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gląd nowych kolonj"i . polskich w Paranie za?ożonych wiatach 1907 -1~13. cz~ściach Parany (A~o~so Penna i 
miasta), po Sta Cathanme (Nova Oa· 

;:,tan w r. 1912 na podstawie zestawienia urzędowego Dyrekcji służby zaludnienia ziemi. licia), oraz Rio Orande do Sui (,xze-
przy Ministerstwie Rolnictwa w Rio de Janeiro. \dewszystkiem Erechim i miasta por

towe.) 
Tayó lvahyiSenad A pu- ~~!~~~o lraty ltapa V era Cruz Yapó - - ,

1 
Z Polaków ton tej ostatniej fali 

CJrrea c~rana des ra Oua'r Mach nadali Lubliniacy i Siedlecz-anie. Z 
założenia 1909 1907 1908 • 912 1908 1908 t908 1909 191 O 1913 reszty byłego Królestwa i byłej Oali-
icypjum (powiat) -Vpiranga Ouarapuva Pruden Iraty S Ma Uniiio 'Castro cji Polaków było względnie niewielu. 
głość od najbliż- top lis theus da V.ct W porównaniu z imigracją polską 

·a kolonji 

ludzie zaczęli liczyć się z pieniędzmi i oszczę • 
dzflć. Zaprzestano kupować - i każdy trzy· 
rnał pieniądz w ręku. Wobec tego kupcy nie 
mają co robić. Bankructwo za bankructwem, 
złote czasy minęły. Nie Jest to jednak rzecz 
groźna dla kraju. Paskarze stracą, a uczciwi 
i ostrożni kupcy będą robić interes jak ro
bili. A ludność polska mając zaufanie do 
nowego pieniądza, zacznie powoli regulować 
swoje kłopoty. 

stacji kolei w kil. 421 66 122 127 78 181 54 7 48 8 do Stanów ZJednoczonych w tym 
zar kol. w kil. kw. 15 162 208 387 14 62 70 180 730 50 Razem 1878 k .. kw. samym okresie 1908 1913 przypływ WARTOŚĆ ZŁOTEGO ~POLSKIEOO 
ba lotów (gospo- polski do Brazylji jest niedużym tył- W STOSUNKU DO MONET ZAORA-
tw) w kolonji 70 681 7 30 412 60 288 299 8831.888 190 Razem 5441 ioiów ko strumieniem. W Stanach Zjedno- NICZNYCH WEDŁUG KURSU Z KOŃ-
. lotówspłaconych czonych wylądowało w 1908- 1913 CEM MARCA 1924. 
wicie rządowi 20 73 60 70 86 80 60 99 50 40 Przeciętnie 64 n1 roc. roku 600 z gór~ tysięcy Polaków, d 1 · . 

B 1.. · , 1 h l o ar równa się wartości 5 złotych 18 gr· 
oloniści zapł. r2ąd. w razy JI przy]ąc na eży, że z owyc f . 

69 t · · · , R ·· · A l unt szterlmgów " 22 " 70 " 
tość wytwórczości strji było 50 tysięcy Pqlaków, czyli 100 frankow fr~ncus .t ch " " 30 " 
iemię w tys. milr.

1 

l 106 27 14 7 73 60 120 60 4.5 Razem 473tys. milr. ys1ęcy tmtgrantow z OSJI t u- , k" 33 

neJ· w tys. mitr. 251 2.t963.024 666 192 643 1.225 6.526 1.352 270 Pazem z QÓrą 16 8 procent imigracji amerykańskiej. l 100 frank., szwaJca:_skt_ch " 92 " " 
l ~ l 00 franko w belgtjsktch " 28 " 90 " 

vóz roczny z ko- miljonów milreisów v.).·G~/w~ . l 00 milrei s. brazylijskich " 62 25 
w tpys0i1ąackao~wh m3

ilr
1
. 1521.040 275 1.82) 11 182 983.170 286 101 Razem 5 i pół mil- ;...::~ 100 koron czeskich " 15 " 25 " 

a l jona milreisów. ~,.;8 ~~ ... " " 
ma 1920 r. 4243.47212.408 869] 281.000 5273.4763.329 130Razem 15.563 ECHA z PODRÓŻY "LWOWA" DO 

dano jako Polaków, w innych Polaków ja
ko Rusinów, a wszędzie 'w rubryce "Bra

rzegląd, który podajemy zawiera. kolonje sileiros" znaleśćby można Polaków conaj
alne, założone przez rząd związkowy mniej większość. 

·ao) w Rio de Janeiro. Brak zatem w Pozostaje możliwość porównania z inne-
wieniu kolonji Affonso Penna, pod Ku-~ mi źródłami. P. Saporski w zapiskach ręko
ą, założonej przez parański rząd stano- piśmiennych (nie wydanych, niestety) poda-
gdzie Polaków jest około 200 głów. ję liczbę imigrantów polskich, którzy w ko
czny obszar kolonji utworzyłby nieje- Ionjach tych się osiedlili, oprócz Apukarany 
spory po\x!iat w Polsce. Gdyby go roz~ i Yapó, na 23.406 dusz. Jako naoczny, su· 
ąć wzdbż kolei Kuryty6a - P0rrcv rruenny świadek, musi być on dia nas źró
sa, utworzyłby pas szerokości z górą l O dtem bardziej miarodajnym od źródeł bra
etrów. zylijskich, aczkolwiek on przypuszczalnie Po-

żeli liczbę gospod~rstw porównat;ny ,z laków policzył razem z Rusinami. 
arem, na jeden lot wypada 34 1 pał \ Innem źródłerr. porównawczem może być 
ara, czyli około 14 alkrów. 'V/ rzeczy- statystyka z "Wyspy Kwiatów" w Rio de 
ości loty mają po 10 alkrów. Janeiro. Owóż lata 1908-1913, te lata o· 
topień zagospodarowania poznać może- sta.tniej fali silnego napływu z ziem polskich 
z procentu spłaconych lotów i wytwór- do Brazylji, w statystyce "Wyspy Kwiatów" 
ci. · tak się przedstawiają: "Russos" 48.321, 

bliżej kolei, im ziemie lepsze, tern ko· "Austriacos" 20.613, razem okrągło 69 ty
ta szybciej się dorabia i więcej wywozi sięcy dusz. Byli to w lwiej częćci Polacy 

miasta. i Rusini. . 

Objaś1.ienie 

iczba Polaków podana na~ przeszb 15 Wymienione kolonje federalne w Paranie 
cy głów - raczej r?rzypuszczalna, niż otrzymały tedy ledwo, 3-cią cz_ęść owe_go na
na. W jednych kolonJach Rusinów po- pływu. Reszta rozproszyła stę po mnych 

P ASKARZE ZACZYNAJĄ 
BANKRUTOW AC. 

Zaprowadzenie nowego pieniądza w Polsce 
nie zakończyło jeszcze kłopotów finansowych. 
Now) kryzys handlowy nastąpił i cały sze
r~ firm zaczyna bankrutować jedna za drugą. 

, Przed wprowadzeniem złotego, gdy marka 
polska zaczęła gwałtowme spadać, ludność 
polska przestała oszczędzać. Po co zresztą 
było oszczędzać? Ody na początku miesią
ca można było kupić pięć par butów za o
trzymaną zapłatę - w końcu miesiąca za 
tę same pieniądze nie można było kupić ani 
jednej pary. Nikt więc nie oszczędzat, nie 
trzymał marek ani chwili. Kupowano bez 
ustanku i czy było potrzeha czy nie. firmy 
handlowe robiły dobre interesy i podnosiły 
ceny z każdym niemal dniem, z każdą go
dziną. 

Nagle przyszła stabilizacja waluty. Marka 
została usunięta z obiegu. Przyszedł złoty, 
op u-ty na złotej walu ci€. Z tego więc powodu 

BRAZYLJI. 

W opisie podróży statku polskiego "Lwo· 
w a" do Brazylji przez jednego z uczestni
ków podróży znajduje się między innymi ta
ki interesujący ustęp. 

"Muszę zaznaczyć, że nie mogliśmy co
stać żadnego ładunku na "Lwów" w San ); 
i musieliśmy przyjąć balast nie dlatego, i" 
ładunku jakiegokolwiek nie było, ale dlate ·:o, 
że w obecnej chwili tonażu jest hk wi, ,t., 
iż ładunek wysyła si~ tylko n tatkach r<
rowych. T o znaczy, że gdyby do San Js 

przybył jakiś polski parowiec, pływający pr e
ciętnie z szybkością 8 do 12 mil na go< :1-
nę, to mógłby z pewnością dostać dob z:e 
opłacony ładunek do jakiegoś poliu w l u
ropie, nie mówiąc już nic o Argentynie i A1 ·c
ryce Północnej. 

Podróż z powrotem trwała naogół dłu :ej, 
na co wpłynęły: obrośnięnie padwójnej c rę
ści statku wodorostaQ1i._i muszlami i więk ;za 
odległość." 

WYCHODZTWO NltMIECKIE 
Z POLSKI. 

Według doniesienia biura W olffa 

CI O m~ljOD:f. 
Sądzę, że tej nocy niczeg{) już więcej oba· ją si~ Gratka i Liana w coraz powiększający się drzwi.tYiko jakimś ukrytym, tajemnym mec.banizmom 

wiać się nie potczebujemy - szepcze ona swej to· otw(lr. Z nieopisanem zdziwieniem po7.na;ą one te· otworzone być mog4, a teg® znale2ć nie mogą. 
watzyszce. raz. źH jest to odsuwanie się tajemnych drzwi, o - D11ramnie ! - wzdycha Gratka, tracąc od· 

z naszych czasow, w 4 tom d ch 
przez Jerzego Bornes'ft. 

Wiem, .• cóż to?.". W~ród huku grzmotów których istnieniu pojęci>1 nie mll'ly. wagę i nadzieję. - Mnie się zdaje, ze tu wogóle 
1 szumu wiatru rQz lrzmiewa nagle dźwięk ludzkich W otworze tym ukazujA się im okazała postać, ~aclnych drzwi nie ma. To, coSmy widzifAły, t0 był 
głosów. owinięta w długi, śnicż:nie biały całun śmiertelny. duch, dla którego przest.kód f1zycr.nych DiA ma. 

Czekajmy więc do jutra l Jak one zoblłczą, Słyszą ooe najpierw jakgdyby długie, przeciągle Z pod bia'ego welon1, otaczającego głowę, wy~ląd11. - Nte, moja kocbana l - perswadvJe )Oj Li,ma 
m si('l nic nie stało, to otworzą drzwi Będ14 te~ wołanie, 1 potem coś, jakby p·acze i szlochania trupio blada. upiorowata, wychudła twarz o martwych stanowczym pełnym przekonania tonem. - Jestem 
e i wyjGą same z pokoju, aby coś .tjeśó du Liana s•aje przerażona, a Gretka podskakuje. z nieruchomych ry~aC;b i iskrzącyc~h się, płomieni- pewna, że drzwi tu być a:uszą l A co do tego du· 
Jeżeli ty im nic nie przyniesiesz. fotelu Ob:e bystro nadsłuchują. stycJ , ciemnych oc1.ach. . cha, to również mi się zdaje, że to musi hyc jakieś 

Fauny potąkuje mu skinieniem głowy i przystą• Skąd te tony pochodz'l? C~yż prócz n!ch i wro• r~a widok tego !ltra~znego zjawiska, wydaje stworzenie z krw1 i kości. Kto wie, co za tajemni-
100w do drzwi. gów wh jeszcze jest jakieś ludzkie stworzenie w tym Gretka przeraźliwy okuyk i pada pół omdlała na ce w tvm st&rym zamczysku ~ię kryjq, 

Gretko ! - woła oną i znów do drzwi p11• starym, zapadłym budynku? piorś Liany. - Jestem pawna1 że zjawisko to tak samo 
_ Stawiam wam jedzenie tu na stole, bo J6· Wtem przypomina sobie Gratka opowiadanie I Liana prawie sparaliżowana jest z przerażenia przed nami si~ hrdo, jak my przed niem i dlatego 
śpiąca i chcę się położyć, a nie mogę 'czekać; Fanny o duchu zmarłej baronowej. i zgrozy. Gapi się pół nieprzytomnie na stojącą tak Prlliko zniknęło. Jeżeli otworu tego nie znaj

ki wy raczycie otworzy6 - Mi'i.i Boże l To brzmi jqk glos upiora bełkoce przed . nią p0stać, a krew ścina się jej w żyłach dzicmy, to zllczekajmy póki się ta postać drugi raz 
Nie otrzymawszy i na to odpowiec;lpi, odchodzi ona, wzdrygaj14c się na samą myśl. - W zamku i -.·losy na głowie powstaj14. nie ukaże, ona pewno jeszcze się tu pojawi l 
y a Alfrad postępuje za nią do pierwszego po· tym przebywa podobno upiór, duch dawnej jego - Na Boga świętego -odzywa ~ię wreszcie- GratKa nie podziu!a wprawdzie tej nadziei, po· 
, Fauny ma nowe plany i opowiada je Alfredowi. właścicielki. czy jesteś żywero lud~k1em stworzeniem, czy c:lucbem? maga jednak Lianio dalej w szukaniu, 
_ Jak one wyjdą po jedzenie - mówi ona- Liana potrząsa głową na znak niedowierzania. Na dźwięk głosu Luny cofa się straszno to zjao Liana wetkoęła nóż w rysi} i posuwa go nie 
skoczymy je. i tak je przylapiemy, aby si~ na- Owe straszne tony brzmiq jakgdyby z eora?; mniej1 wiskP. znów wsttJez przez otwór i znika w ciemno· napotykając nigdzie na przeszkodę. Wreszcie zatrzy• 

rót do swego pokoJU schroni~ nie były w moż · szeJ odległo~ci i stają sią coraz wyraźniejsze, a ściach. Za nią zasuwa s1ę znów mur i a m ślad nie m uje się na twardym przedmiecie, a pod silnym 
i • przeCieź są takie jakieS przytlumione, jak gdyby z ,;uradza więcej, źe w miej.;cu tam drzwi się znajdują. naciskiem ręki L1any us ępuje przeszkoda i słychbć, 
Gretka i Liana sa wprawdzie już okropnie gło-~ jakiegoś grobu pochodzHy. l Liana przychoqLi po tym strachu prędko do l jak gdyty od~uwanie się rygla. 
i skuszone przygotowanem dla nich jedzeniem, Potem zdaje im się, że tam, po drugiej stro:1ie siebie. Zdaje ,się jeJ, Jakoby się z jakiegoś strasz- W tej chwili rozsterza 11ię szpalt, a mur odsuwa 
obawa i ostrożność nakazują, aby głód przez- w przyległym pokoju toruje sobie jakieś ludzkie nego snu obudziła się, dopóki nie powstaje tak duży otwór, jak go 

d iężyć. stworzenie drogę, na omacki po ścianie. Do uszu To dziwne zjawienie się i zniknięcie napowrot przedtem widziały. . 

1
· _ Nie śmiemy stąd wyjść, bo oni z pewnnścią ich dochodzi! westchnienia i urywane skargi i na- teJ upiorowatej postaci miało rzeczywiście coś nad Liana wydaje okrzyk radości i tryumfuje. 

ają na sposobność, aby na nas napaś~ - mówi rzekania. naturalnego w sobie. - W drogę, Gratko l - woła podniecona. -
8, G::-etka przytula się drżąca do swojeJ towarzyszki. M~mo to . . • czy to był duch, czy też człowiek.. Mam~' otwarŁ!! przed sobą drog~ do wolności l •.• 
,_ Nie~ nie, nie otwierafmy - potakuje jej - Boże miłosierny ... czy słyszysz, Li;mo? To w;kazał on uwięzionym kobietom w każdym razie 
a zaniepokojona, - Balabym się nawet tsraz jest z pewno~cią upior. To duch haronowej drog~ wyjścia z ich więzienia . 

do ust wziąć z obawy, aby nie było zatrute, Liana obejmuje śmiertelnie bladą i przestraszcną Pod troskliwą opieką Liany przychodzi Gratka 
_ Masz słuszność, kochanie! Oni z pewnaścią swą towarzyszkę. Trupio blade stoją obie i nie zn6w do przytomności i uspokaja siQ, nie twidząc 

ten sposób ze świata nas zgładzić postanowili mają ojwagi z miejsca się pGruszyć. więceJ tego strasznego zjawiska. 
bór nasz jest wi~c tylko: uwolnić się w jakiś • To nie jest duch - szepce Liana. - To 

b, albo umrzeć, tu w tern więzieniu śmiercią jest Jakiś ~yjący człowiek, tak jak i my. 
A • Jest im okropnie ci<>zko na sercu. Cera?. bliżeJ· ow'1. -t 

a Nastąpuje znów cisza zupełna. Tylko wiatr wyje dochodzą ich tajemnicze tony. Potem im się znów 
,, cze dalej i świszcze w kominach i w kuryta zdaje. że Je sły:;zą w oddali. Oddycheją one lżej 
1t ch pustego, starego zamczyska. i przychodzą trochę do siebie. 

Gratka pada zrozpaczona na Uel, chowając Wtem słyszą znów szmer w przylo łym pokoju 
·ę swą w jego miękkie poduszki, L;aa~ z~S cho• i nagłe zaczyna się w murze tworzyć sz >ara, która 
zirytowana tam i napowrót po pokOJU 1 przy- się coraz bardziej powiększa i rozszerza Po za tym 
nje od czasu do czasu do drzwi, oby podsłu· otworem ukazuje się ciemne jakby grób wejście 
ć co oię w obozie wrogów ich d~ieje. Peine przerażenia, osłupiałym wzrokiem wpatru 

- Szukajmy za tym tajemniczym wychodem 
w ścianie - mówi Liaoa i przystępuJe do miejsca, 
w ktorem się otwór ów ukezal. 

Bada lj,okladnte ścianę, okrytą ciemnymi tapeta• 
mi, a Gretlia przyświeca jej lampą. Po pewn)'m cza· 
sie odkrywają na tapetach cionklł linię, oznaczającli 
objętość drzwi. 

S;;;11kają wł~c dalej za dziurką od klucza, lub 
za jukąś ~prężynką, za pociśnięciem której drzw1 by 
si~ oci;un~ty. Lecz daremnie 1 W1dzą one, ~e te 

ROZDZIAŁ CLXXV. 

T•oskl i zwątpienia. 

Hrabi~ Egon wrócil bardzo pr~dko ze swej 
podróży. 

Olga bardzo jest tern zdziwiona i zaniepokojone , 
gdyż spodzlewała su~, źe on prza)edzie świat wzdłc~ ..f· 
i wszerz, ab1 odszukilć zbtegł swoją narzeczo" .Jje 

Nie przect;uwa Olga wcale, że najmebezptec •. 
niejszy jej wrbg, komisarz R1tter, jest JUŻ na wolu'd 
stepie i na nowo walkę z nią podJął, -o~j 

Nie ma równie~ najmniejszego przeczucia, że 1 11 
hrabiemu Egonow1 otworzył cezy i że w duszy je{: a 
podeJrzenie przeciwko mej wzbudztł. Gdyby roioda 
jaką pewność o groż'l~em jej z tej strony niebez· < 
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Konsulat Rzeczypo?politej Polskiej w ~urytybie R!"zypomin~ ob~
watelom polskim, poszk?dowanym V: ~zas1e rew~~UCJI w_ ~tanie R10 
o,ande do Sui, że termm przedstawlenia reklamaCJI KomiSJI Odszko
dov ań w Porto Alegre, upływa dnia 30 czerwca 1 9:ł4 i wzywa po 
szkodowanych, by reklamacje o których mowa, jak najspieszniej przed
kładali. 

Gdyby Komisja Odszkodowań słuszne rek!amacje nieprzychylnie 
za{atwiła, należy rekbmacje te, spor::ądzone w myśl Edyktu oraz o~
mowną decyzję Komisji p:zedłożyć Konsulatowi R. P. w Kurytybte. 

Ko sola t Baet;Z,lpo• po l i tej .Fo1sklej. 

sec:==*iiM :::w••=::&•BB=::l*ICC~-:I:WII•IC=:IFIJ•C=::II•II*C==:::I•II*C=:II* 

chodźtwo obywateli niemieckich z 
Polski w czasie od 1 listopada 1922 
do 31 grudnia 1923 wynosiło 
46,911 osób. Do tlistodada 1922 
wyemigrowało do Niemiec z Pol
ski ogółem 779,412 osób, ra:Lem 
więc 826,323 osoby. 

Z województwa śląskiego wy
emigrowało do Niemiec ogótem 
80 tysięcy osób, natomiast ze Slą
ska Opolskiego (przyznanęgo Niem 
com) do województwa Sląskiego 
tylko 30 tysięcy osób. 

----------------------------
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Polska. Warszawa 26. - Mi 
nister spraw zagranicinych p Z' 
moyski składaj4c przed komisJą 
Sejmow~ sprawozdan·e z z:uz~ 
dzeń1 jakie rząd polski powzi~ł 
celem uzdrowienia finansów psń 
stwa polskiego, ośwtad ·zył, że dzu; 
ki poświ~ceoiu i ofiarności narodlt 
pols ki~::go rz~d zdołał doprowadzić 
do porządku skarb państwa, co 

zmocoi bezsprzecznie położenie 
Polski zapranicą i wzbudzi do niej 
wi~ksze zaufanie. Z·{ znaczył także, 
~e jest jego życzeniem współdzia l 
łać wraz z L1g~ Narodów celem 
unormowania stosu'lków politycz· 
r ych Wschodniej Europy. 
Nadmienił również p. minister 

Zamoyski, że przymierza zawarte 
z Francją i Rumunh ok nie ucier 
pi skutkiem zmiany rz cłów w tych 
p .ństwach, albowie 
dtiełem danego gabm minister· 
jaloego, lecz są utworzone na pod· 
stawie wspólnych interesów Pal· 
sk11 Ftancji i Rumunji. 

Warszawa 2G. - Ośmdziesięciu 
Litwinów napadło na stacj~ lgn tli• 
nyJ w poblitu Wilna i zrdmły 
kilka osób. Ince bandy uzbrojooe 
nałi dły i zrabowały małe wioski1 
położone w pobliżu Wojsławic. 

Wa::szawa 26. - T legramy o. 
ficjalne nadesłane z Kowna, za 

przeczają wiadomościom o zbroi· 
nych za argacb na g anicy mi~dzy 
Polsk~ i LHwą. W.edług tych tele 
gramów ma tam panować 2upełny 
spoko}. (Jak to wypierają się swo 
ich łajdactw! P. R.) 

Warszawa 28. - Banda uzbro• 
jona, pochodząca z terytorjum ro 
svjskiego USiłowała przejść granic~ 
Po!' ki, prawdopodobnie w celach 
rabtmkowycb. lecz zost~ła odparta 
przez gtanicZDI\ straż p.;>ls'tą. 

Wars-zawa 80. - Rząd polski 
postanowii wypuścić w obieg w lipcu 
br. nową. monet~ niklową, a we 
wrześniu złota. 

W-arszawa 30. - Rząd polski 
wysłał do Moskwy not~ z prote· 
stem przeciw fałszywemu poj~ciu 
i zastosowaniu przez sowdepję klau· 
zul traktatu, zawarti:'{;O w Rydze. 

Warszawa 31. - W ostatnich 
dniach zaostrzył si~ znacznie za. 
targ . graniczny polsko· sowiecki. 
Uważa stę prawie za pewne odwo· 
łanie ministra polskiego z Moskwy. 

(Jest to prawdopodobnie w zwiaz• 
ku z ostatnierui napadami band 
uzbrojonych bolszewickich na gra· 
aiczoe strat e polskie. P. R.) 

Warszawa 31.- Dziennilri war• 
szawskie pisząc o ostatnich notach 
wymienionych między rządami pol 
skim i bolszewickim uw.1żaj~ po• 
st~oowanie bolszewików jako pro 
wolt lJI\~e (wyzywające) Połskę i Ru 
munią i niezgodne z traktatem 
zawartym w Rydze i umowami 
podpisaneroi przez Polskfl, Rum:l· 
nj~ 1 Rosję. 

- Uniwersytet warszawski o b· 
choqził bardzo uroc~yście stuletnią 
rocznicę wielkiego poety angiel 
skifgo l- rda B)•rooa (Bairooa). 

Lit w a. Londyn 27. - Anglel· 
skie dzlenniki ogłaszają· telegramy 
pochod~ące z KowcaJ wedlog któ• 
rych miniliter skarbu Litwy ~mltnał 
zabrawozy ze sobą gmówltę jrdeo 
m1łjon dwieśc.e tysi~cy (1.200 000) 
dolarów i dwieście tysi cy (200.000) 

m~rPk w złoc·P, zP. skarbu tq~o 
maletl.... t go psństnv m. 

Ro~ja .R g 29 - Kra,7.ą u• 
porczywe pogłosk.f.ł że w Kown·e 
wybuchł,) powstanie żywiołów bot• 
Sl'('wicł v Jitewskich i :l!e bolszewicy 
uzbrojł i w lekkie armaty zaata. 
lwwały regular e wojska po!skie, 
zabiły 12 polskich żołnierzy i po• 
ranili pr~.E·szło 20. 

Zapewn1aJa rOwnieit że rząd za. 
rządził czt:ściow~ mobilizację i za• 
prowadził w mi •ście ttm stan O· 

bł~żenia. 

Lenbgrad (Petersburg) 26, -
l\lnlarja i innr eboroby panuja w 
zastraszaj4cy sposób w całeJ Rosji 
D, :e Slf) odczuwać wielki brak 
chininy i innvc~ lel~arstw. po. 
trzebnyc~h do zwalczania tych chorób 

M osk .va 26. - P1 zez b olsze, 
wi!.tów u worzooy tak zwany -.żywy 
Kościół poł•,CZ\'~ si~ z dawnvm 
Kościoł nrawo ławnym, na któ 
rego cz· Ie stm obecme patrj.:trcha 
Tichon. ni"da woo przez bolszewi• 
ków w ~ziony 1 prześlad~wany. 
Zapytywany w tej spra wie1 przez 
•Agenc ~ Rostac prawosławny 
pop Kr(lnrki o~wiadczyłł że pro· 
gram d :} utworzenia najwyższej 
l'ad y duchowuej dla organizacyj 
religijny- h został ułożony przez 
patrjarch~ Ticb ;n w porozumieniu. 
z kierowmkami :.Ż)wego Kościoł!u, 
Program ten jNJt oast~pujący: 

1) Z · .tlcza01e nietylko religijne. 
ale takż oo!ityczne kleru przeciw 
działają(' go. 

2) Rewizja zuoełna składu bi 
skupstw. · -

3) W ·k!qcie duchownych kontra• 
rewoluc nych 

LeniD . ad (Petersburg) 26, - Po 
dwudniotyy::n procesie Najwyższy 
Trybunał aowiecl1 skazał na karą 
śmi ·rei siedmnas u dawnych mi 
nistrów, adwokatów i wysokich 
urz~dnn·ów. 

Estonja. Rewa! 28. -- Zawi· 
o~ła do tutejszebo portu grupa O· 

kr~tciw WoJęnuyey fraocuskiej ma· 
rynarki. 

Lot wa. Ry~a 28. - Dyrektor 
poliCJi morskiej i blh s~dzia rzfł· 
d u Połt 1 wskit:go, Cukor, został u· 
wi~zion) pod haniebnym zarzutem, 
że shańbił a nast~pnie zamordo 
wał kilkana§cie dziewc~ątek, po 
wierzonych Jego opiece przez wie· 
śniak6w walcz~,.ych z n~dzą . Po· 
licja zdołała uzyskać zeznania pew· 
nei kobiety1 która przyznała si~1 
że · z polecenia tego potwora bez· 

dusznPgo zamordował'\ p~'wnq 
dzie'\\ czyne. Idąc za tym śladem 
policJa wykryła zwłoki innych po 
mor c w~n ch dzi~tVr?ątek, w wie
ku od 9 ciu do 13 lat, 

Anglja.· Londyn 27.- Wiado· 
mości telegraficzne nad..,słane z 
Honolulu, na Wyspach HawaJskich, 
informują, że walkan Moluka.~ któ• 
ry przez lat 140 pozostawał w sta• 
nie nieczynnym, począł przed kil• 
ku~dniami wyrzucać z siebie ogrom• 
~ą 1lość płon~cJt ławy, kamieni i 
popiołu. N a szczescie pobliscy 
mieszkańcy zdołali si~ na czas 
uratować i zbiec w bezpie 
czne miej;;;ce1 szkody jednak 
S!\ ogromne, gd yt wszystkie 
budyt:Jki .. które się znajdowały w 
pobliżu wulkaou zostały komple 
tnie zniszczone. , 

Londyn 29. - Został zawarty i 
podpisany traktal handlowy angiel· 
sko,austrjacki. 

Rumunja. Buknreszt 30.-W 
tutejszym składzie amunicji nastą. 
piła straszna eksplozJa, która zruj. 
no wała prawie poło w~ miasta. 
Prawe skrzvdło pałacu królew::~kie• 
go, które zajmował król Ferdynand 
zawaJiło s1ę. Kompletnie zniszczo· 
ne zostały budynki, w których ::i~ 
mie~ciła giełda i część koszar woj· 
skowych. Najpiękniejsza czą~ć mia· 
sta; zamieszkiwana przez najbo
gatszych mieszkańców została po· 
chłonięta prze~ pożar. Hod~ina 
królewska, włącznie z królem, 
cudownym tylko sposobem zost&• 
ła uratowana. Wśród ludności paa 
nuje straszny popłoch i przeraże
nie. Straty dotychczas obliczone 
dochodzą. do kilku miljonów do· 
larów. 

Bukareazt 31 -Eksplozje pow
tarzają sie w dalszym ciągu. Po· 
żar, dotychczas nieugasronyl wy. 
rządza coraz wi~ksze strąty ma ... 
terjalne. 

Z oficjalnych źródeł zapewniają, 
że sprawcami tego strasznego nie• 
szczęścia Słł komuniści rosyJscy. 1' · 

Niemcy. Berlin 27. - W po· 
dziemic.cb R:tdy państwa znalezio. 
oo ukryte 300 karabinów. 

- Po dług• j kouferencji pasta· 
nowili kanclerz Marx i ministrowie 
Stressema!ln iB raun, aby gabinet 
obecny podał się do dymisji. 

Berlin 28 - W całej Nadrenji 
wybuchł strajk gorników i robo .. 
lników fabrycznych. Komuniści 
zmuszają kupców do udzielania 
strajkującym żywności i kredytu 

Wszellth~ usiłow11nia 
straJkU nie udał s•~· Przemy 
cy żądają od rząrfu 1 aby M' 
s t w o -nracy ;:Qzstrzygndo 
strajlm. Fabryki Kruppa zam 

Borlin 31 - Po długich i 
dalicznych rozprawach w 
mer:.cie została utworzona 
pująca lista nowego gabmeta 
nisterjalnego przez obecnPgo 
derza Marxa: Kanclerz Marx1 
cekanclerz: Hergst1 nar·od 
Oorona krajowa: Ge:.;slerł de 
krata, Poczta i Telegraf: 
centrowiec. ministerstwo 
Bruno, centrowiec, Ministerstw( 
patrzenia: Schlange1 narodowiec. 

- Narodowiec Walfraf !(?) 
stał wybrany prezydentem 
państwa. 

Włochy. Rzvm 1 czerw.ca. 
OJciec ś w Pius XI. wydał b uJął 
k1óreJ rok 1925 jest ogłoszony 
uznany jako rok świ"ty. 

G~SA BH.ASIL. 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna 

Zawiadamia swoich licznych treJlez~~w.l 
że otrzymała właśnie duży 
rozmaitych artykułów zimowych a 
nowicia: korty sukienne na ubrania 
semiras) materJały wełniane 
barchany gładkie i fantazyjne, 
koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo •nnunhlłl 
artykułów, tu nie wymienionych. 

SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 
Ceny przystępne dla wszystkich 

Zobaez7'Ć a b y uwierzyć l -
' 
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j KRONIKA KRAJOWA ! 
~·8···~··········· ... •• 8 880 

Z Kurytyby. 
'POLACY WYLOSOWANI 

DO WOJSKA. 

Mają si~ stawić do dnia 30 
kwietnia 1925 u władz wojsko· 
wych wylosowani do wojska w dal• 
szym ciągu nast~pujący Polacy: 

53) Józef. syn Franciszka Klas, 
sa (prawdopodobnie Kłosa) 

54) Antoni, syn Wojciecbil i Mar, 
ty ~aczmarków. 

55) Aleksander,~ syn Jana Do-
brzańsl\iego. . 

56) Jan1 syn Bernarda Kliszew· 
ski go. 

57) Pioł.r, syn Jana Kakiernika (?) 
58) Jan, syn Michała Szatko w· 

ekieg:>. 
59) Robert1 syn Teoftla i Marty 

Zaradzkich (może Zawadzkich) 
60) Franciszek, syn Stanisława 

Górnickiego. 
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pieczeństwie, nie byłaby tak nieostrożna. Nie?okoi pewny, ie Olg• do niczego przed nim by si~ jest poinfor~~wany - odi'OWiada Egon zimno. pana, kocbany 'Egonie, kt6ra przecież we wszy· 
ją tylko to, że od Alfreda i Fanny odpowiedzi na nie przyznała. - Czyż baron Fobren doprawdy pani nie po· stkich moźliwy.:h garetach była ogłoszDna. 
ltsy swoje nie ma. 

1 
Nu~ um1e si~ jednak o tyle zameskowsć, aby wiedział, że żoną barona Marwitza nie jest kto - Niech pani o t m myśli fak chce - mówi 

Dlacz'lgo jej nie donoszą, że rotkazy jej speł- · Olg• n·e poznała, jakt on zmteniony W do· in y, tylko Liana? Egon zimno. - Moje przekonanie jest, że tu o 
nioae? Bo w taktm razie Liana i Gretlta JUŻ utc myślności swe) spostrzegła to od pierw!z j chwili. Broń B1że l - mówi Olga zirytowana. - omyłce mowa być nie może. Spodziewam się też 
żyją l ~tara si~ wi~c !gona w ostrożny S"'Psób wy- Baron nic takteg) mi nie powledztał, przypuszczam wkrótke dalszych Wiadomości, które spraw~ tQ do 

A może zastło w starem zamczysku coe nadz· badać i zadl)je sobie praco. aby nsjskr}·tsze myśh że dlatego, bo sam o tem nie wiedzid! reszty rozjaśnią Los Liany i m~ta jej jest bowiem 
w~ czajnego? Czyżby jej plany na mczem s~ełzły. z niego wydostać - Tak? - uśmiecha si~ hrabta ironicznie. dotychczas jeucze zesłoni~ty tajemnicą; szczegól· 

Must si~ co do teg-> zapewnić, a tylko baron N te udaje jej sit; to jednak. Hrabia Egon o- Puec,eź baron znajdował sit; w tym samym po· nie to zagadkowe ich zniktli~cie. 
Fobren potrzebns inf trma~je dać jej może. świadc;.za , że zostaje na razie w domu, aby cze- ciągu, co Marwitz z żon•! On to przecież sam - Sądz~. że oni oboje już nie żyją - wtrll· 

W myśli tej posyła jak najśpieszniej po niegQ. kać na wiadomości z policji, która teraz za Gretką opnwiadał l ca Olga. 
Wezwała go Olga listem, który służącym za szuka. - Pe~no t Zapomina p~n jednak, kocbany - Tak ludzie mówią l Z innej strony słysza• 

nim posyła i oczekuje nań mec:ierpliwie, aby go - A Liana? - bada 'Olga zaciekawiona. - Egonie, że baron, chociaż nawet widział źonlil łem znów, źe baron Kurt z toną został ura-
do starego zamczyska po bliższe informacje j~ Csy pan o siostrze swej całkiem już Z8pomniał, Marwitn, to nie mógł wiedzieć, że to Liana, bo towany. 
najpr~dzej W}' słać. koChany Ego ~nie? Czy myśli pan dale za ni[ł jej przec1eź nJgdy przedtem osobiście nie znał. Olga~ wie dobrze o tem, sk4d wersya ta pow-

z .. miast niego, nadjeżdta jednak hrabi Egon szukać ? Opo~iadał on mi o żonie b rona Kurta, ale nie stała., 1 co powód do niej dało. Był to przecieź 
i nie mógł spaść Oldze w gorszy czas niż to Hrabi• wzrusza ponuro ramionami l ocłpowiada m•ał najmniejs:ego przeczucia, kto ona jest, a ja nikt inny, tylko Alfred, który skradłszy mu pa-
Ucl'.ynil. • królk:o. • tem mniej pojo~aa o tem mteć mogłam. Nie oojmu. piery legitymacyjne, dalej rolv barona Kurta o.d· 

M mo t 'l przyjmuje go u wejścia z naiwi~kną l -M e 1 Liana taż nie żyje l je W!OC, dlaczego pan w tym tonie do mnie mó grywał. Stąd pochodził też te sprzeczne wiado• 
serdec:znośc 11, udajtac rade ść i tdz!Wtenie. - Ach! - woła Olga udajlic :zdziw,enie - wi i taki podeJrzliwy si~ wydaje. mości w gazetach. 

- Czy odnalazł pan Greik~ pyta nie· Czy to praw4a ? Jesteś pan o tem prze on ny ? Z obrażon4 i zmartwioną miną odwraca si~ Uśmiecha ona sio wi~c nieznacznie i potrz,.sa 
z:włocz,nie, - Tak przekonany, jak o śmierc b rona 0 1g'l od hrabiego Egona i przy!tępuje do okna niedowierzajliCO głOWił 

- Nie l - OdRowiada Egon krótko i obrzuca Kurta M&.rwitza l Sttra ona sie opanować i odzyskać zimną krew. - W jaki sposób myśli pan sobie bliższe 
Jli ponurem spojrzeniem. - Przypuszczam, że się Olga u1aje ~nów zdziwienie. Lecz nie przychodzi jej to łatwo, gdyż złe su l szczegóły o sprawie tej sprokurować ? - pyta 
pani teao nawet spodziewała l - Cóż baron Marwltz ma z Lian4 wspólne- mie.nie nd•je jej Łysitace pytań, na _które ona nie Olga. 

Olga na odpowiedż t~ wzdayga si~ zaamba· go -· pyta ona naiwnym tonem. znajduje odp~wiedzi. Hrabia Egon daje wymijaj4cą odpowiedź. Po· 
rasowana. - Sądzi}, że pani to tak dobrze wie, jak ja, Z przerażeniem spostrzega ona, że hrabia Ezon tem :r.wraca znów rozmowo na Gretkt. 

Co to ma znaczyć? Czy on już coś przeczu- iż Liana jest .•• a właściwie.. była jego żon4l- iest pełen podejrzanie przeciwko niej - S4dz~ ·- mówi en ostrożnie - źe pani 
wa? Ależ to memożl1we l odpowiada Egon sucho 1 ostro. l Cóż o. n jednak może wiedzieć, i kto go poin prof~sorowa, której opiece ja Gretlct powierzyłem1 

- Mtałarn, co pra da, mał'ł nadr.le!r. że pan Olga blednie i nie może ukryć swego przera. formaYfAł ? nie jest przecież tak niewinną w sprawie znikni9• 
Gretlrt w młynie znajdzie - o!fpowiada Olga żenia. . , . . cia Gretki, jak to ona udaje. To jest niemożliwe, 
s ok..,jnie. Powiedziałam to nawet otw rcie Co pan mówi, Egonie l - wob Olga U· ; DJwte.oz~ałem. sio różne szc~eg?łY 0 ~Osie 11by GratKa mogła zmknąć tak zupełnie bez wie· 
przej y,yjazdem pana ko~hany Egonie. Tymcza. .pok !wszy si~ prtdlco i udajlłc znów :z; tw enie. ~ any - mowt hrabia Egon po krótkieJ pauzte- d:y i woli tej kobiety. 
sem 1 ja czynałam po tuluwani 1 lecz mestety, - Liar) mia aby być żonfi barona Mer~1tza? 1 po wszystkJ;m, co słysułem, przyszedłem ~o - A to si~ przecieł tak stało l Pan j4 krzyw 
1 te kroki por.cstaly bez skutku. - Zachowuje sili pani tak, Jak gdyby to pani przekonai1Ja, z.e to. bezw4t~ten!a on~ być must dzi swoje m podejrzeniem. 

Żmija l - myśli Ego n pełen gniewu i obu· zupełnie nie:nanom by lo! Tego .t!lko nto Wlem, ~dzle. ~na 51~ .z barone:n - Powledziano mi też, że owa osoba, która 
t"P.ma. · Był w stan·e rzucić si~ na .111 demo• ~ Ależ, kochany Egonie, ja pana doprawdy ~arwlt .. em zapoznała 1 w Jaki sposob została Grelkę uwiodła, je!&\ Znłnfł i prze,; policj*; śc•ga-
l ·~ną kobiet", zdus ć ją zr szyjo i krz.yknąć: onie rozumiom! Skądżei J& to miałam w a :leć- zon Jego. . . . . ną zbrodr,iarką - ciągme hrabia Egon daleJ. -

Ty n1kc:emn babo, jesteś zde,., •skowana l wypier• sifW Olga ~te che~ on Oldze na raz e me Wl~CeJ pow!e- W•ed~ą. kto ona jest i znaią jej prawdziwe 
l rzy. na1 s&ę, gdzteś n~rzeczoną moją wywteźc - Slcąd? No, przez przyjaciela sweg barona dztec. aby Jf.'j przed~cz:eśme nte o ... trzedz. nuw;sko. 

ła t gdz1e jAJ trzymasz ukrytą? OddaJ mt Jlł• Fobrena, naprz~kład l A ja ptze~iez Jestem tego zdania - prte- Olga wzdryg" si~ na ~e słowa, lecz pozornie 
c1e zaduszę! - Przyst~g&m panu, że p~jęcia c tem me ry a ona hrabi~ mu i zwraca sto ku niemu już z zachowuje podziwtenia godn'ł przytomność U· 

i si~: opanować, aby po sobie nie dać mc miltłem i teraz nawet jencze uwierzyć • e mog~, ~upełn!e spokojni\ miną - że tv jest jakieś n·e- mysłu. 
Myśii o przes~rogach komiurz ., bo i cóż1 że to tak jest l Któź w pana t~ bajk~ wmó\lfił, parozum enie Zostajo przy swojem, że adyby 
W!eszcie z tego przystło, gdyby Ol:ize kochany Egonie? • Liana naprawd~ j szcze zyła, to byłab) dawno (Ciąg dalszy nastąpi). 
to j• podejr1ywa l Jest an wi~cej niż - Ktoś1 ktłry o sprawie tej bardzo dobrz o tnak ~ycia, o sobie ciała. S&cze&ólnie po odeZ\IriO 
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!
~ 0 '?) chciała o~i>licznoM zlyoszować1 DJe wała wielka radość wszystk ch mie z• 

' d ś ' ł · d k d t t • kańców stolicy i całego kraju, ściskano 
), Franciszek, syn Zofji Wa· opu CI a JC na 0 ego po.lC]a, sio i tulono do serca jak bu t z bra• W niedziel~, d nia S c•er wc \Viec:sorem o godz. S ·ej od· 

h~dzie si~ w sali .z viązku Polskie g ::." w Hnryt 7bie e]. chociat morderca prosił ją, aby nie tem. najwi~ksi i)anowie u pisywali si~ 
t przeszkadzała Judoości w wykona· do ksiąg mienczaństwa dla porówna· 

KOLONISCI SPŁACIL! RZA• niu tej doraźnej sprawiedliwości, nia stanów, winszowano ,tarcom, że przedstawienie am torskie! 
l NA SWOJE LOTY W PIERW mówiąc, że jest tak nieszcz«:śliwym. doczek~tli poprawy Ojczyzny. zazdrosz 

EM ć iVIEltĆROCZU 1924. ~e życie nie ma dla niego żadnej czono Jzie~io:n, źe miały rość w 
wartości. chwale lepszych dni . I padł grom w 

edtug odnośnej statystyki spła. oieszcz~sny naród . który si~ dźw gał 

Odrgrane będl\ przez dobrych ama· 
torów polskich Sto a~yszenia Soda· 

licj i Marj~ń~i\iPj w Kurytybie. 

. pracą z długiej niemocy, On chcid 
1 ządowi w pierws?em ćwierćro· WYJAZD S~~ATORÓW FEDE· poprawy swego bytu i gospodarstwa 

1924 na swoie loty rozmaite HALNYCH DU EUROPY. a tu żli ludzie powalili go w grób bardzo 
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ekonomiczne i •njmujące dla peJskich 
paraf'jan kur ytJb k ich . n)e sumQ 73:093$0001 a mia· Bronili sl~ praw1 Polacy, ale obro"ić 

cie: Affonso Penna 4:123$000 W tych dniach wy1ecbali do Eu• si~ nie zdołali. Frzywalila. PolskE; Prosimy o lic~ny udz al 
itapolis 2:482$000~ ApUC8t'80a rorv senatorowie federalni Paolo przemoc SiłSiadów i upadła drugi raz 

d · 1422$000 Frontim i Lacerda Franco, wkrótce Matka ukochana, źt~ tak powiem, z ran, 
Z.\ RZĄD. 

d 2$000, Ban e1rantes : ,;: bólu i z żałości nad złościli Judt k4 
dJdO "de Abrr u 864$000. Croz zaś ma wyjechać były senator Ire· jak upadł Chrystus Pan pod krzyżem. 
bado 28~ó69$000J Incnof den• neu Macbado, którego wyboru na Lecz ziarno rzucone w gleb~ dobrą 
1:422$000ł Ivahy 8:635$000, senatora ::~:e zatwierdził Senat. poczoło kiełkować, kilkanaście razy 
ni 3:866$000. \{en<(a 1 5:222S Senatorowi Paulo Frontim urzą. rwał sio naród do wolności i za k *• 

7 964$000 T O dziła młodzież akademicka przy dym razem został skuty w kajdany i Loterja Narodowa 
dor Coi'I e l : · a 1 wywieziony na Sybir Nar~ d !=ierpial 
000, Vera Guarany 189$000ł odjeidzie wielką owacj~, za gorą· przez 130 lat. Ciorpten1a byl) ogromne 

.~ N A CI ON AL ' ' 3:696$000. CC\ obrone w senacie wyboru se· przechodzące po1tcie ludzkie, lecz en 
natora Ireneu Machado. przetrwał wuystko i doc:zekd wresz· ' ' Z Para.ny. 

l 

rt REZYDENT STANU UDZIELA 
:: OJENCJI W P ARANAGUA. 

!' , prezydent stanu Dr. Caetano 
h h.oz da Rocha, który przeby• l becnie w Patanagua, b~dzie 

l udzielał audjencji wszystkim 
om z Kurytyby, które poprze• 
posłuchania zazl\dają za po· 

nictwem swego adjutanta urzę· 
• cego w Kurytybie. . . 
G gólne audjenc~e przyJmowac 

ie w zastępstwie pana prezy. 
a jego urz~dnik gabinetowy w 
cu w Kurytybie. 

TRAGICZNY WY P ADEK 
NA MORZU. 

onosza z Paranagua, jednakźe 
• bliższych wyjaśoieńJ że w za· 

w Paransgua zaton~ła łódź 
z pewną rodziną, ~łożon.ą z 

iu osób.ł wskutek zderzema z 
nym tstatkiem ciężarowyrot k!6· 
ynął do portu. 

ZECZKA1 KTÓRA KOŃĆZY 
SIĘ MORDERSTWEM. 

miejscowości Sao Jose do 
napanema zabawJali si~ roz· 
" dn. 16 b. m. w wendzie 

uliana Mascarenh&s e Si!va ~e· 
da Silva i Jeronymo Ferre1ra 
o. Rozmowa z początku ~po• 
a zamieniła się następme w 
nie, w ci~gu ktOrej Pedro Pe 
Mallo otrzymał od swego to• 

vsza kilka ci~ć fakonem. Po· 
0 do uciekającego, a już ci~żko 
ne~o Pedra dał Jeronymo Fer• 
jeszcze trzy strzały z rewol· 
Nad ranem zmarł Pedro Silva 

niesionych ran. Jeronymo1 ch o• 
takte ranny, zdołał uciec. 

Rio de Janeiro. 
OBÓJSTWO, ŻONOBÓJ:,TWO 
lLOWANE SĄ,MO BÓJSTWO. 

iema tygodnia, aby Rio de Ja. 
nie było teatzem jakiegoa 

atu. tragedji lub krwawego 
cilł. Przelewa si(j tam krew ob· 
I tenz mamy znowu do za· 

wania nowe krwi przelewy: 
owicie dnia 26 maja br. na 
ero z przeJmieści Rio niejaka 
·a Ferreira Machado zabiła &we 
ęża kilk:.~ strzałami z r~wol• 

w czasie gd! tenże Da]spo· 
(ej spał, wcale nie mając z~.' 
u przeniesienia się tak w~ześme 
wieczności. Po z&biciu m(ia 
a zwróciła t~ samą broń prze· 
sobie, raniąć si~ ci~iko. Przv• 
~ tej podwójnej zbrodm była 
rość i niewierność maJżeńoka 
ego. 
Dnia 29 maja br. zaś orzą· 

banku kanadytsk~ego, na Av • . 
Branco Octavio V ctrella zastrze• 

ojQ, żon~ Carmen w chwili, 
ta przyszła do bankuJ a by si~ 
rozmówić. Przyczyną i tego 

Jstwa była zazdrość i niewier· 
małżeńska. Carmen ~dradzała 
o męża, utrzymując niedozwo• 
_alosunki z J.lewnym ~ urz~dni· 

l. 

ILE DOCHODU PRZYNIOSŁY 
l:'.aŃSTWU PORTY BRAZYLIJ· 

SKIE W ROKU 1923. 
Według ogłoszonej przez Frząd 

statystyki porty brazylijskie w 
roku 1923 przyniosły dochoau 
59.675:H57$810 wi~cej niż w ro· 
ku 1922. 

ABY URATOWAĆ ŻYCIE SWE· 
MU BUZNIEMU GINIE TRZECH 

DZIELNYCH UBYW ATELI. 

Na wybrzezu morskim Ipanema 
kąpał się dnia 26 maJa br. Arcbi• 
bandc Gil. Nagle poczuł1 że go 
fale unoszą, zaczął wiec wołać o 
pomoc. Na pomoc przybiegł pły 
wak Werner Reinhold, lecz pochwy
cony i prawie ubezwładniony przez 
tonącego, zacz,.ł również wołać o 
pomoc. Wówczas nadpłynął niejaki 
Azt!vedo Bittencourt. R~zpoczęła 
sie wtedy herkulesowa watka i WY' 
s1łki, aby wzajemnie si~ ratować. 
Walka niestety zakończyła się uto• 
ni~ciem wszystkich trzech. 

Z Rio Grande do Sul. 
REZ!JLTAr WYBO~ÓW FEDE 

cie tej chwili kiedy Orzeł Biały wzle• 
caał ponad polskie niwy, latrzepotal 
swemi śnieżno białemi piórami i wyr• 
wał z piersi całej PoJski: deszcze nie 
zginołac; Ta o której śnili OJcowie na· 
si, już żyje i żyć b~dzie zawsze. 

Kolonja nasza pami~taj4c o tej 
chwiti dziejowej przybyła reprezento 
wana przez Tow. Pol~kie "Białego 
Orła' ze sztandarem na czele. W kc· 
ctele oczekiwał już przew. ks. Woj 

ciec!t Kuc:.zewski ze Msz4 św. i po 
odczytaniu ewangielji św. wygłos l 
p<>"dniosłe kazanie zaznacz."jąc, że 
prawdziwym nas~ym spokojem i do 
brobytem powinna być zgoda, która 
musi zapanowAć w c:ałym społoczeń 
stw1e naszym tl!taj na wychodźtwie, 
b:ak nam zgody, dla tego, że mamy 
słabego ducha katoltckiego, pogłebiaj. 
my go w sobie i wybudujmy mu w 
sercach naszych świl.ltynię, a tem sa· 
mem bedziemy wielktmi budowniczymi 
trwałego pokoju i zgody pomi~dzy 
S O b ~.l, 

Podczas mszy św. przyśpiewywała 
Polska Szkoła. 

Po nabożeństwie WieJ. ks, Kuczew· 
ski ustawił rodaków na ulicy prnd 
Towarzystwem i dokr. ':.'l zdj~:::ia lo 
togrllficznego wszysthzh uczestników 
tego pi~knego obchol!u 3 Maja, na· 
st~pnie udano s i~ do lokalu To warzy
stwa i tam po okolicznościowej mow1e 
wygłoszonej przez czcigodnego ks. 
Kuczewski ego, wznies:ono okrzyk na 
-cześć Polski i Jej Prezydenta. 

Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczno 

W środe 
c dnia 28 maja, główna premja 

;ł :0.00$ 
Rozdaje S0- 90 pro~ w p r emjach 

Karol Skibiński 
Profesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawsk:e l\oo~erwatorjum Muzyczne1 
powrOclł · do Kurytyby i otworzył kursa 
gcy na slt.rzypcach, fnrtepianie oraz teorji mulyki. 

Uczniowie ctcący siQ kształcić w muzyce mogą 
się. od go d z 9 t r. j do 11·tej i od 3 d ej do 6 ·tej. 

Dua l de U arc;o N . 20 

CAS . .\. BitAS IL 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fech lida) 

zgłaszat 

HALNYCH DO SENATU l IZBY Nadmienić również trzeba, że dnia 
DEPUTOWANYCH. jedenastego b. m z tnicjat.ywy Czc•g 

Zawradamia swoich licznych frege
zów, żo otrzymała właśnte duży 'trans 
port rozmaitych artykułów zimowych a 
m.Pnowic e: korty sukranne na ubrania 
( casemiras) materjały welnia.ne f mtazyJ • 
nu. barchany gładkie i fantazyjne, fla• 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóst~·o 
innyc'J artykułów, tu nie wymienionych 

Fr nc: szek 5 O rs. Rozali11 Furman 
500 rs. Jan B•uczkowski 300 rs. Józef 
D1.1 rwa 400 rs Ludw1k Nalewaj ·o 
200 rs. Włnnysław Barst cz 200 rs. 
W.ktorja Ban;t;cz 200 rs. Tadeusz Bo • 
k wsk• 1$. Leopold Sw.~ch 400 r • 
Zygfryd Brudz•ńsk:i 23, Olinda Br '· 
d z ńska 23, Antonina W oj narowie , 
500 rs . Zlfja Stańczyk 200 rs. Komisjał która sprawdzała O• ks Wojciecha odbyło si~ solenne na 

statme wybory federalne uznała za bożeństwo ku czc! Królowej Korony 
wybranych: na senatora p. Joa1 Polskiej, jako podzi~kowanie za odzy. 

skaną Wolnosć i Wskrzeszenie Po!ski 
Vespucio, a na deputowe.nycb PtJ· i jednocześnie o uproszenie zgody dla 

SKORZYSTAJClE ZE SPOSOBNOSCI 
Ceny przystę;:me dla ws~ystk1cb. 

Pan J ao Brzez1ń:;kiJ prez ., 
Zw ązko polskiego w KurytJ b 
złoży w K rfDs u ade R. P~ d\\ 
obltg qe 5 p.roc. Krotkotermino" 
Wewn~frznej Puzycz i Państw 
wej z r. 1920 po 10,000 mart~ 
polsk!ch, a maanowicie: Na ,Chleb 
głodnym dzieciom c jedna obligaCJa 
::.a 10.000 marek polskich. 

Lindolpho Collor, Plinio Casado, społeczeństwa Polskiegn tak na wy· 
Lafayelte Cruz, Flores da Cunha, chodźtwie jak również w Polsce. 

Zobaczyć aby uwierzyć! -
JJEe Barbosa, Joao Simplicio, Na. O w pół do jed·enastei uderzono we Z Kon11ulatu Rzeczpolitej 
buco de GonvciaJ Carlos Penafiełf dzwony w kościele M tkl Boskiej Polskiej w Kurytyb'le. 

Wspomożenia Wiernych i puszczono 
Simó ~s 'Lopes, Jo8q•1im Osorio, rakiety, oznajmujl.lc w ten sposób, że Konsulat R.. P. w Kurytybie 
Domingos Mascarenha.s, Pinto da nabożeństwo rozpoczote. Celebrował przesyła w załl\czeniu listę ofiar 
Rocha, Wenceslau Escobar1 Getu1 Msz~ ś~. ~zci~ Ks WoJciech K~· 1 na ,Chleb głodnym dzieciorne z 
lio v~rgasJ Baptista Luxtudo i Ser• ~zewski, ŚpieWaJąC od ?łtan;~ .Glona uprzejm~a prośb~ o łaskawe ogło• 

d or . tn ExcelSIS Deo•' a chor polski zło . . • . . 
gJO e lVeJra. żony z przyjaciół śpiewu i muzyki, szeme Je] w na]bh~szym numerze 

Na Ka'iQ im. Miannwskiego je. 
dna l D g= cja o 10.000 mkp. 

Twierdzą powszecbn' eJ że w przy ak:ompanjamencie organisty, ks. swego poczytnego p1sma. 
miejsce p. J call Vespucio zostame )hnoela, wykonał we dwa głosy . . 
uznany senatorem przez Seoat fe. Msz~ św. Hajdena i kilka pieśni treści Złotono. w kasJe Konsolalu R.P 
deralny, na życzenie prezydenta religijnej. Nastrój był podniosły, u w Kurytyb1e. Z Sfldzonych na karę śm1erc1 za 

Os atnie i adomościc 
R bł . · D A · B ·1 · -stóp św. Józefa wyśtłwiono obraz Z listy No. 12 Pa!la Józefa Piaskow· zdrad~ stanu i działalność na zgub~ 
,epu lkiJ r. SSIS rasl ł poml• Królowej Korony Polskiej (Matki Bo· skiego z Parahy (Parana). 126$000 P'ństw~t polskiego Bag ńsktego i Wte 

mo, że przy ostatnich wyborach skiej Czestochowskiej) przystrojony w Wobec niemożności odczytania wie- czorkiewicza ~an Prezydent Rzeczy. 
otrzymał mniejszość głosów. Ma barwy narodowe i iluminowany świa- kszości nazwisk ofiarodawców umiesz• pospolitej Polskiej ułaskawił, zamie1 
si~·na to zgodzić. chociaż niechętnie tłem elektrycznym, oraz przystrojony czonych na liście No. 12 Konsulat R P. niajllc kar~ śmierci B~gińskiemu n 
prezydent Dr. Borges de Medeiros. mnóstwem żywych kwiatów i palącą podaje tylko ogólną sum~ ofjar. dożywotnie ,_, ,oz:enie, a Wieczorkte· 

l si~ wieczną lampo Żywe słowo od - - l wiczowi na 15 lat Ci~Żkiego wi~zieniH 
ZGON ARCYBISKUPA. ołtarza wygłosił dzielny nas~ Polak i Z listy Konsulatu R P. w ,Kuryty• oru wydalenie z wvjska. 

gorący patrjota przew. ks Wojciech bie Mo. 8 : J cek Dromle 1cz 20$ An• -----------.-...... Dnia 26 ma.·,· a br. zmarł w Por. K k " p d k 6 ki · ś uczews 1. o ał r t życiorys w toni Mierc~yń'k CP. Alegre) 10$, L"ura Tow. , Tadeusz Ko~ciuszko Łą,cs 
to Aleg e były arcybiskup D. Clau1 Wojciecha i znaczenie pieśni ,Boga Po~orzelska Iraty 10$1 Henryk Wagner ność i Zgodac Urz"dza dnia 8.gc 
dio Ponse de Leoo. Pogrzeb od• Rodzica Dziewic')•. Wspomn•ał o św. 10$ Szczepan Wagner 10$, Franci- ~ 
był si~ dnia 27 maja przy licznym Stan 'sławte ze Szczep'lnowa, jak za szek Łyp 1$, Marja Neyman 10$, Tow. czerwca b. r. Zabaw~ taneczną wraz 
udziale publiczności. Swą gorliwość ku Ojczyżnie i wier~e Tsd. Kościus •k• Ł i Z. 45$, inż . Artur z fantową Loterją i szuraskada1 

ojców naszych został haniebnie przez Sadowski 6 obligacjt 5 , r-1c. Krótko Początek o godzinie 2 giej popołu 

Ilu uezc•eniu S .. aja 
ż Minta Rio Grande do Sui. 
Król i naród ptagnął poprawy i od· 

mienienia rzlldu w rolsc:e. Sejm złożony 
z najcnotliwszych obywateli polskich, 
pracował całe cztery lata, nad ułoźe 
nrem puw nowych i mądrych aż 
wres1.cle po w1elu trudach i naradach 
spisano uchwał~ tak :sprawiedhwł&. że 
winsro~ała nam cała Euro;>a i ~in· 
szował P pieź Polsce jej doskonałych 
zar~'\dzeń t nowe prawa zostały kra
jowi ogłoszone 3 Maja 1791 roku 
Król Stan sł•w i cały SeJm czteroletni 
złożyli przys1~g~ w kościele Sw. Jana 
w Warszawie, że do ostatniej kro p li 

·. 

króla Bolesława, podczas Mszy św. na terminowej W.:wnętrznej Po!yczki Pati· dniu, odbędzie się własnym lokalu 
Skałce w Krakottie, zuttyletowany, stwowef z r. 1920 na ogolną sum~ Towarzystwa. ZARR A D. 
następnie wyjaśnił historj~ 0 )ruu 30.000 Marek Polskich "-b 

Jasnogórskiego i nuzą :; nim prze n~~~~~~liUiClllQ!d~l~l!UI~*O 
sz:łość mówiąc, że pr~yszłość nasza z listy Kont ulatu R. P. w Kur)ty- ~ D b • 'J l 
jest śc śle ZWifłZ <.nll z jej pośrednie · b:e No. l 1: Mercedes Szar\kowska 50$ § o ry Cles a R 
twem i że modły nane nie powinny Jurek i H1lina Siectechowicz :5$, Ka a f1 
ustawać i Jej chwał~ powinmśmy roz· tarzyna "Morawska S$ Wincenty Mo ~ poszukuje zajęcia. Stawia domy. 11{ 

głllz ć po csłym świecie a szczegół· rawski 5$. >J naprawia je, podnosi i przeci~&ga. K 
nie, w nuzych rodzinach ie w kaź · łł Bieże roboty na dniówkę lub na ~-
dym domu katolickim i polakim powi ł1 akord. Ro.boty .gw. arant.owane wy· Dtieci szkolne na Villinha Papagaios k t d h 
n1en być ten obraz na pierwszym N vos: Profesor Le• n Sałata 5$

1 
a onuJe ameJ o mnyc , ił 

miejscu z wielką czc1ą szanowany i u~znio·wie i uczenn·ce: Mllr aCz luśniak ~ Zgłoszenia: Jan Romanowski- Ku· ~ 
z wieczną larnpką jako z ogm!kiem 2$, Jan Czeluśni k 2$, Rózi" C :c;luśria!t ~ rytyba, fU3 Sa·J Paulo N. 29 ~ 
wieczneJ ku N1ej m1lości. 2$, Julia Teledzlńska 1$, Anton• L ~~~~;uv~~~t.ni!~Ullt"ł . łU"M~ 

Po połu.dniu tegoż dnia 0 godzinie T ledz: ństd 1$ Feliks Swięch 1$ Jó. Kurs p~eniędzy. 
w pół do czwartej odśpiewano litanje z f )Wi~ch 1$, Marja Ślusarz 1$. Pault , dma 4 czerwca 1924- ruku, 

00
d'u· 

loretańskie i Pod Tw ją Obron~, na Stusan 1$, Adnm Ł-tsluwski 500 rs Frank 48) Pezo zj, 6!865 ) 
W tł'n sposób zakończono wielk1 J T 1 d , k 5"0 M T F 

d . , , . K ól p 1 k n e e z ns l n rt~ rJ - . ran ,zv. t a·,o Dolar 9,;3 . 
zien posw ~eony r owe; 0 1· d~1ńslla 500 IS Zygmunt T"1edz .. ńu.i L., a ~~.1:05 Funt szterl. 39l7l(l 

~ST AMISŁA W W ROŃ SKI. 600 r&. Antoni Teledzióski 500 rs, Pe: 3! 020 

• l 
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D9KOiiUJE WSZEL 7 !C u.Pf.RACYI CHIRURGICZfiYCH I li~BIECYC 
L"~z· podłUg •RJ. owe ... ·dJ pJ_tAlOVl" . .ł:i~ó!t z ~vmoctt. promten łtoe tgena. 

P9s1adu własną ptaeo nię do ba.d~:ał mikroskopowych i b~da6 
l.uwi na ch ~roby ukryte. 

• 

i ·Ile· • • 

l 

Ska • a ctna zy Y 
Plac Tiradentes N .. 19 Oho1 .. ych z "mlejscou·ych pr zyjrnuje na lee1:enie 

w swej klinice 
Boa :sao •Frtulc.iseo •· 915-- Kory&yba 

ma zawsze na składzie: makę pszennął ~ytnią i k.ukurydzianą1 cukier, ryż,· s61, 
śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą kawę mieloną z własnej fabryki, 

row T run i krajowe i zagraniczna w . najlepszych gatunkach 
KupujE> produkta rolno jakoto: kukurydz\;, fasol~, ziemniaki, mltsłoJ jaJa, drzPWO itp. 

SPRZ .Dlł.Ż NA KOLONJE HIJRTOWNA. .l ETAI~ICJZ~A 

CENY PUZYSTĘP E 

Posiada filje w: Thomaz Coelho i Araukarji 

Do sprżedania 
dom dr' ~n aov m Jf\CY frontu 45 
palm i dłog ści 40 palm, położony 
w dobrf'rn miE'] ,..;u i stosowny na 
sklen-.i~st na dcgodnyr.h waruo· 
kacb do sprz:eJania. 

Fabryka cukierkÓW 
"/\ J ~ł O R A" 

:T6zefa uli. 
Odoo~,ńych in~'ormacji udzieli 

i Fr"nd~7 lr Wl'lłt·oba w Palmejrze· 
...".._. 

Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli o1•:inięte w papier 
(.ballas") we wa~ystkich odmianach. 

-· Ulica. Martim Af-fon.S.o nr. 16. 

Sklep !ilpożywczy 
~OliAXA SKUBUPSIUEGO 

Ay. Col Bomfacio Viiiela ~o. 29. 
PO.NTA- GROSSA. 

C G r i t i b a - P a r a n a - B r a ~ i I. • Poleca Sz. P. P. artykuły spożywcze, 
mąkę, cuk1er, ryzj sól, śledzie, milję itp· 

Trunki krajowe i' zagraniczne wsze!· 

~ e 
a 

d:~\"'':f1Q 

Apte a 
W al er go Wiśniewsklego , 

PJac Tiradentes N. 37 

Baczność Kolon.ł4ci polscy! 

W aptece teif której Jaadciel"m jE!st ?otak1 rozmówicie 

siQ w j~zy~u ojczystym i znajdziecie rzt:telną obsł!lgą. 

SWÓJ O S'VEGOt 

'' Fabryka karmelków i wlp~crkćw różnego f ... unku, tań· 
szych i drots~~ych owiniQtycb w papier ( • baHas« )1 malino, 
nowycb1 kOkosowych, miętowych, cytr~nowychJ ananaso. 
wycb, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jęszcze iane g1tunki specyaln~1 nowe 
go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce. 
nach bardzo przyst~pnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łas:k1 we pr&ekonaoie sią o tem1 

te Sfl najtańsze i najlepsze w Kurytybte. 
Franciszek Aacho·Mski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

!(CtitlmDAll~lł§R·f.etl l 

"Cervejaria Cruzeiro'' 
S Najlepszy browa• w Kurytybie poleca hl i na prowincji 
S piwo własrtegu wyrobu po oajprzyst(}pniejs:tych cenach marki 
S •Cruzeiroc1 :tPiłsenc 1 •Pombac, »Escurinha i inag, 

ta Kupuje dla wlasnej słodowni jączmiea w rozmaitei ilośd 
i phlci oajłepszo cen . • 

kiego rodzaju k n produkty rolne·, 
fasole, ziemni.<lkt, masło jaja i t. p . 

Ceny umiarko :>nf'. 

SWOJ DO S \EGO l 

Bacz ość 
Dopiero co nadeszły • kraju 
ksiątki do nabożeństwa w wiel

kim wyborze i po <;onach umiar· 
kowanych! 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
r•1eczątek gum:->wych 

CEZ .\BA SZULCA 
p•z1 ni Barao do ,"'err9 A.znl · 
li 1'3 J lł: ł'ueoityba, Parana. 

9- 12 

Domini' 
Posld zaldad krawiecki 

IJiica &legre N. 3 
Wielki wybór rosterjałów na ubranie 

lamówien·e wykonuj& się w razie po
trzeby w 24 god1.iny. 

Bob• t ~ . rantow na 
cENY NISKIE. 

**'~~~*~;t*~~*~~~~* 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ 
~ W odieglości 10 km od~ Ponta ~ * Grossa :est do sprzedania (20 proc. ~ 
~ ponitoj wartości) z iJOWodu podwój· ~ * nego wy lBdku śm!er~i, wielki i * 
ll! bardzo dobrze upraw11my SZA.~ ~ 
(R KIER składający się z Hl al· ~ 
~ krów ziemi. Na życzenie sprzedaje ~ 

·~ si~ tę 2.1emię także częściowo. ~ 
~ Bl:ż3za wiad mości otrzvmać moi· ~ 
~G! • 1/J. m na u p na Alberta Suckow, Pa- 11~ 
~ daria V ·tor•a Ponta Gro:;sa, Est. ~ 
~ do Parana. ~ 
·~ 8-10 ~ 
~~~>..'i'.i~~~~~*$~*i~~ 

~IQUOI:!D'łnt nt t:M~~~~~IIn!C":DI: 

S C sa Mascotte S 
~ Wid fi. fabq i\a meblt. Po· R 

HURYTYB.ł.- CI IXA P8STA.L 10§ 

~ siada ilkże na skł· dz e arty· ~ a kuły w~roby wielkich fabryk ~ 
łł porcelit y i ż~laza1 maszyny ~ a do SZ)"l'l8, broń wszelkiego ro· R 
= dzaju jak rewolwerv1 strzel• ~ a by etc etc. ił 
A Sprzedaje swoje towary po ~ a cenach li widar;yjoych. it 
~ Ru Dr. Muriay 91-93- l1 
fi Pra<;'l Z lchartas 6. T t pho• ; 

~ sa na N, 584. 5 -8 ~ 
"' ~~ ~~ :ijl(~l~~JOill\~IUUli:Q1 ........ .. ...... 

:łan d ue Fran~ase et Itnlenne pour Lamel'ipue du Sud 
Centrala: P~tr·s, Ru"' Halevy 12. 
Agencja w Retms: 

- Fdje : S. Paulo, Rio de Janeiro Santos Curityba, P"rto Ale 
gre, Pernambuco. Rto Grande, 

: Araraqutra! Barrelos Rebedouro, Botucatw,. Cax1as, Espirito Sant; do 
I, Jaku, .Mococa, Our·nho, P•ranafil:U& Ponta Grosu, Ribt'lrio Proto, 

S. Csrlos, S. Jose do Rio Pardo a S. Manoel. 
~Y n a - Agencje: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fe. 
Valpsraiso - Korespondcn~i: 
- Ba co Italiltno-L!ma, C, llao, Chincha Alta Mol!edo, Arequipa. 

MBIA Banque F1an<;l!tSe et lt41 enne du Cnlumbte-Bogota, 
.tałatwia si~ wszystkie oper&c]e pienit,tŹD'i!, przyjm~je si~ depozyty ns 

n n określony i na rachunek blcrzący płac~c naj , yźsze procenty. 
Agencja Banku XX Cornmercial ltahana maeści si9 we włunym bydyn· 

;' przy uHc:y 16 de Ncwembro. 

* • ; Dr. Zygmunt Gradniki 

lJ ADWOKAT ~ 
i Po ukcńczemu uniwersytetu! i 
' ma zaszczjt Zf\Wladomić Sz. ' 
i Kolon]~ Poloką, iż otworzył ! 
' kanc~.arJEJ a.dwoltacką i że 11 

' załatwia wszelkie sprawy cy· ' * wiloe, ~rymmaloe, spadkowe, i 
' co~.wodowe i t. d. 

* * lłt B1uro 1 mit:sz'·r nie : ' 
' ra-;a Usorio N.3'7. ' 

••••• -~ -~ a-. 

NaJwiQkszy wyna'azek dl a l~czenia svfilisu 
Elixir ,.91.4"" 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszcz!\cym krew i le.lrar&twem wielkiej wart~ści. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawdt poważniej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyr.m, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o m~żczyzn ~onatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na 'horoby sekretne choroby te pozostają cbrooicznemi i to jest 
przyczyną1 że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupelrrle, co te cł)oroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzie i syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najo<łpowiedniaj
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądkil i jest przyJemnym w 
u:~yciu. "ELIXI!.l 914 • nabyć mo:Jma we wszystkich aptekach i skła· 
dach apteP.znych w Brazylji. 
Główmy skład Galvao e Cia S. P ulo, A.v. Sao .Joio 143 

Szanowne Panie ! 
W ciągu 4~ch godzin uwolni1 się m t~ciP od kol~k msciez• 
nych, jet ... li ?:vwRó b~dz'Pt•ie "Ff~UXO ~EDATINAc 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67, 

,J!lo.xo-Sedatina• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
którego skut~k jest najszybszym w lecze!Jiu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4-ch gndzio. Utywany 1.5 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści pOl'odowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed naat~pstwami krwotoków, tak cz~stych przy 
porGdacb.. Przy .innych chorobach kobiecych .Flnxo·8e4atina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wsgystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Je~yni depozytarjusze: 

Gałvilq & Cia Sao Paulo AvenidaSao Joao 145. 
' l 

~(~~~~~~~ -~~~· 

ił 
Towarzystwa Fra cos ;e Zegłagoi Dorskiej. 

m JJGhargeur~s R unisru i·~ ~d łlantique~~ m 
Resularne odjazdy z port6w Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. l 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju

ksusowemi posp:eszoymi, które odbyWaJą podtóż z~ Saotos m do· Francji w 15 dniach. oraz statkami specjalnie urzQdzo 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodnie.Jsze po' 

11 mics~~;czenie. 
d Stalki maja do dyspozvcit kabiny III klasy-. 
lłl Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdl\ń•ka od 

bywa si~ pociągami franc:u!kiemi aż do Dunkerque, a z Dunll:erque 
do Gda1bkl'l statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten m sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nierar; bywaJ4 nara 

B żeni nasi pasaźerowie na granicy niemieckiej. 

m Najbliźszy odjazd do Europy 
lfł Z SA.NTOS Z 10 DE JANEIRO 
• •BELLE ISLE, 23 maja 
li •LUTETL\4: 23 maja. 3! maja 

»HVEDIC« 6 czerwca 
li •AURlGNY c 15 czerwca 

•.lliASSILIAc 27 czerwca 28 c 
Sprzedaż bilełów z Brazylji do Polsk1 oraz z Polski do 

Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada)~ załatwia i bliższycb in· 
l; formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz S 
~~ Avenida Lui* Xavier 1~ 281 urytyba. l 
,._... )l{I'BJRII RJII,Iłi Bllfl BJIIIIIJIIJIBł' 

C A S A B ·I C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 70. 
Założ. w 1897 pr~ez Ąlfreda Ernesta Bichels 

Ma zawf!ze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dziec1• 
zobawek1 materjałów1 przedmioty właściwe na pre3enty, oraz na karna w· .ł· 

Warto ,przekonać si«: osobiście o dobroci towarów j&ko też o niz, 
kich cenach 033 

Handel Polski 
w Bam)-Ereehim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wieliti wybór towarów metrowych, jakotet narz~~ 
dzi rolniczychJ kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję prodakta 

koloojalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: \Vładysław Obroślak 

Barro-Erechim- Rio Graode do Sul. 


	2_534_0_0_121-00165
	2_534_0_0_121-00166
	2_534_0_0_121-00167
	2_534_0_0_121-00168

