
bliżu l Uciekajr:ny l . · Ws~inają się oni co im sil starczy, a przeprawa 

- Z(16w su~ gomtwa zaczyna l - syczy Rudo· ta tak jest trudną, że nawet im, tym zahnrtowa• 
brody wściekły Przyrzeczmy sobie jedoak, że oni nym opryszkom, mimo poprzednich i licznych do• 
nas żywych w ręce swoje nie dostan • l Jeżeli się świadczeń, kością w gardle staje . Wspierają się oni 
W ża 1en Sposób U~a~o'YaĆ Di~ ~dolamy, .to wyślemy O SW?ją br?ń, uzrwając jej jako laski górniczej i pO· 
)esl.Cze ,orzyna,mmeJ ·JAk naJwiększą hczbę psów magaJą sob1e wzaJem o ile mogą. 
tych .do pie~ła l . . . . Usuwające s~ę pod ich nogami i spadające z 

B1egną meustanma przed s1eb,e, ale równocześme łoskotem kamyk1, zdradzają ich pr~ed strzelcami" 
postępu ~ także i strzelcy, gdyż odgłofl kroków ich tak jak i latarka, lecz bez niej ani rusz z miojsca 
staJe s1ę coraz wyraźuiejszy. postąpić by me mogli . 
~ tern 1P.y.łania się z cie~·' o.ści nagle jakaś po- Teraz _są ~ni odkryci! Głośne krzyki i wystrza~ 

stać 1 zbll~a su~ w stronę umekaJI\Cycb. ły rozlegaJ!'! s•ę echem po obszernej jaskini. 
- S.6j l J{to to ł - wołs Borsuk. Rudobrody zatrzymuje się przez chwil~ i patrzy 
Rudobrody łapie za broń i mierzy, ltlcz w tej trwc ź ,lie po za siebie. 

cbwih.słyszy znaior:ny sobie gl.os i poznaje Rat~~an~m N~ ~o~e sto! już k:ilku strz~lców i patrzą w gór~ 
W1t11 ą go ob~J wyręzam1 radosnego zdzlwiema. za uCiekm1eram1. N1e Mmyśl Jąc się dlugo, zaczy. 
- Skąd ty su~ tu w~iąłeś? - pyta Rudobro· nają oni się za nimi wspinać. 

dy. --: A gJzte jest reszta ? - Czekajcie, wy łotry '- zgryta Rudobrody 
- N estety, już tch nie ma l - odpowiada gniewnie - Dyabli was tu wezmą! 

RatzmPnn, przekimając strzelców. - Padli pod I zł11pawszy ciężki kamień stacza go wprost na 
strz łamt strze1ców Widziałem to na własne oczy wirapl)jącycb się strzelców. 
i sam z wielką biedą przez ciemności się tu do· Potężny blok skalny stacza się z siłą lawiny po• 
stałem l . . ciąg~jąc za soblł grad . małych kamyków. . 

- CJ.yś zramony ? - pyta Borsuk, wskazuJąc Strzelcy !'lpostrz~gaJą wczas grotące im mebez.o 
na lewe ]ego r!łmię, z którego krew sie sąc:.>:y. pieczeń -two, i wczas też na bok odsk:ł.k t1ją tak, że 
. O. to r:narli r11nka, to nic nie znaczy l śmieje soadający blok życiu ich więcej nie zagraża. 

stę pogardliwi • . . . . Tymcz~sem biegnie Rudobrody z towarzyszami 
• Bor:;ul! wyctąga J~dnak ehustkę z kieszem 1 aban. c?raz daleJ w górę, aż wr<J zcie stają przed jaski~ 

d zowu je mu zręczme rRmię mowatym otworem, prowadzt!cym fakdyby do ciem· 
- Otóż znów nadchodzą, te letry - lęczy nago grobu. 

Ratzmanu wytężaJąc słuch. - Dokąd teraz l - To musi być wejście do grobowca 
- CbOdź tylk.o za nami l B~dziemy wkrótce Rudobrody, 
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Dr. G:rac iauo de Ołlvei.ra 
operator- ak u szer 

L n~y masażarn elektryc.mym. reuma
ty.:m, Dl3wralgj~ i paraliż. Bada nos, 

u;;zv i gurdlo. 
Pr:y ul 15 d~ Novembro 93 na piętrze 
r a .tek Tell Telefon !'> 75. 

'"JGTj ;gjT Jij C'3 =-

rzeg"ąd religijny. 

Pau1ież Pin~ XI - Z okazji drn 
gh'j rocLnic7 Jego kuronac.ji. 

Z Br.n?dyktem XV umarł "Papiei po• 
ko.u". Ten, ktory popr·zez pośrodek wal· 

v:vch t~trun bez:.necznie przeprowadził 
Kt śt l. nie mid!l>-~ji\C 110 w zamęt na
m fl 11 {i CI "'ojennycb. I T, o, który naj 
··~ •eJ t ewnie z ludzi bolał nad rozdar 

c dW ludzkcści i naJszczerzej i naJ be:~ 
1 Jtt>r snwn'eJ do jej pojedn1inla·~pomagał 

WoJD orężna UCiChła Broń schuwa
nJ 1 Po~obtał )ed :ak na placu ducb oifl• · 
r"'bruJOtry; wr>lka na sł••wa, na systemy 
t wa. R·ndarde spolsczeństwa ludzkiego 
11ostalo. N e tyle pewnie widoczne, co 

·,\.'U wojny ale za to głębsze i tern 
D'tlt>m:pieczuie;sl.e 

Na tron apostolski osierc:•cony przez 
nPa..,:eźll ~okoju" WitQpuje Pius Xl A 
Jegu pwrws~e słowa, kt ore ma do pG 
wiedzenia są: "Pokój Chrystusowy 
w Ktr•1€slwie Ct.rystusowem" 

K•edy wi"c z wyżyn Piotrowej Stolicy 
pophmily w św1at chrreśCij ct ńskl słown 
o pukoju Chrystusowym, nawet najwtn 
uin]si spneclwl.'tnia się mu musieli rzy 
znać, żo Pauież ma rację, i że su~ dotknął 
a:.ujboieśnielszej rany ludzkości 

Krótkiemu hasłu , rzuconemu podczas 
zehr·m·a K.Jllegjlłm kardynalskiegg 11 
grudnia 192~ r, nadał Papież świetną 
opruwę uzrtsadnieoia w encyklice na 
ho~J Narodzeni{l r. 1922 zaczynającel 
się od słów: »U hi areano Dale. Ten sam 
cbar~:~kter mają wszystkie jego dalsz" 
c.~yuy: encykhka l)Reum omoiumc lm 
~~e1 św Francistka Salezego, wyratna 
dążność do unormowama sto!!unków z 
rządami p ń.;tw ignorujących dotąd po 
tueby Kośc;oła, zapowiedź soboru pow 
szechnt>go, zaproszenie scbizmatyckic>b 
chrześcijan do Jedności i wreezcie cała 
ro,trvpn<t dyplomacja Watykanu w sto
sunku do pańdtw Europy. 

Dlięki temu Stolica Apost staJe się 
znow tern centrum moralnem świata 
i ośrodkiem jego równowagi, którem była 
niegdyś przed wystąpieniem Lutra l Zbli· 
b się czag, w ktorym znów stamtąd 
padać będą wielkie słowa godz2\ce i roz• 
staygaJące w moralno· społecznych za· 
gadmoniacb powszoohności. Wchodzi na 
tQ dr· •gę Piu· XI i to Jest jego zasłnga 
o!a caleJ ludzkości najwi~ksza. 

Z Potską jed«1ak wiąże P,usa XI §ch 
§l• r '-Y Jeo!t.czc związek, ni~ ten, który 
z utmm.a jego pokf jowych wyni&'a dą 
Zl:lń A jest cim J5l;erAg faktów l Tef bo• 
wi~rrt Polski, ro 'zą.cai s1ę pod dwuznacz· 
nil or~ieką okupar}tów, .był On, Acbtlles 
Rutti, Wtzyt• torem Apnstolskim, - a 
~otem wyzwolon~j - pierwszym Nuncju 
fizem! Pue;~ trzy lata,. od 9 maja~ !;)!~ 
do 4 czerwca 1921 brał ud)!;iał bezpo· 
śreini w Jej raduściach i mękach l W 
pamtętne dm sierpaiowa 1920 r stal 

GAZE1A PQ,LSKA W BRĄZYLJI __ ..._ 

na c::atach z całą Polską Chrześcijaństwa l nadesbtnlł z B~rlina, w którai kor 
i Cywilt~acji z Barbarią Azji walczących. respondent donnsi, ~e marszałek 
podaJ~Y· że w ~ated~ze św. Jana w Ludendorf w mowie któr~ roiał na 

\\ arszaw1e sakrę biskup1ą otrzymał z rąk . . ... .' . . 
polskich Biskupów dnia 2i października pubhcz~em zeb;"'mu w . olł.ohca~h 
1919 r Wszystko to ściśle złączyło Piusa Monacbjum, o !! w1adczył SI~ pr~ectw 
XI. z Polsklł· To tei fakt, że potrójna w ykonaniq kompromisów, D'l ło~o
korona Pa~ieska spoc;r.~ła n~ głowie bv· nvch na Nh;:mcy przez mi~dzy so· 
lego .'NuncJusza warszawskiego_, radosć juszniczą. komi.:.j ę znawców ftnan• 
naj większą wywołał z pewnością w pol· 
skiero społeczeństwie! ,Biskup polskie sowych. . 
- jak się Nuucjuiz Ratti luhił nazywać Tego samego zdama s~ wszyscy 
- zasiadł na Stolicy Apostolskiej. na~jonaliści niemieccy. 

I kiedy w lutym br druia roQznicQ • 
swojej Papieskiej koronaaji awi~tcił, to An'gJa. Londyn 30 - Dano· 
obok naletoego, jako Głowie KościQI&, sz~ z Adelaidy w Afryce1 ~e w por 
hołdu_, obok zrozumiałej radości, 1 ?dno• cie tam•tejszym wv bnchł pożar na 
s1ła sH~ w Polsc~ ufność ~ełn.a ku Ntem~~ okrt:cie »CitV of S mgapurec orze· 
Ufuość że znaJąc z osobiste) obserwaCJI ..J p 
.. otrzeby polskości, w rozstrzyganiu spraw ~0_ŻJ\C'Vm. z ~O~t'gO Jorku ~o -o
powszechnego KoAcioła zaws •. e odnaJdzie łuamowe1 Atryk1 a utomobile 1 naftę. 
to rozw1ązanie, kt~re z dobrem mlndego Podczas pożaru tego eksplodował 
pań-twa. zgodne~ b~dzie i ~~ j~k dotąd, depozyt nafty, który spowodował 
W g?dz1oa~h pOCJec~y na.szej 1 naszego amierć trzech strażakóW i poranie 
naw1edzema 1 nami będzte - sercem. . · l · h p t dł .~. me wJe u mnyc . o ar po u~szym 

fElEGRAMY 
Pulska Warszawa 27.- Roz 

)I J ( z~ła swe prace komisja, której 
OOwterzono uregulowanie aranH~ 
mt~dzy Polską i CzPchosłowaej~ 
1 U !Ct~cie Ja worzvov od Połs!d i r rzv 
ł 1czeniA Jei do Cz,.,cbosłowacji P. R.) 

Warsz~:~wa ao - Dzienniki fJI)l 
-iki· • wychwalaJą korzvstoą dla p»ń 
.twa pod wzglądem ekonomicznvm 
d 1.iała lność obeC:lfliO rzi\dU, nadmie• 
n a t~r, te doch'ldy patl twa oolskie• 
g W oS!<HDim kwartale przewy~sza 
i& p•ęctukrotnie d•!chody s ostatnie 
go kwartsłu 1923 roku. 

Warszawa 30. - Doia 26 kww 
•nia br. zostal otwarty Po1'3ki Bank 
Emisyjny, W uroczy3toAci tł'j wztQh 
udz1ał członkowie rz~dll, przcdsta 
wariPle wład~. tuljzid wielka ilość 
bankierow i przedstawicieli Handlu 
i Przemvsłu. 

N1emcy. Barlin 30· - W cza 
sie wtel!.tiego wiecu urz~dzooego 
przez naro•owcow przyszło do o
grorunego starcia z komuni1Stami. 
którzy nie chcieli dopuścić do od· 
bycia siq tego mecu. Podcxae tycb 
zaburzeń raniono przeszło 4,0 osób. 

Berlin 30. - Z MonachJum do
noszą1 te partja •ultra·nacjonali 
S(ówc zawuwała kilku miuis r.rów,~ 
a by natychmiast podali się do dy 
misJi . 

- Arcybiskup wrocławski wez· 
wał książy swojej djecezji, aby 
przy wyborach n,ie figurowali na 
listach kandydatów naro_ąo~ych do 
parla mentu. 
P~r-yż 30 - Dziennik francuski 

, I,.e J oą.rqJI c ogłasza wiadomość 

czasie z wielkim trudero uaaszono. 
Szkody materjalne s~ i:oacz'le. 

Londvn !0. - Ponieważ na kon· 
fc:rencji1 która mtała u-,tahć gra 
nice między Woinero Państwem 
Irlaodzkit>lll i południowem Pań 
stwem Uls!eru (talt~e Jrłaodzktt m) 
me przis?.ło do zgody, !T.Hnistar Tho 
mas . ś wiadc~ył w ltbte d .. puto 
waoych te Anglja w sprawie tej 
zasto!'luje paragraf 21 traktatu an 
gidsko irhmdzk1ego; który powierza 
komisJi soec)ałoe) dokoname gramc 
mi(clzy tt>mi oań .,twami. 

Francja-Be'gja. Paryż 30 
Na kouf reocp 1 d byte1 m1~dzv 
prem)eraml fr;mru:;ktm i b .. lgi tskim1 

w ktor~j wzillł udztał takie amba
sador Belgji1 postanowiono w spra 
wie odezkodow11:6 dz1ałać wspó)me. 
Nit>mcy musz~ wykonać plan na 
kreślony przez znawców 1 przyj~ty 

przez KumisjQ odszkodowań Do 
p1ero po dokonąoiu tego Franc1a 
1 Belg1a zrr:ieaia iWuj~ działałoość 
w zagłębiu RQhry. 

Stany Zjednoczone. Ftla~ 
dd fJa 30. - Proft:sor :E:•genmann 
z uniwersytetu Indiana zawiadomił 
Towarzystwo ftfo~ oficzne, te od · 
kr,ł w Połudoiowej Ameryce · pe. 
wien zatunek ry-by, która poteta 
gdlienice moskita ro3pows echnia 
i J\Cego żółtą febrq. 

Weehog (Zachodnia W1rginja) 30. 
- W t!Jte1szej kopalni wegia na• 
st14nił wybącb miny, który spo 
wodował ogromny po~ar podziem· 
ny. W kopalai teJ pracowało 200 
górmków, z których dotychczas 
stu u waż a sią za straconych. 

Straż ogniowa robi nadłudzkif

wysJ,łki1 aby uratować jak najwi( .. 
kezą ilość tycb nieszczQś !iwych. 

Japonja·Korea. Tokio 80,
UJ romna trąba powietrzna na za• 
chodn im wybrzeżu Japonji spowo· 
do wala za!oni~cia przeszło stu ło· 
dzi rybackich, wraz z któremi 
zginął•) pi~ciuset rybaków . 
Zaś wed'ug telegramu nadesła• 

nego z S t>ul stolicy Korei zatonęła 
lansza ze s tudentami, którzy płya 
DQii do portu ChinnampoJ aby tam 
zw1edzić wojenny okr~t japoński. 
Wszyscy studenci zginęli w morzu. 

Tokio 30.-Donosza z Seul, te 
wybuchł tam ogromny potar, który 
;>ochłonął znaczo~ ilość pierwsza 
rz~doych i ogromnych budynków. 
P.:>żar trwał przez k1 łka dni i wy. 
rządził olbrzymie etraty materjalne
T;.oierdz!l. że spowodowała go rąka 
zbrodmcza. 

Wiochy. Rzym 1 maja.-Wło• 
ski na&tqpca tronu ksi~że Humbert 
ma z całą pewności~ przybyć do 
Południowej .Ąmeryki w czt::rwcu 
tego roku i odwiedxic naJpierw Hio 
de Janeiro1 a następme Buenos 
Aires, Montev1deo i Santiago. 

Rosja Ryga 1 maja, -Wiado, 
mośc1 nadesłane z Moskwy dono 
szą , że w ostatnich dniach kontr
rewoh•rjonJści w Bucbarze byli 
bardzo czynni. Przyszło nawet do 
sta rć mit;dzy woj'3kami boisteWie 
kif mi i powstańcami afgańskim,. 
(Bucbara jest stolicą kraju Afgan•. 
s tanu w Az1i). 

M·)skwa 3 maja - Trocki ko• 
mttH\fZ s )WJecki dla spraw woj 
skowych w czasie mowy wvgłoszo. 
nv.J dn. 1 maja z okazji święta ro• 
botniczego zaatakował w ordynarny 
sposób prem)era Aoglji Macdonal• 

·da, którrgo uważa za szkodnika 
dla ogółn~go postepu i zarzuca mu 
spowodowanie powstania w Afga. 
oistanie jakoteż prem)era Francj1 
Poincarego, którego oskarb o 
podburzanie Polski1 Rumunji i Tur 
cji przeciw RosJi bolsozewickiej. 
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Z Kurytyby. f~ 
OBCHÓD ROCZNJCY KCNSTY tor 

TUCJI 3 MAJA. 
stl 

. obchód ~ak zwykle odłożono n dz 
mny dzień;- odbył się on tym ra pa· 
zem w niedzielo dnia 4 maja. Hoz Wi 
;>ocz~ł sią jak zwykle pochode ,r1 
ze Zwiq.zku Polskiego do kościołz rtl 
św. _Stanidawa. Jak każdeco rok oj< 
tak 1 w tym nasza patriotyczna i~ 
tel1gencja nie chcąc si~ widoczni! we 
mi~sza6 , z motłochem c nie wzięła m 
u działa w pvchodzie1 Jak zwykle i ci· 
nasi • postępowic1 na dow6d praw· wi1 
d~iwego post~pu, usunęli siQ rów• na 
meż od w~iącia w nim udziału1 tak 
te uroczysty pochód polski ku ] 
uczczeniu rocJniey wiekopomnej 
Kon~tytucji Pol~kiej 3 maja mial 
wygtąd pogrzebu ubogie~o członka 

1 lwtązku Polskiego. a 
W ko~ctele polskim Sw. Stani· 1 

iława w czasie naboteń:3twa cele. 3 

browanego przez ks.. p~oboszcta 1 

Oraptewskiego, na ktOrem obecni 
byli pańs,wo konsulowie Miszke, S 
wv"łosit okolicznoAciowe kazanie 

11 ifs wizytator Rzymełlta, rozpoczy. 
aając je od wezwania wszystkich 
io samieonego i sprawiedliwego 1 

wykonywama s•vch obowiązkow1 
li zak•·ńczaj~c wyrzutem sa tak 
mały udział w pochodzie. Zar~ut i 
wezwanie zupełme sl1szne1 jednak 
według naszeg~ zdania będ• 
ooe zawsze głosem wołają.cego na 
puszczy, jeteli nie będą poparte do· Z 
bry m przykładem. . 

Po nabożeństwie pochód, zasilo, c 
ny rodakami, obecnymi na oabo• 
żeństwie, powrócił do Związku 
gdzie po zagajeniu przez preze~ M 
Związku p, Brzezińikiego, ks. Wi· 
zytator fł.zymełlta w dłuższem orze· 
mówieniu wykazał znaczenie Kon· 
stytucji S maja dla państwa pol· ~ 
skiego. Po popisie dzteci szkolnych, 
w którym niewiadomo z jakicb 
przyczyn nie wziąłi udziału ucznio. 
~ie Szkoły Scedniej1 obecni po. 
wróctli do domów1 ciesz~tc siQ ju~ 
z góry na wieczorowy koncert, za, 
oowiedziany we wszystkich pol• 
skich gazetach. 

Wier zorem salą Związku Polskiego 
napełniła si~ szczeloie, bo zwabie• 
ni szumnym·· i wielce obiecq 1-ąćyw 
programe mJ przybvli do Związku 
R >dacy1 mies.z;kający nawet w odłe· 
głcści kilku kilornetraw od Kury• 
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W tej chwili padają znów ~ riołu strz!!ly i kule -
1 
Oto kawał ,te~~a} s .. ~t!lngi l Prędko", Ratz- Z dołu odzywa się stukanie strzelćów o płytę żony. - Hrabina wy'ilałaby nas bez namyslu w 

·św.szczą 1m tuż ponad głowami mann J ak im się uda ill odważyć, to ucieksjący prze ręce strzelców. · ' l ' '' • " 

.Rowuocześn1e słyszą .oni z dołu kQr:neł',ł.Q ~ ofica· . Młody paczkarz podaje mu tądlłne _flela~o i ;Jff~t. mytnicy będą w naJrozpacdiwszym poło:lieniu - Oho! Na to ona się nie odwa~y l 
, który zebranym JUż u .stóp góry wJz,y:it,liim z o1m zaczyna pracować nad powiększeniem szpa· Wieuząc o tem. zaczyuają oni przy bramie - Dlaczego by nie ł Byłaby dla nieJ najlepsza 
podv.ł 1duym !'WO!m daje rozkaz iOnienia pr~emy· ry. ,Rudobrody podważa plecyma swOimi płytę tak, man'evir.ówa.t, jest ona fe1 .• ak tak silna, ~e jej w sposobność pozbycia się nas na zawsze l 
.tn ków. że ~at_zw.aP,n drqg żelazay w etwór wepchnąć ż den sposób rozbip'' ni~ plOi4· Borsuk probuje - Nie mogę sobie wyobrazić, aby ona tak nie· 

z.~ strachem i wściPkłością wid:~;ą ,d ostatni, może. . . . . . . swo)e wytrychy .i majstrQje-)rzy z'am!nJ, ~ ~udo• rozsądnie postąpie mogła. Bałaby si~ przecież, abyil• 
ltctny zastęp swych wrogow wspinającyc~ .$~ .za - Nil ~Jilhł!l! :PI'*lS1,9~ Ciężka Jelt ta płyta ·~ody nadsłucb~)e ~ wuast~Ją~l& obawą, co _wrogo- my jli nte zdra4zlli l · - . 
mmi a!ugą łtnją. Przy śWHttle poebodni widz!~ on• •toka. herszt przaal'itoj.k(l,r. • wie 1ch w podziemiach robi!! 1 Jak praca Ich po- - l_{t~iby nam ~ierz7ł? -Nie bąd~ gJupi, i zo• 
wyraźu•e nawet twarze Ji:ażdego z nich. ; tf .. Jrzeczu"a ou, .łt na PIJCII _ętqi Jlm.mna stopuje. staw brab1nQ na dz1ł w spokoju l Nic d'ebr~o s 

Rudot rody łapte znów za kamień, aby go sto· kt.6rlł Alfr~ wtedy postawił. ~az jeszozt zbięra on -· Spiesz siQ - goni on 8orsulta . ..... Bo nam wizl1y tej dla na• wyniknlłć llie ·mote. &yzyko· za• 
·czyć, lecz Borsuk go od tego wstrzymuje. wszystkie awQj <a ~~ • • a flatzC?ann mu pomaga. · te łotry j~~ę ~a kar~ spadną _l • • nadto jest ~i elki e ! ~łużba by nas spostrze~ła i ~~~-

DaJ spokoJ - mityguje on _go. - ·Biegnijmy Wtem rozlel(a SIQ 1· -~0;t 1 trumna spt~ da z trza·: Po dlug1ch usiłowarn&,c4 udaJe SIQ fałszerzowi l tasu narobiła l -
lepiej w~vł'zod ! Nie wolno aam l!iQ tu zll tr.zy · -k•e~» JlB bok; płyta zaś podao11i ~~~ ; banknotów wreszcie odsun~~ rygle. _ Rudobr. ody-. przy~naje w ducllu towarZJszowi 
·m~wuć. - Wł~at 1 - tryumfuje ~udobrody i ~yska Odtrąca on jedno skrzydło bramy i w następnej swemf.J słu~~ność i odkłada prledllifawzi~cie to li~ 

Skullw:;zy eię, wcbodzi"on pierwszy w otwor i staje, kuje na zewnątrt. - .Biegnij teraz po Borsuka,: q_hwili znajdują się trzeJ tewarzysze na dworze, później . ' "'' ·· · ' · ' . 
po chwili w miejscu, przez które sobie niegdys niec.h tu przychodzi. p6czem ~nqw zamyk~jlł bramę starannie. - Có sio odwlecze, to nie qciecze _ mó\Tł• 
brab~11 Egnn pełen rozpaczy l trudu, drogę do woJ.-~ . Ratzmaon biegnie z latarkt 1\IIFS na •rugi ko· Jest JU~ pó~no. Wieczorem. Park. zamk_u Rota~· pocieszai~tc. 1ię - bQdz•e mi hrabina ~qusiala '"' 
rości ut?ro .... ał. , mec kur.ytarza, .skąd dochodzący go o4gJ.oJJ strza-, buri zarys~wuJe 1!11~ z _dal~ka w.yra~o1e f! ~JemnośCI. dać Gretę 1 do tego jeszc2e sporo pieniędzy dodd. 
. . Rudoorody i Ratzman postępują za nim. Borsuk tów poznać mu daje, ~e Borsuk krwawfł .Vtałk.fł z Prze~ chw_Ilę stoją . om. mezdecy?owam w gęatycb Zmuszę il! do tego, jak nie dzieiaj, to przy najblił• 
•ldzw da1eJ naprzód, lecz w tem łapie go hers~.:1 · mepr7.yjaciółmi stacza. , zaru.tllach 1 naradzaJą III! co daleJ poczi!Ó. szej sp.:~soboo~ci. 
przernyi01kow za ramię. . . ądy su~ R~tztll8l,ln do niego zbliża, odwraca, - Dok4.4 t~r!lz? - mruezv ~ud?brody. - Prze:~koczrwszy przez plot. nie id~ pf1erpy~ni!'J 

- Halt l - woła on. - Przypommam sobie on s•ę spokoJnie. - Do karczmy l~DeJ ru.e r olp,o nam SIQ _Jeszcze od- przez w1eś, lecz pQstęJJujlł wzdłu$ l(ltruąJ,y~ę. i y 
toraz, co hrabia opowiadał Scie~ka ta nie m~",) - ;Zabiłem dwóch 11trzełc6w - mówi on z wazy<\ a tu na dobre jeste~rny ąara~em; - Strzel- ~ korzystoero miejscu przecłJodZI& na drqgll · stroa~. 
WYJŚCia i będ~1e du~o prac-y, mm ~ię aa ś_wi~t B" ' 1ryomfem - ale. teraz . naJwy~zy .czali l Dlu~eJ ey będą jeszcze tu pewno calą noc za nami po- . 11J1ebawem wchodzi! w gęst)' las_ i przemykaj-
iy ~yd"sta~remr: Strzelcy są zaś za aam1. Mn.: · .vstrzy_mać icb 111e potrafut_. . łować. . . . • , ,jlę przez gęstwio~ w stron~ ~~czmy le,oe;, abf 
my 1ch Ji:omeczme stąd gowystrzelać, bG in Qz... Ucneka on ozempr,~dzeJ z Ratzmsnoem 1 ledwo - Mus1my su~ komeczme za fr&nic~ przedo . .SlQ przez grauiCQ przekra.ć. -
hędl.lt:ruy zgubwni. T o jest naJlepsza pozycJII. tt.ł- tobtega do schodów. gdzie Rudobrody n1 oi h cz.,. ~t11e - .otsw1adcz Borsuk. - To jest Jedyne bez· l 
Jak teraz stoimy l 1 kał, gdy słyszy wpadających przez wejście strzelcow Heczna miejsce teraz. Sądzę, te na Smoczoj skale ROZDZIAŁ CLXXL 

--.Ja stanę u wejścia - mówi Borsuk - a: DcstawAZy się prędko do grobowca; zasuwa;ł1 .111 rtzie dobrą kryJÓWk! mi~ b~dziemy. Więźałe, · 
mam Je~zcle z tuzin patronów, Ty taś R11dobrody' przemytnicy napowrót płytą t stawiaj!! na nią zno~ - Hm l Wątpię o Łem l 
z Ratzwanem toruj tymczasem dalszą nasz!! drogę ci~:bki kamienny santofag. 
przez te gruzy i zwaliska. - Tak l Tędy oni ju~ nie przyjdą - .sz.ydzi 

W okamgnieniu zabarykad\JwUjfł oni wejście do Rudobrody z tryumfem. - Teraz Jesteśmy bez 
~as kin~ dużym1 kamtentami tak, że tylko n1ed• h pi~czni przed dalszem ich pr~ealadowan1ea11. 
dziura otwartą zostaje. Przez otw6r ten celuje Bor· - Ale jak &iQ z tego grobowca wydostaniemy? 
sua c łud::w na "' ~pinejfł<:ych się wrogów. -pyta Borsuk zaniepokojony. - O tem Jeszczajmy 

Wdqwszy Jatarkę w rękę, postępuje 'Rudobrody nie pomyśleh l 
z Rat~aumem c emc14 śCieżką w głą!> i zatrzymuje - Rozbijemy bramę - odp,awiada Rudobrody 
::nę dopiero prz~d kamiennymi schodami, które pro· - to nie będzie takie trudne ! 
wadzą do starego grooowca. - Otwór u góry zam-~ - Zobaczymy, co się da zrobić - odpowiada 
kn ęty )est potę~ną płytą, któr~ Alfred niegdyś fałszerz banknotów, przeszukując swoje kieszenie 
tak podstępUJe nad głową hrabiego Egona ~zasunął , założyłbym się, że mam kilka wytrychow przy 

Na pu::Ns~y rzut oka poznaje Rudvbr.:>dy, żt· aobie, 
plyta JN;t p~knięta1 i ogl~da siQ za stosowoero Dłl· Wyjmuje oa rzeczywiście jakiri narz~d~ia i bie· 
r;~;wdziem. , j'Die w ki'mmka drlwi, a reszta p~dz1 za n1m. 

- N1e mamy innego wyboru. Nadchodzą dla 
nas teraz w ogóle bardzo złe czasy, stary przyja
cielu f Wszyo~tkie nasze skarby, z wyjątkiem ba· 
rówki, Sfł w ręku naszych wrogów . 

- Piakielna sprawa - irytuje się Rudobrody 
- Znale~h oni też napewno i twoje narzędzilł, i 
nic jut z fabrykowania baBknotów · 

- N1e ma na to rady ·- wzdycha Borsuk 
zrezygnowany. Trzeba h~dzie coa innego wy· 
myśleć. 

- Miałbym chęć zło!y6 dziś wieczerem pani 
btabinie wizyt-; - mow1 Rudobrody. - Ona nam 
mu ; J pomt)dz l 

- Czyś zwarjował P ~ woła Borsuk zatrwo· 

~ n~eszcz~śliwlł sw~ ofiarą, Lianą w ramionac~ 
P.ostęp~J:Je_ Ąl!red 1;a Idącfł· oaprzqd fiioąy i uwalnia 
su~ z 01ązaru ~:~wego zaraz w pier'fazym z trzecJ:J 
pokoi . które ta ostatnia wra~ z Gretką zamie,zkQ.je. 

Fanny ~amyka drzwi. Gratka śpi w ostatnim 
poko;u i nie przeczuwa co się tu dzieje. 

Tym?zssem położył Alfred Lią,ną na kanapie i 
uwolmł Jlł pręd~o z więzów i chustki, którłl usta 
m1ała zawiązane. 

Nieszcz~śliwa kobieta zryw& sit na równe DOli 
nie mogąc tchu złapać. · 

Z przeratamam poznaje ona Fauny, która Bifl 
jej ju~ raz oka~ała jako podstępna, grożott n1eprzr· 
jaciółka i pomocnica hrabiny Qlgi. 

(CiU dalaJ DUtłlPł· 
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tyby. Jedni chcieli zobaczyć popisv 
rytmiczne onzycb dziewcząt, iooi, 
amato,.owie śpiewa i muzyki, chcieli 
posłuchać pi~kl\JCh polskich me· 
Jodyj i popieścić Ot h~ dźwięcznymi 
tonami skrzypiec, 

Smutny jeduakte spotkał wszr 
stltich za wćd; z szumnie zapowie· 
dzianego programu pozostał tylko 
patrjotyc&ny i • •godniec. czcz•c~ 
Wiekopomni\ Konstytucję Polsk1 
,fokstrotowy(( bal• podc1as którego 
rzadko motna było usłys1eć naszta 
ojczyst" mow~. 
Razwdając to wszystko, mimo 

woli człowiekowi pny~bodz,_ na 
myśl słowa taby z baJki •o dzie· 
ciach i iabachc: •źle si~ Jzleci ba· 
wicie, dla wu tCJ j~st igraszką, 
nam chodzi o tycie • 

LOSOWANIE DO WOJSKA W 
KUNICYPJUM KURYTYBA. 

DaliiY ciąg wylosowanych Po· 
laków do wojska, którzy maj, się 
sałosić do władz wojskowych do 
30 kwietnia 1125 (z Diuio da Tarde 
l 30-4t-!24) 

11) Stanislaw1 eyn Stanisława 
lobnd,kielo. 

12) Florido Jóad, syn Karola 

syn Michała Wanur· 

Ut) Franciszek, syn Józefa Ka• 
merskiego, 

ló) Karol1 syn Anieli Barańskiej 
16) Jan, syn Teodora i Anny 
rnerskicb. 
17) Jan, syn Mikołaja i Rozalji 

alety nazwi1k21. cłobrze sprawdzić) 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

Z Paran.y. 
SĄ.MOBÓJSTWO. 

W miejscowo5ci zwanej !Poc~nho~ 
nicypjąm ąraukaryjskiem o· 

........ a ... sobie tycie dnia 27 kwietni' 
o god:t, 6 rano wystrzałem ze 

by dziew!,tnastolelnia Kata' 
Machado Diniz córka P• Ade. 

Machado Dinir. i pasierbica P• 
~rissimo Jo56 Freitas. 
~r~~d ~11\ie!~i,, ~tó_ra nastąpiła 
'dwie godz1oy po zamachu sa· 

Katarzyns na zapyta· 
.obecnych co ją spowodowało 
rra.JecJ·aa siQ na własne życie, 

te uczyniła to z obrzy 
tfgo i wiata. 

~Q saw_oą 

.--~··-~- 'IDn•nlll~v•Ja ~ledztwo, 
pra ' wykryje 

·~~~~•,..a:, .. jego przyc~yn,. 

łłE&TJALSKA ZBRÓ.DNJA.. 
W Lapie, w której od. dłutsze~o 

·- rpz~aic\ baody~l ~~r~UJ~ 
· jak m\lchy, bez najmme)ezeJ 

i b~zkarnie1 dokonano 
...... .arrn morderstwa. 

Niejaki Edue.rdo da ~ru~ w dniu 
kwietnia br. w dzJelmcy zwa
Pan&ał~ zabił w pestj~l$ki spo, 
faustyna Ęupbrasio dos San• 
zadaj\C QllJ kilka ran Btrzał&· 

rewolwerowemi i {akooem. 
Ofiar' teao nowea~ morders~wa 

potajemme, skutkiem 
dele&at policji w Lapie pro· 

ezefi policji o zarz~dzeQie sełtcji 
zaąlQr<lowąqego przez kury

llbsl~ae,;o ' lekar~a policyjnego. 

DNE PRZYJĘCIE NADZWY· 
AMHA.jAOORA W~O· 

SKlEGO GlURATTIĘGO. 

Oo santos przybył niedawno 
ki okręt wystawowy wraz z spe. 
jiD amba!adorem p. Giurattim 

stanowe oddały ambasado• 

rowi przepis•ne bonory1 ale z ca• 
łego ich obejścia wiała wielka ozio· 
błość. Przy Od)fździe okr~tu i amr 
basadora z Santos do Florianopolis 
prezydent stano przysłał jako ~we. 
go pr~edsta wiciela najoitszego rangą 
oficera policji1 a sekretarze stanu 
swych oficerbw słutbowycb. 2aden 
z sekretarzy nie przybył osobiście. 
Brak serdec~no8ci i przyjstni, któ· 
rymi Brazyljanie darz!\ przedstawi. 
cieli innych narodów, był tu wi • 
doczny i zdaje sit celowy. 

We Floriaoopoiis zachowanie się 
znów amllasadora GiuraUiego daje 
wiele do myaleoitl. Mianowicie, gdy 
na pokład okrętu włoskiego przy• 
by ł przedstawicie l ~uberoatora s ta · 
nu Sta. Ciltbarina, ambaaador ka• 
zał mu oświadczyć1 te mate go 
o"zyjąć dopie;o za dwie godziny. 
R,ówniet skarta się na niegrzeczne 
przyjt:cie na pokładzie okrQtu wy. 
stawowego , Italia c prztdstawiciele 
kolooji włoskiej w Fłorianopolis . 

Zdaje siq1 te zachodzą tu jakieł 
poważne nieporozumienia. 

Dnia 30 kwietnia br. okręt •Italia c 
odpłynął do Porto Ąlesre. 

ZMIANA RZ-ĄDÓW STANU. 

W dnia 1 maja br. dotychczaso• 
wy prezydent etanu Dr. Wasbington 
L11iz oddał rzady stanu Sio Paulo 
nowo obranemu na nastqpne czte· 
rolecie 192.{. - 1928 prezydentowi 
D.rowi Carlosowi de Campos. 

Z Rio de Janeiro. 
OKR~T WOJENNY ,DEODOROc 

S I:'RZEDANY MEK~YKOWI. 

Okręt wojc:mny •Deodoroc sprze 
dał rz"d federalny meksykańskiej 
marynarce wojennej. Okr~t len pod 
nazwą :tAoacabc~ odpłynie do 
Meksyku w polowie maja br. 

UC2;CZĘNIE ltONSTYTUCJI 
ą MAJA .W RIO DE JANE.IRO. 

,Uazela do Powoc z 3 mają b.r. 
osła !l za: 

wińska 3$, Ign!lcy Lewiński 3$, Jan Le1 
wiński ó$l Franciszek Lewiński 1$. 

Razem 39$400 

Pamt Antoniemu Lewińskiemu należy 
się z naszeJ strony gorące uz •anie za 
podj~ty trud dla poparcia dzieła misyjne
go. Pewni jesteśmy ie nasz lud polski, 
który choć w niektórych miejscowościach 
reliiijnie zaniedbany i dlatego w obec 
wpływów ld!łcych z >lewicyc nie dosyć 
odporny, jednak w iruooie rzeczy głę· 
bako religijny, gotów fest poprzeć wszeb 
kie jzieło zbolne; potrzeba tylko, aby 
k~oś ułatwił mu nadsylanie swych ofin 
Oaj Bo~a. aby p. Ant. Lewiński :~:nalazł 
naśladowców. 

Ze pieniądz, któryśmy przez więcej 
niż 1/ a roku zbierali, będzie dobrze uży• 
ty, za to gwarantuje Ks. T. Drapiewski, 
który wezwany do pracy.- nad rozwojem 
prowincji polskiej Misjonarzy Słowa Bo. 
tego, w Polsce jut w czerwcu b. r. opusz· 
cza Brazylję, gdzie przez lat 15 gorliwie 
pracował wśrOd Polrsków i dla Polaków. 

Wszyscy tedy którzy pragną, aby ten 
KaplaD ich równie& ofiarę zawi6zł do 
Polski, b14dt to na zakłady misyjne, bądź 
na biedne dzieci polskie, niech nie zwlt • 
kają z Dadesłaniem ofiar. 

Gdy K1. Drapiewaki przybQdzie do 
Ojczyzny będzie mógł powiedzieć: tyle a 
tyle ofiarowali wasi Bracia z za Oceanu 
z ich tward&j pracy w lasach bra'lylij
skicb ! oceńcie więc, ile wy dać powin· 
niście, którzy na ojczysteJ żyjąc glębie, 
w lepszych pod wielorakira wzsł!ldlm 
:tyjecie warunkach. 

Wszystkim tedy ofiarodawcom: >Niech 
Bóg zapłaci', i niech ich każdy prawy 
Połak ze czcią w pamięci chowa. 

----~--------------------
NADESŁANE. 

Karol Skibiński 
Profesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawskie Konserwatorjnm Muzyczne1 
powrómł do Kurytyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach~ fortepianie oraz teorji muzyki. 
. Uczniowie chcąc; siQ kszta?cić w rot1zyce ::nogą 

s1ę, od godz. 9 tt j do ll ·tej i od 3-riej do 6-tej. 
Boa l d e Uarc;o N. 20 

zgłaszać 

• 

!eeeeeaeeaeeesl*lessseeOleaesaeSJ 
" @ i Polska Pracownia Krawiecka l 
~ •• JAN FAUCZ •• ~ 
(O - CURITYBA- Q) 
(G Avenida Lois Xavier N Ił ~ 
(G ~~ Q) 

~ Podaję do wiadomości Szanownych Rodaków1 że z dniem tD 
(O 3 kwietnia hr. otworzyłem &Jowłórnie PRACOW~IĘ KRA• ~ 
((ł WIECKĄ,, przy Avenida Luiz Xavier N. 11. fD 
CI D~iękując za dotychczas okazywane mi zaufanie, ł)J 
(O jestem przekonany, że Szanowni Rodacy i nadał mi go nie ID e odmówią. łD 
(G Kurytyba, 2 kwietnia 1924. fD 
~ z wysokiero powataniem m 
(G 4-4 JAN FAUOZ t)) m m 
eeeeełleaeaeeseel•leeseeeeee•ee~ 

l ' 
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Loterja Narodowa 

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

Ciągnienia publiczne 

W środę dnia 7 maja, główna premja 
• 

2D:OÓ0$00 , Z powodu choroby p. Warcha l 
łowskiej1 żony tymczasowego za. 
stli)pcy posła polskieHo p. Jenego 
Warchałowskiego1 nie będzie w po• 
selstwie połs~iem o•icjalnego przy· 
jęcia z okazji rocznicy Konstytucji 
a maja. 

Ponta Grolisa - 25-4-24 
Do Sz. redakcji .Gazety Po13kiej•. 
l\ok upływa jalr.: o szkole na Barbarze. 

pisano i mówiono, :te zadenunc•ował Ja 
kt!i-dz, nie polak i t. d. Zdarzyło się w 
tych dniach Władysławowi Bokowskie· 
mu, autorowi tamtych idjotycznych ko
respondencji. ~e aby wysadzić z posady 
nauc~yciela, nie zawachał się zadenun• 
cjować u władz brazylijskich, polsk!ł 
szl:olę na tej podstawi o • ie w szkole 
Sw. Józefa ucz~ tylko po polsku i za 
braniają mówić i uczyć po brazylijsku •. 
Je6li istnieje mi,dzy nami opinja spo· 
łec.ana, to indywtduum to powieno być 
napif2tnowane publiczóie iako denuncjant 
i prowokator, który z 1ęb~t pełuą fraze· 
sów pałrjotycznych wp.wwadza tylko za• 
miesz:anie wUó.łl tutejszej polonji, bo to 
nie j,eę.t jego pierwsza sprawka, Rozbił 

w tym raku wtpólna szkołę, prowadzo· 

1 
Rozdaje 80-90 p•o~. w premjaeh l 

ną przez .Oświatę• i , Sw. J6zefą'\ l l 
Junak zawdzi~cza mu swoja r•~i&bicie. --------- - ------·-----..------
Obywatele takiemu szpiclowi nie powin· Handel Polskt. 
niście ręki podać. 

Za prawdziwot~ pQwy~sayeh stów rę• 
et~ własny!;\\ ~dpisem i je&li okaM się 
potr~ę~ ~la Ponta Groesa to potwierdzi • 

Mimo to zastępca posła przyj• 
mie członków kolonji polskiej i 
inne osoby, które na rQce jego 
zecbc~ zło~yć tyczenia OjcZJ~!e 
z okazji tej roczn\ąy, · 

Juljaa W. Troc•yński. 

~----------------------
Ostatnie wiado111ośoi. 

. S.UJ/11/ł/ pdtnocne Brazylji WARSZAWA - Generał broni Jó,-
zef Hatler ma się wkrótc:o udać do Pa· 

POWODZIE. ry.~a. aby tam odbyć konferenc)~ nad 
Donoszą z Parahyba do Norte. ewentu!llną zmianq niektórych punktów 

fraocusko-pnlskiego traktatu wo•skowego 
t e wskutek długotrwałych ulewny< h WARSZĄW A,. - · Prezydent gabinetu 
tłeszczów wystąpiła z brzegów rze· i minister skarbu p. Władysław Grab· 
ka Paraby ba i zalała ogromna czd.ć ski, zol!ltał, jak donosi Ageneja Reutera, 
stanu. Szkody ma~erjalne 01romne. mianowany komandorem orderu "Białe
W. jedQem tylko municyp]'um Goa go Orła '', za wielkie zasluJ6i, jakie poło. 

żył dla dobra kraju przez saoa-r:j ~ finan
nahara wylew Parahyby zniszczył sów Polski i za zaprowadzenie nowej 
805 domów. W municypjum Pt!~ęs monety (słoteco palskieeo. P. R.), 
11lopiło 1ię 62 osób. Na sscząjcie W A~S~Ą WA, - Przebywający tu 
wody zaczynają opadaó. 1 jes.zcze areybisk.up Cieplak, celebrował 

: msz, !w. ~ałtDDII za spokój duszy mą-
- Z Fortalezy, ątolicy stanu · c:Kennika a:a wiarą katolickił A. p. prała,. 

Qear~ donoszą., ~e · wylew zalał zo1 · ta B\ldkiewicza. 
pełnie miasto Aracaty1 zniszczył lO ------- ----
buclynków.i spowad9wd i~ierć kil· Towarz7•łwo Mazyczae ha. 
ku osób. W Limoeiro zawaliło siQ t . Ęryd~ryka •zope~a •. 

. - d1 • . Dn1a 12 maJa b, r. odbędzte s1ę przy 
35 dom6!• .w Umao zapa " saę · ul. l B de Maio N. 65 w Kurytybie Wal· 
dom, zabt)aląc 11 os~fł~ ne Zebranie rowarzystwa z. następuJą· 

. . cym porz4dkiem dziennymt 
Ola datkolątych powodz1a mtesz• ' Sprawczdanie Zarządu, Dyskusja nad 

kaĄców rząd stanowy wysłał 190 statutami, Zebrąnie funduszów na spro
ton tywno.ci i wszelkie •rodki ra· w.adzenie Wf.u..cay~ielki rytmiki, Wybór 
tunku. noweco Zar~ądu,_ Wolo~ ~njoski. 

Qprasu SIQ o liczna przybycze ezłon-
- ·:-~ < ków i wazystilich interei!!Ujlleych siłł spra-
0Jiary na ~ak~a,dty . Mł wami Towa~ystwa. 
•ionar~y $.łowa B~ego Fr Łyp - Sekretarz 

w Polsce. '"""'!"!"!8 OD,OZ"Y;T. 
Dnia l l mata b. r. w sali 

P. J6zef Lewandowski z Palmyry 3ł000 z · k p 1 k. K b' 
P. Maciej Pogarzelski z Erechim 10$000 Wiąz u. 0 5 te.,o W uryty te, 

Za pośrednictwem p. Antoniego Lewiń
skiego w Erachi m: ofiarowali następ. p p. 

Maciej CzecbQwski 1$, Franciszek 
S10czepkowski ~~. Antoni Lewiński ó$. 
Piotr Lawi:6.sk1 2$. Józef Lewjftski 1$, 
Antoni Odorczyk 5$ Antoni Odorczyk, 
o)ciec 2$, Teodora Oderczyk 1$, Jan 
S1.czepkowski 8.00 rs. Fr. Potulski 1$. 
Jan L'!wiński l$. lgoacy Lewiflski 1$, 
Jozef Cygań'łki 600 rs. Józef Lawiczk1 
~. Stefan Otńnowski 2$, Mll11anaa LQ. 

odbędzie siQ Udczyt Stefana Szu· 
mowskiego •O kolonjach P·,lskich 

· w Brazyl)i~, na podstawie jeg , objaz. 
d6w. Pocz~tek o goj z. 4 1 pół. 

Wsten wolny 

Po•zu kuj... hachowea kłóry 
pobafi WJ'l'&biać do e ea
k ,ierki. 

Zgłosić się do Administracji » Ga· 
ze ty Polskaet c., ~-' 

w B arro - E r eehim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka .. 
Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych1 jakotet narz~· 
dzi rolniczycbł kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjalne, - · płacę wysokie ceny. 
Adres : Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Bio Graode do Sui. 

mmmm•ma~m8mmm8mm~~~~~~mmm8m~® 

Bacznnść ! ! l 
.Qopiero co nadeszły a kraju 
ksh~żki do nabożeństwa w w1al 

kim wyborze i po cenach u miar· 
kowanych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczą-tek tumowych 

CEZARA SZULC A 
p•z7• ni Bario do Sei'•Q A.zul 
11. t• J 14: - ł:lurit7ba, Parana 
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szać do P•P· Tomasza Łopacińskie· 
go w M. MRliet i Michała Babirec· 
kiego w Dorizonie, a w sprawie 
roboty przy drodze1 jaką obecnie 
przez te ziemie si~ robi, do akot· 

· tn k6w i spólnik6w tej ziemi p. p. 
Leandro- e Angełlo Muzzuton w 
DoHzonie. 

Z Uszanowaniem 
Michał Bab ireek i. 

l ' 
an~~u~nDnl!ll!a~a!int!:· 

S Dobry cieśla S 
owa Kolonja ~ poszukuje zaję:}ia. Stawia domy. łt , E. s. p E R A N c A ~ naprawia je, podnosi i przeci4ga. ~ a Bieże roboty na dniówkę lub na ~ . a akord. R~boty .gwaran~owane WY· lt 

» konuJe tamej od mnych. ~ 
Mamy do sprzedaży 80 szakr·ów M z 1 • J R k. K K · · · . a g oszema: a-n omanows 1- U • ~ 

po d~IeSJqĆ .~lkr~w ~Jem~ na teJże a rytyba, rua Sao Paulo N. 29 ~ 
_ noweJ kolonJ•· Ziemia bard.z~ ~o. f i~VKD~~~~a;uci!UIMU"U;u; 
br~ do uprawy. Mamy. równtez zte Sklep !5pożywezy 
miQ Z h.erwą-. ROliiANA. SJiOBUPSHIE GO. 

Kupno jednego szakro po cenie Av. Col. Bomfacio Viiiela No. 29. 
160$006· za ałkier; przy zakupo!e PONTA · GROSSA. 
50 ciu alkr6w dajemy opust 10 pzoc Połeca ~z. P. P. artykuły. spoż.Y.w~ze1 
Te ziemie są. poł4CZO:Je karosowa . miłkę, c~\tJer,. ry~. ~61, śled_Zle, mJIJ~ Itp· 

. · Trunk1 kraJowe 1 zagramczne wszeł· 
drogą Dom.:on-Cruz ~achadoJ są kiego rodzaju, kupuj& produkty rolne, 
oddalone 14 KILOME.l RÓW OD fasole, ziemniaki, masło, jaja i t . p. 
STACJI KOL"EJOWEJ DO ~IZONU Ceny umiarkowane. 
Z1emia jest wolna od wszelkich in · 
troz6w. kupiona jest od URZĘDU 
STA~OWEGO. POSIADAMY TY 
T!JŁ. DEFINITYWNY. Interesowa. 
ni moga oglądać ten tytuł oraz 
wszelkie inne papiery u niżej pod 

· p1sanego w Dorizonie. PJ bhżs~e 
informacie pisemne, proszą się zgła· 

SWOJ DO SWEGOJ 

K ·urs p~eniędt$y. 
Kurs marki polskiej : za 1 dolar - 9 

milj. 300 tysięcy (dn. 29/3 1924). 
dma 6 mafa 1~2-t roku, 

Frank 565 l Pezo zł. 
Frank szw. 1$605 Dolar 
Lir $395 1 Funt szterl. 
Pea 2l8M 

6$428 
fl$780 

37ł8f1C 



Mirosław Szeligo-.yski - , 
B~ly a§J'dent klinik enropejsk.icłl rl~ 

. .... . -- , 

W aJki Sk ep 

Marcina Szy 

• ·o s .rl 
Lek:a:rz i. ope::rato:r ~ 

dy &S a DOKONUJE WSZELKICH OPE.R!CYI CHIRURGICZNYCH l K8BIECYCH ,_ 
',·. Lecz, udłU~ •• 1 o \ fj:t..~t.łl t-~pu .. •· o~ tl llo z" łl' mocą iJ" .. ,, • lłoentgena 1)~~~ 

r~s~ada własufł praeownię do badań mikroskopowych i b a.ada6 
!uw t aa ehol'oby ukryte Plac T iradentss N. 19 

Chorych ~amiejscowych p r ~yjntuje na lec~enie 
w swej klinice 

i.·------------~~~ 
ma zawsze na składzie: mąkę pszenna. żytnią i kulmrydzianą1 cukier, ryż, sól 

Bua Sio 'llraae~sco a. 83- K.ar;yłyba 

~ 
l 

śledzie, śliwki , rodzenki i konserwy owocowe. ' 
1 

Ma również naj lepszq. kawQ mieloną z własne} fabrylti. 

T run i krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kur.ujf> pr0dulft· r')ln iakoto: kukurvrlz fa~ol , ~iern'ltakt, f'T a"to, 1 J'ł ·r7.f wo t. n. 

8PBZ . AŻ NA KOLO~.JE łłłJBTU l'.c \. l DRT I_.ICJZ tA 

CENY PHZYST~P E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji ..... ·••· 
~B~~~~~!l~~~~~ l~!m~~~~!J~~~ 

' tzewyższające wszgs!ltleinne. 
" 

LEKARZE 
D Uar los Dort-ha 

Kim ka medyczno ch•r\lr iczra Speejlll
r $ć: chnroby oc1-u . uszu nosa t flardła 
K 1nsu!tonum: ulica M~>t ech4l Flor•11no 

n l i Retydenc'" ul. V dP Nacar 
n 85, T elefon 388 037 

Dr .:ario• lekter 
Op,•rator i akuszer St>t'C:Jalnosć eboroby 
kobiece i pfcher~a. Przyjmuje od l do 
8 i ctd Z d~J 4 godz Wlecz. Przy 'tli cy 

Concelheiro a. rnd•s n 111 (g;) 

Dr E• p indola -
R":ytłoncJa i kc nsultNJUm ul Marech11l 
De dore n 4~ fr~rjmuje od 12 d · 16 
g, · dz po r r.lu"'n u, Telefl"'n 161 03 J 

Dr :F. II>D~i•aek .ł~ra.nk;
PrzyjmU)e od 3 d e 5 pn pol Kt'nsul
ll.rjum ultca Bara" dO Serro Azul n l 

Jlt~:::zycdenc.Jił ulica Cr, mmendadr·r 
A-Puio ,., 71- Ot 

D t. Ił łza .. t!IIOD 

Or(;rt tor Akusur Sf'eCJ ~In r ic.: choroby 
k· b ece i r~c.:herza. K nsultNjum Art• 
kt. 1 do Marc;o D 6 Tt:ltf n n 6:ił łto 

:ydencja 1\!0 Brt nco n ?-ł. Telef"n 
n 661 oa 

D 1 Jlenues cle Araujo -
~pec:}ltlnt śc; syf l•s 1 t hvrOI:') pt;che za 
Pn:y mu1o oei 3 do i po p~> ł K nsul 

t.,qum Aptek.• Mmervr.. f"l• c T ·ra-
d ~ t ·ot 06 

. , D . Rudo lf W a .. eei-e 
8~ ( CJ ~> lncić Lhuroby nerll!l( we' 1 4ZIO 

c:mne Dyrektc r Centrab 'nstytutu cp·aki 
Vi&d ~:~.·ećm• przy ul Alerre n b gd:de 

przyjmuje od 10 do 11 1 pół z rana 
07 

D1 . lla ld.an la ltobrłnho
Ki n1ka clla d rostych 1 dzte-., Leczy 
!lyfl lls we ~ szeh: ch stadj llch prepera 
t m Bts muthJOd ma. Lf'czy choroby 
rruw we 1 nałogt wo u:~k alkf'bnhzm, 
u~gest 9 Konsultvrtun : Ul, S Fran• 

"SCl n 54 Aptek Mt~Qtru& RezydenCJ& 
Tr. v iS" .t. ·ch r1 u n 12 " 09 
D r. W >rmoa.d L ama 

Akuszeq a l operaCJe K :HJsultt num Ul 
l do Marc;o n 17. Pn:y 1muje od 2 1 pół 
do 4 t pół godz. po poiue' mu Re:~y 

dencJa ul. Dr Murtc:y n 12t, 
- --==---::--=T:.....e..:....lt..::...f ...:.n.:-.123 013 

D ' l!ie quęi.a Llmu 
Mt.dyk Uururg ;,p~o CJdnosc: eboroby 
d~ a c:,nne, Prz.yjmUJe od 9 d o 10 l od 
3 do 5 Konsultor um A ptek" Minerva, 
Pl c T rttdentas, Rezydencja Ut Eb ... no 
------~~P~e~t_el_ra~n~27 04 

Dr. Ton es Netto 
WyJeżdza do ~h~.~ry~r w dzteń t w 
n· cy PrzyJmU)t od 8 do 10 t od 16 
o · 17. K· nsultor,um 1 re! y ..tenc)" PJac 

T;ra.llettcs n 54 a (obok apteki 
Stt:lfeld) 06 

lJ E. 'l'Wl!łLI -
A łA8a (.,armtł . a no t.łiie~ 

ul Eoanu Pt:r.,rra n. 43 Ol:ł ;.__ __ 
Dnmlberto ł:' imenteł 

Itr. ant.. Pere rą n 11 Ol z, 
.Jacek D romlew icz 

Z~by IZlu,zne z p"dntebtemem i ltez, 
w złotle 1 kauczuku. Plombowanit i 

wyjmowa:o.Je bez bólu. 
R,obota pler.-szorz~dna - Ceny pu.ystw-

pne Przy ul R achuelo n 8 U15 
.Joao D Jlartins ...____ 

Ul. Mu~;~.b .. l Flun ano, n. 102, rrzyj 
tr UJe o każde• Jl d z nr , ' 18 

.. u••• n .. c ieł -
Uk ń'zt.ooy ut nt)sta w N Ameryce z 
~3 l· tmił praktyk4. W}' rywa bez bÓlu 
plo!!lbUJe po ceme od 5$ 1 Wltawia p~ 
ceme od 10$o Robota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. 24 
910 

Lei" Kocell i u 
Przyjmuje od S do 11 i od 1 do 5 ej 

gl!l!lziny. Plac: Tiradenten n 10 
022 -----------------------"' S1 g·a.t·we, pav tw u .e • tb u 

k ne 
łJnl!la d e Novtdadett 

ł'l~mla •UStru_, an~::, Jo:lru .. le, &~bnl'kt, 
k!l ~tZ.!..I <to n bozeń!lt•a, św1~te obrazy 
1 .. Lc.u.t~:;dr;,, nair ~ma.1trze pr~edm1oty 

,,, • r. ttl"ty . 1:-'' p'~;;ry wr.zdku::h gatun 
\:·•' P~ ... ~v u''~"V l !) do Jliov,..,-lo!'n n ~ 

Empreza Gaphłea Paranaente 
Plt~ctdo o S1lva &:: Cia Ltda. 

Pal"iery W!ł t.l:l llc1ch S(ll tunków, nairoz
ma•tne ke: ~Żki nluko.-e ' belestrv
stycz.,e. Wyknnuje si~ k•żd• roboto 
~riJk • rską Pr,.y u'icv 15 de N vembro 

n i3 Adres telegrHfte:zny ,.G •zeta• 
C•;x• o( !lt l R 

LłY,·ariu Jluodval 
Pterwszc rttdny zakład drukarski, intro· 
liłatorntA, l1niarn•• 1 f •brykacjP ks 4g 
bandl wvch W~bór kłł~4Żek i przyn:ą· 
dów szk lnvch Dla kupców n znacz
nvm \l!'Ustem Ul 15 df' N vemhr~ 52 

Pempeo Reh 
~'gent różnych f•rm Importule p11p•erv 
i pn:ybory bturowe Skład i biuro przy 

ul •cy lf'ltP l,nu•e rn n 38 Adres tele 
C' llf c .. ny llJZO Cain p1 stal 301 

(52 
A!)Eł\URO . AC ~~~ N~ ZYCIK 

Radz.1my tylk w EQUtT A Tl WIE któ 
ra mtt s•o • f lj~ w Kurytybia prr.y 
ulicy 1 de M"r<;o n 4 A Supertnttn 
deot na Paran' 1 B•nk1er na Kurytyhł 
B~"'"' "' '" J' rro'r" Leite 051 

1Jt.raula Suklenae l "·ełnłaae 
N we 1 używ11ne ws!!elk1ch k(•lorow 1 
r~"zmiuów są d" n~tbycill po cen• c.:h 
bardzo n zkich w . A COMMEPCI <\L • 
f.~&rbiiHft'll i zt~kł·· d ku wJe..,k• pr v IJI 
l:! ł'f' ('.t l 11'11\' ':, , p~; ~.!'" .... ~ 053 

LA SAISuN 
P ~ n• N ~o vol3 r 

Ele'! nck P k" pelusze dis p~ń 1 dzirct, 
P\:nmy przebrarda, p tóra 1 kwi•ty 

Retormowanie wszelk ch k11 pelu~.ty po 
ClltliiiCh Dtrkich 

Przy u hcy 15 de N vembro n 81 
T lPf n 478 054 

" W •ze n-~· ..... rz. t..., ~ - ,).., 
P "8 "d• 0111 ~ <ł •cizie ALEKSANDER 

WINlAil iO> Kl FI" r u tur• E ,t •w ss 
P rozy ul CV 15 de \1 V mbro n 27 0~ ód 
r r"-v t•Hcv D !!IP ""h r~ 11rl r M rt 04 7 

()asa Sdamt•t 
Wyr, hy f111t11nscrwe że laz1wa, szkła. 
amuntcja, Ji'uby 1 oleie ws,.elkle ma 
terj11ły dl~t intalacj t !'!lektryct nej 111m 
pv etc Plac Tlr~ dpo+"s " 3 048 

~a pataria lli• ia 
Korzystaje e! l kwtduje '' ę w•elili wy 
bór r.t-uw•a ceny niesłych'łnie tan•e 

Pla T·•~o dtmłt'S z pr•wej strony ka-
~edrv n 10 . 062 

Kodolpbe .lon•cller 
~Jt · "d t-uw•a kApeluszy t dr,.b tgow 

Ul ~a .Jrse """ f•c•, ..., a ~ 

CASA DALILA 
E!łtevam Moo • st er, :m~y · u1iev 15 de 
Novernbto n. 63 naprzec' w C S -! N vi• 
dadel KlllleiUsze, ubUWte t mne pr::ed
mtoty dla PI~Żcznn N wy d" m no 

we towarv Ceny pr., vstęPnE~ 

CA SA PARISYS 
Prf;J ulicy Marec.:hal Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500. Niazcze 
n!e odcisków SS masaż pi*:knośei 1$; 
myc:\o włosów 2g500 ksrb'• Wanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje s it na obsta• 

hanek, lokt, w rkocze i portize. 

Pl.EXl.t\DZE 
wvr·ożvcza,ą l:"lt; ua m•tły orotent 
~wd lw pot..,kt; lub pod gwarar1cj ą 

b 1 nusów i apoh:;, KupUJt;. &h; 1 

sprzt>daje domy, ~iemie 1 wa1 ątld. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~v ulicy Mare
chał Deodoro n. 38. 028 -

HOTEL eURITYBANO 
W,.ntura PerPira de Suu~it & Cia 
W (eH rr-1 m a~ra1 tr a"mwa, ~~zv 
d.1zwil•(·h na w-.:r. \ S k1e s tronv m1"' 
Ft•a PokoJe 1 sl• •łowaot'' p(HZ~td••L• 
W ttl8 naf'IOD!i łnt> l zagraott·&rH. !lu 

s,b sią obutfly do oomflw. P1.·v 
ul. l de Mli r((u l! 7 -· U W ,-.. GA 
Ten hotel w łłllCiiDle dla r\.diJn. 

O fi 'O 

.J08B K. l!ltJ R.lJGI 
Sr rz '1aż hurtowna w-;z l i h:ma · 

J 

łPr•Ał -''IW i drobiazgflw T .. l..-fon n 
146 AnrPs łP.le!!r:> fw7nv: .su ugic; 
S:~rzy nl< a P''<'Złowa 40 Przv u1ic 
Hi~ N· v ···h..n . f'. fl40 

()~~A. l DIAN 
Jana Prosdoctm'" 

Ofwyoa o:o eehanic~na 
Zawsz~ ma na skłł!dr.ie rOOS>fli'V i 
wszvstkiP. n'Jda1 ki Przv ut. R ~·a ' 
n• C: .-rr ~ ·.m' " !\. O'? 1 -H8łet G ttll a .. v 
Pnc;~ d Est,.c;a•' n 32 1 s4 Cur,tyha
w 'ohl1 źu stacj• kola!CIW•t T~nie i wv . 
godnie u~ządozone pr.kl"'je dla p!'drói u 
jących . R .. stsur111c.i• C fp lteshurante 
T"'l ełnn 480 Whśc•ctel 
039 h •1 RiC'l'"; Ał'Ae11ą. 

t.:ASA JA~OB 
Ja ~ob,1 G inqpnnda 

F~brvka mebliJ młlteracv1 kołd~"r 
i Pl i~zr.zv niPorr.Pmak ID''Ch. Po· 
-.iarlą mr;-bk nowe 1 żvwane. 
Spr7Pdtiż na wvphty. Prz~· ulil'V 

1 dP M · ((O o. 18 T~lf-fon n 389 
04 ł 

- tJAI'ł.J:\ LDIIB.\.Błl.ł. 
F lb vl{a enO:ileK, wyw. lUie 'la)· 

rozm ,. itsz ~ baf•v1 m eżki i pliso· 
w~tnie Szw •loia sulw n i wszd kiei 
biPhzrw 

f l (' T . ri f'fP " · 25 026 - - -~__..--1'18 . .\.NI,\ NA lłA8ZY ~lE ~ 
uczy 

Ellsa ()oostaotioa R oelta 
przv u•. C<~wm dc:aor An uj ·, "· 52 

Pnn jmu t i wv· o lUj... SZ\' bko 
WSiel kił~ roboty dtJ prz pisv ·~mi-' 
na m"'f;7Vt-.l ORR 

PRAKTY(J~ ~r\. 'ZKOŁĄ 
H .l.NUL O A. 

Pr "f ·11 11 VI n l~"> n. l U3 ' • p!e trze 
Dla baebJtl terów i kore•p•n· 

deniów 
Cały kurs trwa 15 mttsięcy. w skład 
którego wchodzą ~ biura: bankowe, 
fabryczne, składów burt:>wych, ko· 

misowe. Zapisywać si~ można 
7.ąW{7.,.. 027 

A Otł'OKA.(JI 
AZEVEÓO M \CE!)O ___ _ _ 

t DR M \CE~O FILHO 
Prow•d~i wut~lk•e s pr .wy cy ... ln:t, 
handlowe l<rym •1alge oraz s1erot w 
k~ ź .1ei m•ej <~CO<N·)ŚOI s t ,nu Par na S. 
Cal h nnv K ·sztt z g ,ry oł.\tn 3 B u· 
ro Ą v Vi ·e t ~ M c'l•d'' 2G 078 
----~D~R~B~E-~~JA~M~l~N~L~IN~~~-----~ 
Biuro C" ncelhe1ro B!lrr 1 :111~ 1St (063) 
--:DAVID blLVElRA DA MOrA 
2 biuro rejentalne S erot i Inventarzy 
P~zy ulicy M' rec.:bal Fioriano Pe xo• 
to 2 a. 042 

l.>r< G.-..:">i.r\0 l',AKIA 
BUfO Plec O:.un n t9, Tcl~fon e26 
O•l4 . 
DR HUGO .ANTONIO oESA'ki('U';"" 

Buro ul ca Bu·Jn s Atr s n 15. f de 
fon fHi6 080 - Dt< ULY -,~::> VIEh<, 
B.uro uhca R1o Bram;u n 8J, Tele 
f'n 37~ \12' 1 

~ i'ajwief{~ZY wyna az ~k fi a lc~c:u~nt::t s r; t isu 
ffiJ Eli:x:1 r . 9:1.4"' ' 
~ uznany przez Narodowy Departament zdrow.a publicznego p1smem dn 21 lutege 
~ Hll6 roku Nr. 26 . 

Zw~ C1.8 SkUtfiCZOiA o;;yfihs bnz otel t•Z!JkC:t.• n twa fila iOJ• kr·VJ. Je~t ener 
B'<~:t.nvm środktem, czyst.cząevm krew i •ek tr lw~'m wie1k.iOJ w!lrtosci. 
Już przy utyciu trzPch~l ftasr.f'cz1ti objawy dioroby_ niHV Jt powat.uiej· 
sr.ych: . •lamy. fistuła, pry>~zc1.e, wrwdy i rou mat vr.m, znik~ ią jllkby je ręką 
orl]~l U 9G0/o mę7.czyzn imtatych ktorzy za ezas6"1 kawąiP.• skil!b, choro· 
wah na E:hm·oby. RekrP-t ~~ chor·lby te pm:ost'\if:ł chrl)nwzn(lmi i to jest 
przyczyną, ~~ tYstaee koh1~t 1.arn żuycb cier >ia 011 ror.rnn•te nierlomagllDitt 
kobieco, oie wiAdząf' "-llPI"łmo, co te <'"-,nroby i!p<~Wt~do;.vało. 

3 fla,zeczki wy..;tnrer.!J T.•Jpotnie rlu od~y ;kama wa'izego 1.drowia 
i ur~ttnwan•a waszvch •IZHJCi •>d orz) byyc>h na"t"pstw. 

Dl~t .d7.ieci .;vfili;,~tvc·~;•rvch 1e~t .ELIXIR 914" tHtj·ldP•JwiednieJ· 
SZflm_ leltari'twem. pouiE~WR}. ie at 1kuj z"tąrlka i i elit prt.y}EVnnym w 
u~ymn. "EUXIR ~14' nabyć r<Hlimt we w .. wstklch ~tntAkacb i "'kła 
d~ch antA ?;Oyf'h w Rrnzvlti 
Głów y li!lk.ł d Ol$lvao e Ci3 S P ut lo ..\.v -1\r• J <tio tU 

,. ~Y) d·-~~· ~~~~~lvl,ł;3~i]~ ~·~~~~:iJij~ 

litl -~!2~~!1!4~~~!2!). l I!J 2~~ ~ ~!J ~ !J~! 
~ Szano,une Panie! 
~ W cią,~ 4 c~ ~odz~n uw' mó Sl'e m z C'IP od knł·'k mąriez• 

" vrh, , +. h 111.: twlłP. h,. ł7, r•i, FI P"X H ~~ t T IN \ 
uznana przez Narodowy Oepl\rtameat Zdrowia Publicz.1ego, pismem dnia 28 

czerwca l9l5 roku. Nr. 67. 
~ Flus:o-liiie•l~tina• o;~~~ JH Jy tym tnan~ •n fJroduktA•n IAczniczym, 
k:t 'r11go skutek jest nttjszyh<J:r.y•n w lect.e'liu ni~•ło n.tgań ltobiecycll 
Knlki maciczne leczy w ciągll 4 cłl g 1•ł1.in. U~vwa.rty 15 ołnr przed 
ooroilflm, u at w Ił por·od t mniej ~;a bol'l~ci porod 'W'! 1 kolkt i z~tbaz 
pi~>c?.a iycia kobret nr1.ec'l n tRłtł u;tw11mi krwotnków tal{ c;r.ę.;tych orzy 
prw.dacb. Pr~;y ronych rh roh tC kol> ecych .FI s a ~edlat i n a • 
działa :r.11w~:r.e skutec;ni~ i leczv oN 'V tlne n e 1 l o \g nt:l k:obtttce, 

Z'łleca -.;ię łr•kat•·,•Hn i aku~l.ł-'rkom. 
JFJr:łym <lell zyrarfu~zo: 

GalvAą & Cia "ao P9nfo Av,.nHia 'l\n J0i\o 145. 

ie,j 

l nt que'~ 
Rf'euh.rne odjazdy ~ portów Santos 1 Rio d~ J aneiro 

H 1wre i Bordt ux. 
Kom 'l nikacta naJszybsza · n~j wyg f) d niejsza 11łatltami lu~ 

kquqow.-mi o lSOh·"l ?.l'lVml które o ibv"va ą podróż Z:Ą Saofos 
d Francj1 w l ó dfJi ch o tl sl:~ k'lmi spP.cJ !ui'! urządza 
.-.ym dla ~rn•g .. a.orów, ·•ór~y zntjdą :ak najwygodnie1sze po, 
mu~~7.CZ~"nte. 

Statlfi ffiiłl~ do dvqpo7.VCI1 kab nv III klasy. 
Po•hóż z Borde~tux, z H vte c.:zyl• z Pallice do G i ó•łu od 

bywa •·~ pociąg,oni francuakiemt d do 01Jnkmque a z Dunlerque 
do G1~tó'łk~ stAtk!!mt komD funcus'ttej • TrMsatlant1que•. W ten 
~P ,~ób un•lcn ~ •'O różnych naduivć _nl!l kt·'tre n1etu by ovaJił n ara 
?;ent naSI O"~""Z rnwte n.tt gun~<:v n1e'"1"Ck•e1. 

Najbliższy odi zd do Europy 
Z A.-l ~ 08 Z .KI O DE .J ·\.N"EIRO 

•EUDEI~' 2:J kw etma 
alU \SSH ... Ll c 3 maja 4 maja 
ai\'I O SEL. rl• 4 • 5 maja 
•GHOIXc c 9 ., 

Sprzetiaż biletów z Bra~ylji do Polski oraz z Polski do 
HrazylJi t. zn (bllhetes de chamada) załatwia i bliższych ia· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida ł ułz X • vier ~ 281 ur ytyba. 

Charutada e (~asa de . eccos e !Uo! had os 
Jose Kot> r b e t Irn~Hrl j• wprv:;\'· 

Z<!WS~e ma .skła.d1l.te -~~ygtk') C') Wchodr.t W ukr"S m~terjĄJÓw sp.>Zyw~z 
W•t~lkt wybor: cyg~rntC!I~k, f~•ek tute1s1:yAh ' u~r !łtczn)'ch t'He:lkt na t} 
i wuystko potrz~bne dlA pllll!łcvch Skła•ł znanv-ch ~"vgar b~h's. ten j&k· 
erd1ch & Cta" Stend r, Dllnnom~n, C lllt'l, Ferre•ra & Pennll, M Sennin & 

Ulic~ Jm;e BontfacJo N !4 

C A~ A U l C H ~ L S przy u 1c~ ló dt; 
Z.tł\.•7.. w 1~97 pr.tocz Ą f ,-di.l E ·oesla ł:łlchels 

Ma ~awsze na 8~ł.tJ:t. e WleJkl wybór kap •lu"l.~V dla pań i dzi 
zanaw~;;k m ... terpłow, ~rz .. jrnJOIV wł ścr111e o preJenty, oraz oa karnaw 

\ fal'to ,przekon;;,ć się oeub.śc•e o dobroci towarów jako t ż 0 

klt..h reoath 03, 

i'[ "':"f"''~' ~ ~·tr-r ·l· _ ·~ ,,."{i.~.;i~ 1m '~>i ~ .w. <17<ł' .. i ."" , ~· . ......, . ~i~~Ą!~ : " ~· 2~~~'>6'i1'ci~~~9!$:~'i37~~<!(~1 ~ ~~ ~~~~~ ~{- "'J), 
-·""···~ 
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