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d ·e J ,.,. ·sta •. robn.tn"• ? dba tylko o interesy swoich, a o tych, co ' zabezpieczenia go przed napadami uzbro-g Zl 'O ''Dl Y • drzewo obrobili, nie pyta, bo oni "estran- jonych band wzdłuż granicy Ziemi Wileń-
O POLSKĄ POLITYKĘ EMIGRA

CYJNĄ. 
geiros". ski ej oraz województwa białostockiego i no-

jedno z tutejszych pism brazylijskich po· My te± wiemy, że pomiędzy bogaczami, wogrodzkiego. W artykule wstępnem "Kurjera Poznań-
niedawrro kilka ciekawych danych z co się większym kęsem chleba podzielą, a skiego z dnia 15 maja b. r. pod powyż-

drzewnego w Paranie. Obliczono innym tylko skórkę zostawią, zgoła niema UCZCZEt'\IE GENERAŁA STANISŁA- szym tytułem znajduje się między innemi 
~-.l.ll; anowicie, że w tartakach nad linjami ko- Polaków, a natomiast robotnicy i koloniści, WA HALLERA. taki ustęp: 
tliJ 1 · :n' w t stan1'e zna1·du]·e s1'ę '"'koło · 1 · p 1 1 dl t "M1my 1'eszcze dość rozgałęzioną sieć ejowe. 1 ym v to mema wyłączme o acy. a ego py- M ł k F ·· F h ..h,.k ł · 

Sui. 

15 tysięcy wagonów obrobionego drzewa tamy: Ile też dla nlch przypadnie zysku? . , . arsz~ e . ranCJ~ oc . Ulft:: _?rowa .. oso- osad polskich w Paranie, S ta. Catharinie i 
(desek, belek i t. d.) czekającego próżno na Nie możemy dać na to odpowiedzi ścisłej. l btscJe ~telktm krzyzem_ oftcerskim LegJI Ho- Rio 0:-ande do Sul oraz pewną ilość wy
wywóz, bo wagonów brak. Przypuszczałnie dostaną tyle, ile rzad weź- noroweJ generała Stam~~awa H~l~era, sze~a chodźców pororzucanych \~.' Argentynie. I tu 

Drze
wo to ma wartość 64 milJ'onów mil- mie ze podatki alb9 mało co więcej. sztabu gener~lnego arJ?Jl polskte~, w_ czaste dążeni a sfer brazylijskich nie są przeciwne 

' pobytu tegoz przed ktłku tygod·mamt w Pa- napływowi polskiemu, jako stanowiącemu 
rejsów, tyle bowiem chętnie zapłaciłaby z~ Zastanówmy się dobrze, nad tym rozdzia- · ryżu. zdrowy element w przeciwstawieniu do mie· 
nie Argentyna, byle je mogła dostać, Kto 1 łem zapłaty za pracę! t szanych ras południowo amerykańskich. Nim 
ile by zarobił na tern drzewie ? Owo pismo, Dziękując za to wysokie odznaczenie ge- jednak rząd polski rozpocząłby na szerszą 
na wstępie wspomniane oblicza, że 64 mil- - '. nerał Haller wydał obiad na dwadzieścia o- skalę akcję emigracyJ·ną do tych kraJ· Ów, tr u-
. · d · n b · 'ęd y siebie w na w! J • ~ 1 . sób, w którym wzięli udział przedstawiciele 
~~~Pa:J·ąl cpyo spz~s~~: Y się mi z - 1i~OmOŚCl !łf0=1kł,~~ wyso~ich sfer wojskowych Francji pod prze- siałby wpierw zawrzeć szereg układów z re-

't , . wodmctwem marszałka Focha. publikami Południowej Ameryki, aby uchro-
miljonow l l nić naszego kolonistę, wychowanego w pół-

BANK POLSKl WYPUSZCZA W OBIEG · POLSKA JAPONJI nocno-europejskich pojęciach legalności od 
właściciele tartaków 11 
kolej za przewóz 7 
stan Parana za podatki 3 : NOWĄ MONETĘ. · nieuregulowanych stosunków prawno pań· 

" 
Poselstwo włoskie w T o ki o zawiadomiło stwowych i licznych nadużyć, dokonywanych biura prz:esyłkowt (despach3ntes) 2 

firmy okrętowe za przewóz 
moiTern 10 

pośrednicy 31 " 
" 

Przypatrzmy się dobrze. Oto różni pośre
dnicy (kupcy) brazylijscy wezmą niemal po
łowę tylko za to, że kupią i sprzedadzą. A 
tam w Argentynie znów kupiec za to ku· 
pno i sprzedaż policzy sobie dobrze, zanim 
drzewo sprzeda odbiorcy! jedna trzecia ca
łości czyli 22 miljony pójdzie na kos.zty 
przewozu i ńa opfacenie podatku. .r:.. Jopi:
ro szósta część z wszystkiego, czyli 11 mil
jonów, dostanie się do rąk właścicielom tar
taków. 

W tartaku zaś nie pracuje sam tylko w ła
ściciel. On dał pieniądze, wybudował tartak, 
często nawet nie posiada wła~neg_o las~. 
Dla niego rżną drzewo robotmcy 1 zwozą 
własne drzewo koloniści. Właściciel tartaku 
płaci im za to, oczywiście, ale ile oni ctrzy
mują z owych 11 ;-r.iljonów, jaka część przy
padnie na nich z owych 64 miljonów, któ
re Argentyna musi zapłacić? 

Tych pytań już wspomniane pismo . bra
zylijskie nie porusza, b? jego obchod~I ~yl
ko zysk tartaków, kupcow,_ rządu, kolei .. I '!· 
krętów. Nic dziwnego, ptsmo brazyh]sk1e 

Bank polski zawiadamia, że puścił w o-
bieg banknoty od 5 do 500 złotych, a więc poselstwo polskie w Tokio, że na statku na . m;grantach nieobeznanych z warunkami 

. "Venezia" przybyło do Jokohamy siedm pak, społec.znemi nowego kraJu." 
najwyższy banknot złotowy, znajdujący stę zawierających materjały i ubrania, przesłane (Przypuszczamy, że nasze przedstawiciel-
obecnie w obiegu, opiewa na 500 złotych. 

Japońskiemu Czerwonemu Krzyżowi przez stwo wstępne kroki do układów, o których 
WOJSKO w OBRONIE WSCHODNICH polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża wspomina "Kurjer Poznański " już poczyniło, 

i przeznaczone dla ofiar katastrofy trzęsie- !ub poczyni J. l! w naJ'bliższym czasie. Pośpiech GRANIC POLSKI. nia ziemi. O tern zawiadomiono barona Hi- jest tu wskazany nietylko ze w.Lględu na 
W związku z wiadomościami o napadach\ rayamę, prezesa Japońskiego Czerwonego przyszłych imigrantów polskich, ale także 

bandyckich na pograniczu litewskim i z za- Krzyża, który wraz z sekretarzem poselstwa i ze względu na obecnych w Brazylji kolo
niepokojediem wywołanem wśród ludnośc: polskiego p. Mościckim zajął się przekaza- l nistów, którym rosnący coraz więcej nacjona
miejscowej odbyło się z końcem maja b. r. niem darów polskich dotkniętej katastrofą li.::m brazylijski, grozi wynarcdowieniem P. R.) 
posiedzenie komitetu politycznego Rady mi~ ludności. 
nistrów w celu powzięcia niezwiOcznych za
tządzeń zaradczych. Ponieważ przygotowa
na już _ należyta organizacja służby bezpie
czeństwa i oddziałów policyjnych w pa~ie 
pogranicznym nie jest jeszcze w całej pełm 
wprowadzona w życie, wskutek czego po
sterunki policyjne przez pewien czas nie bę
dą jeszcze w stanie odeprzeć należycie więk
szych band, jak naprzykład ostatniej, zaszła 
konieczność wezwania na ten czas współ
działania wojska. 

ZWYRODNIAŁY MORDERCA. 

Wobec tego, generał dywizji Rydz-Śmigły, 
inspektor armji w Wilnie, otrzymał instrukcje, 
polecające podwładnym mu oddziałom woj
skowym współdziałanie z władzami policyj
nerui w pasie pogranicznym dla należytego 

POLSKA JAZDA ZWYCIĘŻA NA WY
SCI6ACH W NICEI. Podczas przyjazdu do Warszawy z Rosji 

zakłac 1ików i skazanych przez bolszewl 1{ÓW 

W kwietniu b. r. w Nicei, na zierr.i fran- na śmierć Polaków zaszedł fakt jakby wy
cuskiej, odbyły się konkursy jazdy konnej, l jęty z senzacyjnego romansu. Wśród tłumu 
na których przedstawiciele Polski otrzymali witajc1 Cych znajdował się młody inżynier 
wspaniałe zwycięstwo. Pierwszą nagrod{ Kluczvński, który z nicpokojem szukał w-,ród 
2dobył pułkownik Rómmel. Nagrodę miasta przybyłych swego brata Mieczysława, .ka
Nice: zdobył porucznik Królikiewicz. Biało- zane~·o na śmierć przez bolszewików.- Ko 
amarantowy sztandar polski powiewał d u , mitetowi odnaleźli wreszcie więźnia, ma: lee
mnie nad polem wyścigowem, sławiąc w j go papiery poszukiwaneg'J. Był on po!ba
całej Europie tradycję jazdy polskiej. Igrzy wiony prawego oka. Rodzina z płacLcrn wi
ska Olimpijskie, które mają się w tym ro- tała ., męczennika", ubolewając nad i ego 
ku odbyć, dadzą niezawodnie naszym dziel- zmienionym wyglądem, a nawet gto~em, 
nym jeźdźcom pole do popisu przed oczy- przypisując to strasznym przejściom w .vię
ma całego świata. zieniu bolszewickiem, dziwiła się jednak o-

W l ~ ·111 - Bogu dzięki, że pan przyjeżdża, panie kom: bronnej kobiety. Musimy w dalszych naszych kro· musiał umrzeć l - syczy Q;ga z nieugiętą stanow~ wa. • o mi ~oD 9 l sarzu ! - woła Mi Jer rozradowany' poznając Ritteru kach oba te punkty dobrze rozważyć i wzgl!łd na CZOŚCtt - Jeżali on si~ stania moim VJ rog lJm 
~ ł Wybiega on więc czemprędzej, aby mu otwo- nie wz'~ć J i znisz. ·zyć mnie zechce, to ja go uprzedz~ •• • jak 

RGmans z naszych czasbw, w 4 tomdch rzyć drzwi, a r6wnocześnie ukazuje się taż i gospo· Naradzają oni się tak, aż do brzasku dnia, niegdyś jego ojca l 
przez Jerzego Bornes'i'\. darz, aby późniejszego gościa swego przywitać. i wnsteie zgadzają się na jeden plan A sprawa ta zaszła juz ' prRwie t..k daleko. ka~dy 

191 Jest to, jhk się łaskawi czytelnicy łatwo domy• Nie m'śląc o spoczynku, siada Ritt9r znów na dzień może przynit ść rozstr.:ygnil!cie. Czyż ODD ma 
(Cią~ dah;zy). . , . śla, ten niecierpliwie przez Millera oczekiwany Ritter. konia. I M:llt!rowi udaje si~ zcaleźć dla siebie we na to cr.ekać? Czy to juź wtedy nie będzie zaiJóźuo 

I baron dtugo si~ nie namyśla. N1e cnce on daleJ Niebawem siedzą ons obok siebie w tym samym wsi jakq§ szkapę, przyczem zabiera on mieszkaj1p na ratunek dla niej? 
wozem i końmi jechać i źąda wierzchowca, gdyż pokoju, w którym kilka godzin przedtem konferował r.ego tu we wsi żandarma. • • • , , • 
sąd.:i, ża mu w ten sposób ucieczka prqdzaj i łatwiej Alfred z bar~nem Foebren Ten ostatni zna dobrze drogę do zamku nadaje O tej samej godzinie akrad.aią ~ię tr~y p~stacia 
się uda. . . Ritter zmęczony jest długą podróżą, leez nadsłu- iiQ w:ęc juz i z tego względu ba!dzo tłobrze w tej o pode]r,;anym wyglądzie, z krótktemi dube:towknmi 

Gospodarz dostarczu mu konia I b~ron coprędz~J chuje bacznie i z coraz wię kszem naprężeni,m, co ekspedycji pod lucienowymi płl.tszc7ami, przez rark zamkowy. 
wyjeżdża, zapłaciwszy pierweJ woźewy co mu SH} mu Mtller donosi. Tak 1 eźdźcy nasi odje~dżają we troJe w drogę JeFJt to Rudobrody, Borsuk i przemytnik R11tzruan. 
11ależało. Gdy ten ostatni kończy podskakuje komisarz ku zamku wiodf!cą. Zbliżają się oni do zamku ze s.trony of,cyo , pr.zesu~ 

Ledwo 00 drogą .ku wsi popę~ził, zjawfa s~~ żywo, a aczy jego iskrzą s1ę, jak dwa węgle roll!· Czy im 5ię uda wydrzeć sprzymierzeńcom Olgi wając !ii~ ostrożnie między krzakardo 
M11Jer w izbie gospodniej, każe sobze podać kotBCJQ rzarzone. ich, ofl8ry? Czy uie przybędą oni zapóźno? Przed nimi wznosi się w ciemnogci okazały 
i zaczyna z gospodarzem rozmowę. - Po wszystkiem. co pan tu słyszał i ipostrzeql, budynt k zamkowy, ktorago okuR z taj strony wszy• 

Spogląda przytern często na zegar, ktorago w:>~a · jest to więc j!lsne, że L1ana, żona barona Marwitza, ROZDZIAŁ CLXXVIII. stkie sa ciemne. 
-zówki zdaniem jego okropnie pomału s1ę posuwaJą. przytrunsportowana została do zamku barona Foe - Nocna wiz ta. l - S~ój l - szepcze Rudobrody i ~rzysŁB.ie 
Uchodzi godzina za godziną, wszyscy g?ście z go• brena - woła on rozogniony tem odkryciom. W ~ wstrzy.nuJąc też swsgo towarzysza - J~tk s1 ~ zdaJe, 
spody się rozchodzą, a gospodarz zasypia na swo tażdym razie musi ona jeszClze tam być. gdyż Alfred Zamek Rotenburg leży spokojnie w ciszy i ciem- to dobrze nam wszystk•J pój d ,,ie. Tu widocznia 
Jem siedzeniu. . We~zel _wraz _z ba~onem F9ebren tam się ter~z ~ości nocnej. Wszystko_w głębokim_ śnie P?grąż_one, wszyscy w głębokim śnie . Będliemy mieli łatwą 

Mmer zaczyna się :niecierpliwić. W s ta~ a z krzesł~ uda h. Wtdo~zme. maJ Ił znów coś noweg~ ~ planu~. 1 tylko . w komn~tsch p1erwszego ptętra w1dać Jesz sprawi' 

nic nie przerywa i czy na gościńcu me stę r:.te od ~w nem schromsk1em ~la ~WJ~zto?~J 1 ~~~d~czn113 wórze za~ko~e . . Ja nie mam najmniejszej chęci odważ} ć się na 
wychodzi na dwór i nadsłuchuje, czy Cl~zy ~ocneJ l Przypuszczatą 0~1 ~oże, że za~e\ ten ~~e J~st d&~ć l cza śwmtlo w kilku oknach wychodzą(ych na pcd· - Kto wie! - mru<'zv BJrsuk gniownio. 

r.:ywa. Potem wraca napowrót do izby. _Gospodarz L1anę stąd ?hcą ~abra6 1. gdue I?dzwJ um1e~_mć. .~am siedzi h~abma Olga w swo1m buduarze, wtargnięcie, a i tobie to samo radzę Słuchaj mnie, 
daje mu ró~nyrui sposobami do poznama, że J?ż .. - Jeżell ta me;;~częsltwa kob1eta wogóle Jeszcze ?Wlm~t~ w wsp~nały szlafrok z c:erono czerwonego stary przyjacielu 1 rzuć te. całą bistorJ~ 
czas odeJść, ale Miller Hie wygląda. jakgdyby miał zy)e l_ - wtri:\Ca Mtll~r zamyślony . . Jedw!iOIU, _ozdobiOnego kosztowną _ko~onką. Op~rla - Ach, noosens l N " zaczynaJ znów ze swojam 
~amiar sobie te aluzje wziąć do serca. Ritter patrz-y na mego przez chwilę, a rysy Jego o podu.szk1 m1ękktego fotelu siedZI p1ękna kob1eta wahaniem i niezdecyde>wnmem, stary Bor.:mku -

_ zostaję tu u pana na noc - - odz~w~ _on się posępniaj~. . . . . pogrą*ona w głębokiero zam_yśleniu, wpatrzona w przerywa mu Rudobrody eniewnie. - Postanowiłl'm 
wreszcie _ czy ma pan miejsce dla mDli:) 1 Jeszcze - Ntemożhwe to me Jest, że )ą ten łotr Wen· suto malowany, ozdobny suf1t. sobie panią hrabinę znów raz porz"dnie naciąg1.ąć 
dla jednego pana, co. zel już sprzątn~ł - .odpowiada ~n wreszcie - Ale . Nie m~ wątpliwości .•• pod nogami jej zi~mia i od tego nie odstąptę. Zobaczyaz jak nam to ła two 

_ Pewno że mam - odpowiada gospodarz sądząc z ruchliwośCI obu wspólmków, to ona prze s1ę ustępuJe. pójdzie. 
uprzejmie . 'czy pan jeszcze kogoś oczekuje? cież jaszcz.' żyć musi. Namyślimy ai~, co nam teraz ·Hrabia E gon stał się podejrzliwy i stracił ~a ufaJ · Z jść do środka ? Tak jest, w to wierzę -

Potrząsając głową, opuszcza gospodarz pokój, p~CZI\Ć WYPB:d~, Miller _l Mu~imy być _okropnie os.troż- nie do niej •. Biada jAj, je~eli en się kiedyś całej mruczy Borsuk - ale czł stamtąd wyjdzierny, to 
go§cinną izbę, zamyka bramę i drzwi od dw~ru, a m, temb~rdzieJ, ~e om o_baJ • , . to Jest baron 1 Al· pra~dy dowJe l . . . znów drugie pytanie Wiesz przcoiei1 1e hr .. b!a jest 
potem kładzie aię ubrany na kanapę, bo czuJe, ~e fred •.• _JUż coś zwąc~ah . . :Sza.l?nu . trwog'l . opa~o':"u!~ JOJ serce. Czyż~y w domu 
się pod tymi okolicznościami do łóżka kłaść mu - Nwstety, to mOJa wma l - wzdycha Mtller. wszystk:e JBJ plany 1 zab:eg1 mmły spelznąc na m. • A ty g ę jogo bo;sz, co ? szydzi Rudotr1 rlf. 

,może. Ten drab sp!;strzegł mnie przy oknie i chociaż n·e czem? C..:zyżby wszystkie nadzieje i p r·ag~.~ieni a za Zost; ń więc na dworze, a ja nem: tę fa 1 
Nadchodzi północ . Mtller przechadza sio niecier· wie. kto ja jestem, to p:zec ~z się ~zegoli. do_mvsla wieść ją miały? C~yź przyJ~zie jeszcze do t~go, że Ratzmr nem załatwię . 

pł n.v ia po izbi)'• Wre~;zcie • .• minęła. j~ż druga.. . --: ~ewno; leci': to ~uż _me da s1ę zmrenlć l -::- tan, kt~rego _ona tak demout~zn" nai?iętnością_ k?· 
dochodzi uszu f ego tQtent kopyt końskich. . meWI R~ tter •. - To mnie su} także mogło zda~zyc, c ba, ~tałby Ją ~e wst~ętem 1 . ntenaw1śc 11 od _s1eb1e 

Detektyw dobiega do okna i ~yg ąda przez m~. kocbany panto M;llor. Jest nas d~óch pr:~;eCiwko odtrąc1 ć ? Jeżeh on s1ę . ~owt~ co ona ~rob.1ła, t~ 
G ,ścińcem pędzi jeździec konny 1 zatrzymawszy ~~~ tym dwom łotrem, którzy goto~~ do• na!gor:;z~go, Jak psa z zamku wygom, 1 w ręca Sj)rawJadhwoSCI 
przed drzwialfli gospody, zeskakuje ze swego koma, gdy zobaczą, t A są zd~maskowa~I 1 n~ -"~CI. M~sur•y odda l . . .. 
pi11ną i kurzem okrytego. ł też to zważyć, że w wh r~ku Jest zyma teJ be11• Zantm Jednak do tego przyJd?ae, to on bąi~te 

Przez chwil~ sprzeczają się oni jeszcze, " 
suk st:lr się daremnie o4wieżć to.varzys~· 
ud ka rk~>lomego przedsięwzięcia Wreszció'l 
s'~ oni F' ł"z' rz b nkuoto ,r..· z 'uia na d~\ 
Rudobrody z Ratrmanem wchodził do zamku." 



Str. 2 

bojQtnoRd tn lt gorąco wit~nego 
brata. W 1 budziło to pewne W(\t;>li· 
we ści t po dochodzeniu okazało 
że v W'JID rzekotny!!) Mieczysławem 
Klunyń•łttim b~·ł zbrodniarz. któ
ry zaciągnąt srę do policji poli 
tyczne; na k1 esach, a naet~pDi11 u. 
d.~ ~ t do bot~,z•)Wji i ta.m wydał 18 
rltielnycb patrjotów polskich• ktll 
rvc:h rozstr7.ełano1 a mi~.:lzy nimi 
M1ecz~r~bwa K\ucz,ń-:: kiq~o't Za· 
bra w"zy h!. O pa p l er}, przybył te· 
raz do iuaJ ll. 0~-Jatrznośó Jt d n ak 
spraw1ła, że wyltryła go p}hcja 
poht)•czn:t i zhrodniarz stani~ v rzed 
są,ti !.. m do::C1i źaym. 

CASA. DRASIL 
ul. Joso Boaifacio 10 (dawna Fechada) 

Zaw1aaaroia swoich licznycht frege
zów, że otrzymała właśnie duży trans 
port rvzroa1tycb artykułów zimowych a 
mianowic e: korty suk1enne na ubrania 
(casem1ra8) materjały wełniane fantazyj. 
no, barchany gładkie i fantazyjne, flao 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóst\\·o 
innyc~ Artykułów, tu nie wymienionych. 
SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystę::>ne dla wszystkich. 
Zobaczyć ab7 uwierzyć! 

Róźne wiadomości. 

WIELKI HURAGAN ?W AMERYCE. 

Pisma amerykańskie donostli o strasz 
nym huraganie, jakt nawiedztl w pierw 
uych dniach maja Ameryk~ Pólnocn~. 

Wiadomości t9 · są zastraszające: 
Huragan !lawiedztl trzy stany. N&jbar· 
dziej ucierplały ottoltce miuta Atlanta. 
Wichury, ttóre orz:nzly przez t~ oko· 
lice; zabrdy 27 oftar w życtac:h ludzkich, 
raniąc dziesiątki innych osób i wyrzą· 
dzai14c szkody mater!alne na przeszlo 
miljon dolarów. W mieiscawości Ander• 
son zabityc·h :r;C~stało 20 osób i przeszla 
20 rannych. ~zkndy wyrz"dzone w tej 
miejscowości przewyzszają pól miljona 
dolaro w. 

W miejscow .>ści Anta ngawille hura 
gan zn t szczył kompletnie 20 domów, 
w tem kościół protestanc\ti i zabił k1l• 
kaset sztuk byd!a. DJ dnia 2 maja br 
wiadomo było, że consjmniej 170 osób 
zostało ubitych ·"~ str~szliwym hura• 
genie, który pueleci~ł aż przez sześć 
stanów a mianowicle przez Georgję, 
:Alabam~, Połudn1owa Karolin~. Virgmle 
Lousian~ ·i Arkansas. Liczba rannych 
ma wyncslć ckoło 100 osób. Str!lty 
m!lterjdlne cbUcr.onv ogółem na 10 mil
!onów dolarów. Promień huraganu był 
bardzo szeroki i olecło 1000 mtl długi. 
'Na tej przestrzeni zniszczenie jest O· 

kroone Lecz; naJb .rdztej dotknictą zo
stała Poludniowa Karolina, w której 
k1lk~ kwitnących osad zamienionych 
zoets.ło w gruzy. 
Ażeby mieć wyobrażenie o szalonej 

sile :nuraganu, dość powieJzleć, że wi
chura porwała ddecko, unosz'łc je w 
powietrz" na milv daleko. 

ECHA Z WYBORÓ 'N FRANCUSKICH. 

Najdram1tyczniejszym wypadkiem w 
calych wyborach franCil!ktch był fllitt, 
że w olu~gu generała Castelnau, który 
stracił trzec:h synów na wojnie t był 
n~jwi~ks~ym :& bohaterów w najptękniej• 
szej z wojen stoczonych przez Francje, 
zost.'!.ł wybrany MAlvy, towarzysz ex· 
ministra Caillaux z hwy oskarżonych 
o zdradi stanu 1 slu.zany na 3 Jata 
wygnsn a z Ojczyzny. Castelnau zaś 
przepadł, Fra01cja wyn:eka s!~ swych 
bohaterów t wraca do ludzi, niedawno 
uznaw,nych za zdrajców Istotnie są 
fałdy w ostatmch wyborach francuskich, 
których nawet lewicy naszej nie wy• 
pada głosno pochwalać. 

MORDERSTWO DLA ROZGŁOSU. 

W mieścle Portland w stanie Oregon, 
w Stanach Z~ednoczonych, - pisze 
.Gazeta udańsk:i• - Nora Hollis, autor• 
ka ksi4źek. osnutych na tle biblijnem, a 
mi~dzy niemi pracy pod tytułem "Czy 
su tan jest złem ?•, zabiła wyst:zalem 
z rewolweru s~dziwlł gospodyni~ miesz, 
kania, w którem mieszkała, Ew~ 
Bradley, poczem sama dała znać poli• 
cji o morderstwie !'Opełnionem. Na za
pytanie naczelnika policji, dlaczego 
dopośctla się morderstwa, odparła spo· 
kojnie: .Dla pozyskania w prasie roz. 
głosu, dł&. mej najnowszej książki !•. 
Nie ulega wątpltwości, że morderczy ni 
cierpt na obl~d re!lgtfny, tak czeato 
zdarzający sr~ środ fanatyków wyznaw· 
ców różnych sekt amerykańskich. 

TElEGRAMY 
Polska. Warszawa 25. - Pre• 

zes mimstrów p. Graoski przyjął 
na audJencji deputacj~ socjalistów• 
której przyrzekł zarządzić szybkie 
środki celem zwalczania kryzysu 
robotników. Rzad jednak nie zgo· 
dzi si~ na unarodow enie fabrykJ 
jak tego żądaj~ socjaliści. 

Warszawa 25. - Podatek przy· 
niósł w pierwszych czterech miesią 
cach t q~ o roku dochodu 276 430 000 
złot-ych. a kontrybucje monopolowe 
26.581 000 złotych. 

Genewa 25. - Rada Ligi N:H·o 
dów załatwiając definitywnie spra· 
w~ kolonistów memieckich w Polsce, 
zatwierdziła jednogłośnie sprawoz 
danie ambasadora brazylijskiego w 
Paryżu p. Sol1Za Dantas1 złożone 

odnośnie do zobowiązania sie rz4· 
da polskiego do zapłacenia odszko. 
dawania kolonistom niemieckim w 
sumie dwóch miljonów i siedmiuiiet 
tysi~cy franków w złocie. 

F1•anc,ia. Paryż 25. - Nowy 
prezydent Fl'ancji p. Gaston Dou· 
mergae powierzył utworzenie nowe. 
go 1;abinetu p. H~rrtotowi, szefowi 

socjalistów. Ten zorganizował na· 
steoujący skład rządu: 

Herriot -;;rez·id!Uill i sprawv za• 
graniczne; Rene. Renault-sprawie· 
dliwość; Oam1!łe Chautemps-spra 
wy wewo~trzne; generał Nołlet
ministerstwo wojny; Jacques Louis 
-marynarka; Etienne Clementel
ftnanse; FralH(Jis Albert-Oświata 
i sztuki pi~koE'; Reynald -handel 
1 przemysł; V1ctor Peyiral-rototy 
publiczn ' ; Que1lle - rolnictw!>; Ju• 
stm Gudard-ministerstwo pracy; 
Saladier-kolonje; Dalbiar-ziemie 
uwolnione; Bovier Lapierre-pensję; 
P1etre Robert- mmtsterstwo poczt 
i telegrafów. 

P(ogram nowego gabinetu jest 
nast~pUji\CY: Ogólna amnestJa z wy· 
j~&tkiem zdrajców, przyj~eie do 
służby wydalonych kolejarzy, znie, 
sienie ambasady przy Watykanie• 
ścisłe zastosowanie prawa odnośnie 
do kongregacyj religijnych, zmniej• 
szenie , urz~dów wojskowych zgo. 
dnie z potrzebą obrony kraju, sku• 
teczna działalność międzyn~rodo· 
wego birAra pracy przy Lidze Na 
rodów i Trybunale w Hadze~ 

Odnośnie do polityki mi'2dzyna• 
rodowej program Herriota zawiera 
utrwalenie stosunków z innymi pań• 
stwami za pomocą układów miq· 
dzynarodowysh, jak również przy. 
wr6cenie normalnych stosunków 
dyplomatycznych z Rosjął przyje• 
cie bez zastrzeżeńsprawozdania mi~· 
d~ynarodowych znawców f10anso 
wycq, da!~za okupacja Nadrenji 
i ust2.r:owieniP. kontroli nad zbroje· 
niem się Niemiec. 

Paryt 25. - Prezydentem se· 
natu franc:Jskiego został wybrany 
p. De Selvers 161 głosami przeciw 
134, ktore padły na p. Bievene 
Marli. Poprzednim prezydentem 
senatu byl obecny prezydent repu 
bliki p. Gaston Doum~rgue. 

Włochy~ Rzym 23. -- Z Bel
gradu, stolicy Serbji donosza1 że 
w niektórych okolicach, a szcze· 
gulnie w Bosnji t Hercegowinie da1 
lo się czuć silne trz~sienie ziemi, 
które wyrządziło znaczne szkody 
mat.erjalne . 

Reym 23 -Przybył tu na~tępt:a 
tronu abisyń8kiego •ras c Tafari, 
obecny regent Ethyopji. Na dworcu 
kolejowym powitał go król Wiktor 
Emanc~J lll w otoczeniu prcmjera 
Mussoliniego i ministrów. 

•Ras• Tafari był p~ZYJ~ty przez 
Ojca Sw. na specjalnej audjencji1 
podczas której papież Pius XI z 
zainteresowaniem wypytywał się o 

sp\'awy chrześcj ństwr. w Abisynji 
(Ethyop ;i) i chwalił uc?.ucia religij
ne i postep Abisyńczvków. 

Rzym 24. - Ozieunik •Mes5a• 
geroc zapewnia, ~e partje opozy. 
cyjne wysilają sie, aby zois~czyć 
władz<} Mussoliniego i usuną,ć go 
od rządów. Dr:iennik ten uważa, że 
utrącenie Mussoliniego, szczególnte 
w obecnej chwili, mogłoby spowo· 
dować ruinę całych Włoch, 

- Zamordowanie Matteotfiego 
wywołuje w dal8zym ciagu niezna. 
ne dotąd zaburzenia w całych 
Włoszech. Mordercy zdradzaifł si~ 
teraz wzajemnie i wogóle okazują 
źa!-spóźaiony. Oczekiwane St\ jesz 
cze senzacyjniejsze odkrycia. 

Mussolini, przysiągł w sena• 
cieJ na henor, ideał i czystość u· 
czuć faszystów, że sprawiedliwość 
bezwzgl~dna bqdzie wykoaaną i 
wszyscy sprawcy. wielcy cży mali, 
zamordowania Matteottiegoł zosta· 
ną najsurowiej ukarani. 
Paryź 25.-Wiadomośd nadesłane 
r; Rzymu zapewniaJą, że faszyści 
noszą się z zamiarem urządzenia 
zamachu stanu i ogłoszenia we 
Wloszech rządów republikańskich, 
a to dlatego, że obeene 'tosunki 
utrudniają niez.:oiernie działalność 
Mussoliniego. 

Ponadto katdej chwili oczekuje 
sic: tam bardzo wa.żnych zeznań 
ze strony wysokich osobis tości fa• 
szystowskich, odnośnie do tego za. 
machu poiitycznego. Zeznania te 
mają wszystkie ta zajścia dro. 
biazgowo wyjaśnić. 

Rzym 26. - Prałat Fanoli, któ1 
ry po z~J~~yc.~skiej rewolucji w Al· 
banji, st:łnął na czele rzfłdów tego 
kraju jako pierwszy ministn1 tele· 
grafawał do Mu:Ssolinieeo, że rz,d 
liberalny, przez niego zorganizo. 
wany, pragnie dać Alban!i adminie 
stracjo dfmokratyczną, zastosowa. 
ną do ducha czaf:io i że w tych 
swoich ~~mierzeniach liczy na po. 
moc Włoch. Mussolini odpowiedział, 
że Włochy (h~toie b~dą współpra· 
cow&ły dla dobra i rozwojll Albanji. 

Niemcy. Berlin 25.-W parła, 
mencie niemieckim wywołała w1el• 
kie zaniepokojenie wiadomość, że 
premjer angielski rdacdonald i pre• 
mjer francuski Herriot, po odby· 
ciu obecnie konferencji w Cbequers1 
wysłali rządowi niemieckiemu not~, 
w klór(1i zalecaj"' aby Niemcy o. 
kazali swoj4 dobr~ wol~ w sto~ 
sunku do aljantów i przyjqli ich 
kontrolę wojskową oad zbrojeniem 
si~ Niemiec. Nota ta szczególniej 

wzburzyła nacjonalistów (prawą 
stronę parlamentu) którzy prawdo· 
podobnie sprowokują w parlamen• 
cie aotycz~cą dyskusj~ 

- Podczas obrad nad prcjekteil! 
prawa o amnestji pr2yszło w par 
lamencie niemieckim do ogromnych 
za burzeń, podczas których socja• 
liści nazwali nacjonalistów morder· 
cami ministra Ratbenaua. 

Z Kurytyby. 
PODATKI DO ZAPLACENIA, 

Kamara municypalna zawiadamia 
że do końca cztlrwca br. maj~ być 
zapłacone podatki municypalne za~ 
miejscowe. 

LINJA KOLEJOWA SERRINHA
NO W A aESTINGA. 

Na mocy rozporządzenia mini· 
steratwa kolejowego w Rio de Ja• 
neiro zostanie od 1 lipca br. za
prowadzony ruch kolejowy na linii 
Serrioha-Nowa Restinga (przez 
Tamandua) 

PRZECIW PUSZCZANIU BOMB 
EKSPLODUJĄCYCH, GRZE W 
PILKĘ NA ULICACH ETC. 

Szef polic~i p. Dr. Albuquerque 
Maranbao wydał następuhłce roz· 
porządzenie: 

Zakazuje siQ gry w piłkę na oli· 
cach i placach miejskich i puszcza· 
oia bomb eksp!odujących. 

Również zakazane zostało sprze. 
dawanie biletów loteryjnych i pro
szenie o jałmużnę. Straż policyjna 
i agenci zostali upoważ:lieni do 
przedstawitmi& policji centralnej 
wszystkich tycbJ którzy p:zekroczą 
powyższy zakaz. 

Z Para.o.y. 
WYBORY MUNICYPALNE 

W ARAUKARJI. 

Z Araukar.ji nam donoszą: 
J.;.steśmy już po wyborach mu· 

nicypałnvcb" przebywszy do~ó przy, 
kre• ale konieczne dQświadczenie. 

Wbrew radom ludzi doświadcza• 
nych i z:.~ojącyrh tutejsze stosunki 
dali si~ . nasi l~oloni~ci poci14gn'łć 
namowom.; które nieszcześliwym 
wypadkiem wiele się przyczyniły do 
popchnięcia nowej orgaoizacji na 
stronę, która przegrała. 
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rzyli oni ostro~nie fedno okno i wskoczyli przez nie 
do wnętrza, po stronia nie zamieszkanego skrzydła . 

Ratzman wyciąga !!}tarką złodziejską i zaświeca 
ją. Przy blask•1 jeJ posuwają oni się teraz obaj ku 
głownej części zamku i niebawem dochodzą do 
k•Jmnat hrabiny O·gi na pierwszem piętrze. Dotąd 
wszystko dobrze poszło i nikt intruzów nie spostrzegł 
N .: si~ nie rusza. Nikt si~ nie pokazuje. Wtem 
otwierAjfi S 1~ nagle drzwi i uk&zuje si9 kobieca 
postać ze świecą w r~ku. W okamgniemu cho· 
Wtlją s Q obaj zło~zyńcy_ w niu9 i zasuwają la
tark~. 

To zdaje sie być pokojówka hrabiny - szep 
cze Rudobrody - to 51~ dobrze składa. T• mał. 
wskaże nam drogę. 

Na djabla! Przystojna dzie'lfczyna ·-mruczy 
Ratzman. 

Rudobrody potakuje mu z wyrozumiałym u 
śmiechem. Pokojówka zaś nie mając przeczuci a 
o grozącem jej mebezpieczeństwie, chce s1~ udać 
do swego pokoju. 

Nagle, gdy przechodzi koło niszy, wyskakuilł 
oni obaj i nim jeszcze przerazona dziewczyna 
krzyknąć może, czuje sie schwytana przez silne 
r9c;:e. C1eżka. dłoń zamyka jej usta, a przed oczy· 
ma blyska jej ostry miecz. 

-=- Ani mru, mru, bo inaczej .. -- od:ywa się 
gruby głos Rudobrodego blisko jej ucha. 

Dziewczyn a p&da pól nteprzytomna na kola· 
na, nie maiąc odwagi n~wet oddycbać. Rudobro 
dy obejmujt: ~~~ s.lnem ramientem i podnosi drź!ł 
Cli post111ć dz'twczyny do gory. 

- No ... nie bój si~ mOJe d:iecko - stara 
~n się ją uspokoić. - My ci nic złego nie zro 
b1my, broń BJźo:! Ale mus:sz si~ cicho zachowy
wać, bo m. ctej ... 

O, :. ÓJ Bożel Czego wy odemnie chcecie? 
- Jeczy dziew .. zyna, starając s•ę daremme wyr• 
v ć z ob1c;ć Rutzmana Jesteście złodzteJe, roz:· 
'.Sjn·cyl .. 

Cicho! - ·mówi jej Rudobrody rozkazuj~co. 
·, ·z mnie zaprowadzić do pani hrabtny, bo 

w bardzo ważnej sprawie pomówić mu
ozum·esz? 

.! Boże świ~tyl Któż wy właści wie jesteścio? 
- Czy ty mnie nie znasz, dziewczyno l -

śmieje si~ herszt bandytów - ja jestem Rudo' wzdryga si~ przeraźona, wydając i)rz:erażliwy Olg• zostaje jednak w stojącej poz:yr.jl bli· 
brody. krzyk. sko dzwonka i powtarza norstko i dumnie swo 

- O, Jezusie slodkil... Swi~ta Panno, zlituj .ISłyskawicznym ruchem podskakuje ona de żądanie, aby on jej powiedział, co go tu spro-
si~ nademnfł - woła dziewczyna pclna grozy i ściany, by zadzwonić i całll służb~ zaalar· Włdza. 
przerażenia. - Dlrujcie mi ży~ie l mować. - Nie zbliżajcie sift do mnie - woła ona 

- Głupia goś! Ptzestań wyćl My ~i przecież Lecz: Rudobrody rzuca si~ na dą i uniemo· groźnie, gdy on o jeden krok naprzód post~· 
nic nie zrobimy. Marsz napuódl I pckaź nam źliwia jej to.Jil gdyż pojmuje, co ona ~hco U· puje. 
drog~ do komnat swojej pani. czynić. -= Ależ, pani hrabino - lmieje sio on s:~:y· 

- Cz.ego wy od niej chcecie - bełkoce po- - Stój! Do djabła - zgrzyta on i podnosi derczo, - Gdybym tylko chcia:, mógłbym z pa· 
kojówka w śmiertelnej trwodze. grożnie swój miecz. - Prosz~ milczeć, albo za nią teraz zrobić wszystko, co mi SIO podoba. 

- To 'ieb1e nic me obchod:r;i - gromi ją morduj~ panią, nim jes~cz:e ktoś z pomocą zdfl· Że~dne dzwonieme by pani nie pomogło. WidzQ 
znów Rudobrody. - Muu, albo... żyć zdoła. jednak, że sie pani mn1e boi i nie cbco pani 

Groźby jego pędzq dziewczyn~ naprzód Po· - Marsz, bandyto! Precz stąd - woła Olga bardziej jeszcze zastraszać. Przystąpmy wiec do 
stepuje cma szybko, m1me, że kolana pod nią 1eszcz:e głośniej i dopada do dzwonka. rzeczy. Chodzi tu a moj11 ostatni~ pretensje do 
s1~ l!ginają. W przedpokoju zatrzymuje si~ jednak Rudobrody cofa si~" a dzika i brodata twarz pani! Nie odpowtedziała mi pani na to, wi~c po 
i wyjąkuje drżącym głosem: jego skrzywia ai~ okropnym grymasem. odpowiedz sam przyszedłem, 

- Ja... musz~ was.. tam wpierw... zamel· - Czy wie pani, kto ja jestem? ·- woła en - Co? Czy wy jesz~z:e chcecie pieniądze o. 
dowaćl gniewnie demnie? 

Rudobrody wybucha stłumionym, lecz szyder·l - Herszt przemytników, Rudobrody?:- pyta - Naturalnie! Wie pani te~ bardzo dobrze, 
czym śmiechem. O'ga tonem pół przestrachu, a pól pogardy. dlaczego i za co! 

- Te juz nana rzecz - mówi on po chwili - Tak jest! Zgadła pani, pani hrabino - Ja nie mam tera7: ani ~enta. 
- Ratzman, zostań ty tu z dziewczyn4 i miej i'l - Hol I wy macie jeszcze odwagv wtargnie· - Nie wierzo w to! Głupia to wymówka. 
na oku, a gdyby chciała krzyk zrobić, to... cia do mego zamku? l śmie~ie napadać mnie w - Jeżeli mi nie chcecie wierzyć, to nie wierz• 

Robi on groźny giest i podnosi błysz:cZllCY moich komnatach? Cz:ego wy ;hcecic? l cie - odpowiada Olga lodowato. - Od kiedy 
sztylet w swej dłoni. - Che~ z panilł pomówić. hrabia znów jest w dom", to ja nie mog9 wi~kszej 

- Precz z wami - woła Olga gniewnie. - sumy bez wiedzy jego otrzymać. 
Ratzman śmieje si~ zadowolony, Trzyma on Bo inaczej kzż~ zawołać sluźb9 i każe was wy· - Sk4d i jak pani ai~ o te pieni4dz:e WY• 

pokojówko zawsze jeszcze w obj~cia,h, • w O• rzucić za drzwi Pan hrabia jest w zamku. Za- stara, to mi wszystko jedno - odpowiada Ru• 
czach iego błyska zadowolenie, strzeli on was jak psa. dobrady szorstko. - Musa mi si~ pani jednak 

Rudobrody wchodzi do dalszych komno.t, kto~ R d ki 10 k · 
re przekroczywszy dostaje si~ wreu.:ie do Gśwte · - u obrody nie .. coraz okropniej i ~oraz wystar&ć o tysi~cy mare 1 to natychmiast. 

grożniej wygląda . - Bezczelny bandyto - zgrzyta Olga obu-
tlonego buduaru, Jest on próżny. - Pant .łlrabinol Daj mi ze sob11 pomówić, rzena. - Ani feniga wi~ce1 nie dam. 

Herszt przemytników ogląda si~ wokoło i albo, do djabła, ostatnia godzina pani wybiła - Nieeh s i~ pani namyśla, ~o pani mówi, pani 
spostrzega drzwi prowadzące do sypialni Olgi. gromi basowy głos j:go. Ja nie jestem tu sami hrabino - ostrzega ili Rudobrody. - Ja mam 
Tam hrabma Olga znajdować się musi. Jeżełi pani narobi hałasu, to lud~ie moi zwalił sposób, aby pani4 do tego zmusić. Prosz~ subie 

Prze,hod:o;i on cic:hu~ko po mi~kkim dywanie bez litości każdego, który si~ przeciwko nam wy- tylko przypomnieć, że ja mam detektywa w 
i łapie za klamk~. Przyciska jfł lekko i drzw1 stąpić odwaty. swoJej mocy i że en JUtro rano bc;dzie ~na •ol· 
ods!takuj4. Kocim wzrokiem rozglądt.. si~ Rudo- Tą podatopną groźbą zastrasza Olgc; i parali· ność wypuszczony, jeźeli mi ptni dziś Żądanyell 
brody ro pokoJu. żuje Jej odwagę. Myśli Qna bowiem, że Rudobro• pientodzy n1e wyplaci. 

T~m stoi Olga przy lustrze, pół rozebrsna, dy napadł jlł przynajmmej jeszcze z dziesi~c, u - Dobrze, ja sio na to zgadzam. 
chcąc właśnifl wiożyć nocny 'ltrój P1okna kobte członkami swej bandy. · 
ta, przedstawta w tej ehwtli zachwycający widok. - Cóż wioc chcecie? Mówcie! Ja was wysłu- (Ci4g dalszy nast4pi) 
Rudobrody stoi, jakby ubezwładniony czarem. cham - odpowiada ona ostro i ponuro. 

Mimowoli wychodzi on z poza portjery, która - Dobrze! Niech pani eiada, pani hrabi:lo -
go dotychczas ukrywała. W tej samej chwili spo- mówi Rudobrody z dzikim uśmiechem i pokazuje 
strzega Olga straszn' postać bandyty w lustr;e, jej krzesło w pobHzu. 

Z Rio 
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a Rolników!- F bryka nawozów w Kurytybie "ROGGE" 
miam Sz;:n?wnyc~ klieotó~ ~ przyiacidi,. że rozdaj;. za darmo ziarno pszenicy Polysu 142 na zasiew. Każdy kolonista, któremu potrzeba nawozów niech się zapyta przed 

u » R'J~e ~o c o Ich cenę 1 Jako~ć. Pon•eważ v.m,:adamy własną fabrykę ~a wozów. mo~PLDY sobie pozwolić~ orzedawać n~ wozy taniej ni~ inni, którzy z fa~r1k je sprowadzają. 
Aventda Candtdo de Abreu N ... 28 -130 - Telefon 280 - Ca.r1tyba - P1.rana 2-s 

sie :a Świt c infonńując iż 
sławnym organizatorem był 
Wacławilf; ponieważ m~ś~ 

uia kolonistów wyszła 
Stefana Wolskit•g'> a p. Wa· 
bvł tyiko ńarzędziem w r~ku 
Nte mo:.tna s1~ jednak temu 
gdyż młodość i oieznajo· 

tutejszych stosunków1 zupeł· 
t'um<lczą. 

szcz1 ście kandydatem strony 
. tył człowifk, l\tóry zaw . 

przychylnie 1 z tfimpatjił 
sią do kolonji, polskiej 
czego bardzo wielu Pola· 

o ;eniaJąc jego inter€sowanie 
wami polskiemit nie poszło 

zow:::.rryrni lecz głosowało 

' lta.t wybor.ów 191 głosów 
142. 

: ~refekt - M1guel Ber· 
Pizzntto, kameryści - Mi, 

rabowski, Joaquim R. R1beiro, 
Suckow, M11ximo Cantador. 
liśmy wiele na doświadcze . . 

organizowaniu si~1 ale bez 
y s!raciliśrny jedno miejsce 

robiac próby popiera· 
nowych i mało nam zna· 

Korespondent. 

zwil\zku z napadami. doko• 
na szkołę i szpital sióstz 

zia w Rio Claro otrzyma• 
nast~puhce oświadczenie de. 
policji w Rio Claro, kapita· 
vio Van Erven: 

doszło do niej wiado· 
że osoby źle usposobione 
wiedliwo~ciJ ~e szkodą dla 

a st:unły się ioformow&ć ko· 
, ~e świadkowie, którzy 

wezwani do sadu w Uoiao 
· celem złożenia zeznań 

s·.dzią, mają zapł4cić 500$000, 
· m niniejszem odnośnym 

PIERWSZA KOBIETA . LEKAKZ1 

JAKO PROFESOl~ UNIWEH.· 
SYTETU. 

Po ' znakomitej obronie tematu 
:.0 miltrobiologjic została miano· 
wena profesorem !:!likrobiologji na 
wydziale lekarskim uniwm·sytelu 
rioskiego p. Dr. Beatriz Gonzaga. 

Jest to pierw3za kobieta1 która 
wchodzi do grona ()rof~sorskiego Wy 
dr.iatu lekarekiego w Rio de Janeiro. 

ZDEFRAUDOWAŁ 400 KO~TÓW. 

Orozimbo Correia, zaufany urz~· 
dnik p. Carlosa Wigga1 właścicie!a 
pokładów manganesu :aMiguel Bu• 
nierc w Mioas Geraes zoiknął przed 
kilku d01ami zabrawszy ze sobą 
gotówką 400 kontów, 

Policja, na żądanie poszkodo· 
want,>gó, zarządz1ła pościg za de. 
fraudantem. 

SAMOB0STWO Z MIŁOSCI. 

Do pracowni sztucznych kwia· 
tów1 istniejącej przy ulicy :aPasseioc 
przybył Angttlo Cochiarelli celem 
zobaczenia się ze swoją narzecza· 
ną Margarid' C'haves, która w tej 
pracowni pracowała. Gdy zjawiła 
się Margarida Aogelo Chaves oświad. 
czył jej1 że przyszedł siQ z nirt 
pożegnać a nast~pnie wystrzałem 
z rewolweru życ!e sobie odebrał. 

Policja! po przeprowadzeniu 
śledztwa, sprawdziła, że przyczyo21 
samobójstwa te~o były przeciwno· 
śc1 w miłości Angela i Margaridy. 
Umówili si~ poprzEldnio, że sobie1 
razem odbiorą tycie, Angelo jednak 
nie m1ał serca zabić Margaridę 
i paslanowił tylko sobie życie ode· 
brać - co też uczynił. 

KAM ? ANJA PRZECIW GROM 
HAL.AROOWYM WSZELKIEGO 

RODZAJU. 

mo, że dzieci n1e byli pr.,.;y~otowani 
d:~ nmiejszego, przy egzaminie byli 
obecni prezes pan Adolf Szmidt i 
członl(owie komisj t szkolnei panowia 
Jan Rain, Zygmunt Budzyn i Stanisław 
Ma:r.urkiewtct. 

Szanowny inspektor, wyraził sie o 
s~kole z. utnaniem .zaznaczając że 
ntespodztewal s i~, ze Szkoła Tow. 
.Białego Orla•, JeSt tak wzorowo pro· 
wadzonlł i podziękow• ł w imieniu pa 
na Konsula, nauczycielowi i prezeso· 
w i, a także i ko!!:isji szkoln ·'i, u pra
ce dla rozwoju Szkolnictwa Polskiego 
w 8razylji, po !dwugodzinnej wtzycie 
opusclł szkol~, żegnany przez dzted 
owacyjnie. (Ciąg daluy nast14pi) 

Feliks Czajkowski. 

Szanowna Redakcjo . 
Zastoscwuj~&c si~ do postanowienia 

Szanownej Redakcji ,.Gazety Polskie)• 
w numerze 29, w sprawie zakończenia 
polemiki na tle rewolucji riograndeń
skiej, i niechcllc d&lej przei:ilłgać tej 
kwestji, btdąc pewnym, że wygrana 
padnie po mej stronie. pozwalam so· 
bie skreślić te par~ słów proszll' Sza• 
nowną lłedakcj~ i ogół Szanownych 
czytelników, którzy mniej lub wl~~ej 
Slł ·oświadomieni z sytuacją polityczn4 
i materjaln~& sh.nu Rio Grande do Sui, 
o łaskawe os,dzenie tej sprawy. 

Nazwano mnie .borgistll• i zwolen
nikieąt obecnego rz4du st11nowego, co 
mo g~ sobie tylko poczytać u honor, 
że choć sympatja mojtt. tak md~ zna· 
CZI\Ca mog~ dać dowód ~dzi~czności 
Drwi. Borges de Med~iros, prez-,den· 
towi stanu Rio Grande do Sui, za 
szczególne wr;glody i ulgi zas(osowaa 
no w naszem stan!e, dotyczlice kolonji 
polskiej . 

,-------------------------------------

l 
' ' 

Loterja Narodowa 

4t\ N A C I O N A L ' ' 
To'\ovarzyshvo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 29 czerwca, główna premja 

30:000$000 
Bo~d.aje 80 - 90 pro$, w premjaeh 

·----------~-------------------------
Koloniści! 

używajcie tylko nawozów marki 

DO NABYCIA: 
Curityba - Fernando Hackradt & Cia1 15 de Novembro 96, 

esquioa Rio Branco 
Curityba - Rodolfo St~obeJ~ 13 de Maio 91 
Sao Jose dos Pinbaes - Pedro Chiurrato 
Affonso Penna - Sociedade Agricola 
Muricy - S >ciedade Agricola 
Zacarias - Thomaz Nogosek 
Marct:llioo - Joao Kużma 
Thomaz Coelho - Sociedade Agricola, Santa Maria 

~ ~ , ~ Sao Miguel 
Araucaria - Sociedade Agricola Dom Ludowy 

Araucaria-Miguel Zdaniak l Abranches • 
,. Ernesta Bucbholtz Rio Claro-Joao J. Kier 

... 
~ Joao Va1entini Rio Negr~-Jorge Wiesf'nthal 

Serrmha-V1cent~ Kłossowski Ponta Grossa -Ąlberto Ansbach 
Gu.ajuvira-- Sociedade Agricola Santa Candida-Sociedade Agricoh 

czyć w przekazywaniu zebranych fun 
duszów. 

Podając powyższe do wiadomości, 
Konsulat prosi o ogłouenie odpowie 
dn.i~go komunikatu oraz zaj~cie 51~ 
zb1ork4. 

Konsul Rzeczypospolitej: Biszke, 
Dnia 21 czerwca 1024. 

Ostatnie wiadomości. 
Telegr!!m 'oades!lny z Warszawy do · 

nQ i, ze minister pełnomocny przy fZf:\· 

dzie sowieckim w Moskwie p. Darowaki 
został mianowany ministrem pracy. 

*~~~~~~~~~~~~~~ 

m, ~e powyższa informacja 
zgodna z prawdą1 albowiem 

nie krym!nalne przewidziane 
cksem karnym nie nakładają 

ko ~ztów na świadków lub 

Poii~.-ja rioska rozpoczEiła ponow' 
nie k3mpsnJą przeciw grom kazar' 
dowjm we wszystkich domach gry" 
klubach i .kasynach ·jak również 
przeciw grze w ~biszec. 

W kabaretach i w kasynir. hotelu 
~copocabana c dozwoloną b~dzie 
tylko gra w bakarata. 

Jako kolonista w municypium Passo 
Fundo w latach 1910-ll-12 miałem 
sposobność widzieć i korzystać z in· 
nymi kolonistami moimi ziomkami z 
praw i przywilejów jakie rząd stano· 
wy obecny t;astosowywał dla emigr&cji 
polskiej . Najpierw powiem o stano• 
wiskach nawet dość odpowiedzialnych 
jakie powierzano polakom z zaufaniem 
w posadach rz4dowych we wszyst 
kich prawie municypjaeh i o swobodzie 
nauczania j~zyk& polsklego.we wszyst· 
kich szkołach polskich istniej4cej po 
kolonjach w stanie Rio Graode do Sui, 
gdzie malo w kt6rej ukole usłyszy 
si~ j~zyk brazylijski pr. wdziwie i ze 
znajomością wykłada'ly. Pomimo tego 
wielu nauczycieli po kolonjach pobie. 
rllj4 stypedjum rz~dowe umiejliC zale 
dwie si~ porozumieć w j~zyku oficjał. 
nym Czy trzeba wi~kszeJ ulgi:? Ko· 
n:ystają s~koly polskie z t}'ch i'rzy- OD REDAKCJI. Zamieszczając po · 
wilejów i w innych stanach państwa wytsty komunikat, redakcja )Gazety 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ 
donosiecie. Krąh ponadto po· 

jakoby oddział poHc1i utrzy· 
nv był kosztem Zgromadzeata 
św. Wincentego, co również 

fałszywem, albowiem wojsko 
jest za wsze i z reguły o 
prz~z rząd stanowy. Woj. 

utrzymuje ~i~ z żołdu, jaki 
i nie przyjmuje tadnych 

iub zapomóg. Do powyż 
nej miejsco-arości został 

oddział policyjny celem 
ania porzs_dku, zgodnie z 
m szefa stanowej policji Dr. 

•uuliU"' que Maranha.o, nie zaś 
dyspozycji jakiejkotwiek oso~y. 

jroiam jtlszcze, te odpowie· 
z!ł. szerzenie tych fałszywych 

zostana pociagni~ci do 
ziałoości sądowej, co pu· 
kazałem ogłosić1 aby winni 

tłumaczyli si~ nieświadomością. 
Rio Cłaro, Stan ParaDlł, dnia 7 

1924. (Podpisano) Affonso 
ocisco de IJima escriviio: Cap· 

Van Erveo. 

Z Rio de Janeiro. 
KONuHES PREZYDENTÓW 
GUBEUNATORÓW STA~ÓW 

BRAZYLIJSKICH. 

naradzenia siQ nad pro 
reform~:~ kon~tytucji bra• 

j odb~dzie si~ we wrześniu 
zwołany przez prezydenta Re

kongres prezydentów i gu· 
wszyt~tkich stanów bra• 

Dzienniki brazylijskie zapatrują 
nieprzychylnie na ten kontres1 

n:aur~cu., że bfldzie on bezuźy 
i bez wartości dla narodu 

lijskiego. 

Nadszedł 
Posłan iec Serca aleznsowe~o 

..- na czerwiec -.. 

Korespoadencja • Porto 
Alegre. 

Wieczorem dnia l kwietnia o go• 
dzinie 19 na stacjł kolei ,.tutejszej ze· 
brali si~ członkowie Zuz4du Towarzy· 
stwa Białego Orla na czele z t~reze· 
sem panem Adol(em Szmidtem, a taka 
że i \tQmisjl} szkolną z nauczycielem 
panem Bolesławem Wonclewskim, o· 
czekujl\C pr.zybycia (~ociągiem zwanym 
SaRta Maria) profesora pana Stefana 
Szumowskiego, Delegata Konsulatu l 
Naj. RzoczypospolitQj Polskiej i Inspe· 
ktora Szkół P;lskich w Brazylji. 

Po dość długim oczekiwsniu, bo o 
godzinie Z2 m. 30 dobił pe~ci4g do 
stacji, (jak zwykła z opóżnieniem 3 go· 
dzinnem, ponie..,at obywatele atanu 
tutejszego przyzwyczaili si~ do nimej
szego porządku, pomimo, że ju~ od 
kilku miesi~cy walka ustala a pocią· 
gów rz4d nie używa obec!lie dla prze
wozu waj$ka, lec~ system pozostał 
nadal, a dyrekcja rz11dowei koleji nie 
kłopocze sio weale o uregulowanie !>O· 
ciągów osobowych) Prezes pan Adolf 
Szmtdt powitał przybyłego pana bte• 
fana Szumowskiego w imieniu Tow. 
• Białego 6rła - , nastopnie nastlipiła 
ogólna prezentacja, i serdeczne uściski 
dloni, ~o kilku minutach krótkiej po
aadankl Szanowny goić udlł sio wraz 
ze zgromadzonymi do lokalu Tow. na 
wypoczynek, poniewat jak um za•ma1 
czył, pierwszy raz w życiu użył 
tak wspaniałej podróży koleilł w na• 

· szym stanie i nie prodko zapomni o 
takowej, nastopnego :łnia profesor pan 
Stefan Szumowslli zwizyt?wał szkełą 
Tow. a Białego Oda• egzaminuj"~: dzio· 
ci, egzamin wypadł pomyślnie, pomi-

brazylijskiego? ... W iem bardzo dobrze Polskiejc: oświadcza że cht;tnie przyi· 
źe w innych stanach dziesiątki szkół mowe.ć i ogłaszać b~daie wszelkie datki 
polskich pozamykano jed) nie dla tego, które wpłyną na powyż wskazany cel. 
że nie wykł1.daM brazyli iskiego jc;z:y· Ko~u sła~a n~szej Ojczyzny nie _jest 
ka, o czem w stanie Rio Grande do 

1 
oboJetn11. ~tecbaJ pospleny ~ datktem, 

Sal jeszc:.~e sit nie słyszało, choć rz~d pomny, ~e ~yróżn.ienie . naszych roda• 
stanowv stnsownie do ostatnich roz· ków w )aktmkolwtek kterunku lub za· 
porządień p Ministra Ośw1aty brazy wodzie,. na terenie międzynarodowym, 
lijskiej, rnógłby to pr~two ze wszelk~ przynost slawe naszemu państwu i pod-
surowościll zastosować. (Ciąg d. nast) no~i wartość czy to ~oralno~~, czy ma· 

Sylwia Dereuacnvski. terJalną lub ftzyczną Jego obywateli. 

G~SA BRASIL. 
ul. Jose Bonifaeio 10 (dawna Fecba1a) 

--
TowarzystwG Polskie pod Imieniem 

Stanisła~a Wojciecho.,skiego w Ouro 
Verde. Ex. Canoinhas w Stanie Santa 
Catharinie. · 

* W odległości 10 km. od Ponta iffi * Grossa iest do sprzedania (20 proc. ~ 
~ poniżej wartości) z i)OWodu podwój• ~ 
~ nogo wypadku śmler~i, wielki i ~ 
~ bardzo dobrze ur rawHmy SZA l!t 

KIEA skladający się z ~l al ~ 
~ krow ziemi. Na życ:&enie sprzedaje ~ 
~ sią tę ~iemi~ także częściowo. ~ 
~ Błiższe wiadomości otrzvmać mo~ ~~ 
~ na u pana Alberta Suckow, Pa ~ 
~ daria Victor ia Ponta Grossa, Est. ~ * do Parana. * 
~ 10 10 ~ 
~~~~~~~~~~~~ ........................ 
C Dr. Zygmunt GradGws ki ~ 
0 ADWOKAT 

Zawiadamia swoich licznycn fregezów, 
że otrzymała właśnie duży transport 
rozmaitych artykuł6w zimowyc•h a mia
nowicie: korty sukienne 11a uon nia (ca· 
semiras) materJały welmanę fPntazyjne, 
barchany gładkie i fantazyjne, flanele, 
koca, kołdry, pła-;zcze i mnóstwo innych 
artykułów. tu nie W'fmienionych. 

Podaje d() wiadomości i& z dnlęm 
13-go Lipca odb;dzie si~ półrocz.ne 
zgr~madzenie, na które tal'rasza wuy 
stktc? członków; w razie ni~pogody 
od~ozone zostanie na nast~pną nie· 
dz1el~ (czyli 20) i Po ukończeniu uniwersytetu, i 
_ ZARZĄD. ' ma zaszczyt zawiadomić Sz. SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystępne dla wszystkich 
Zobacz7'ć aby uwierzyć l -

N 1257-24· 
Do Kooaulatu Rzeczypospolttej Pol · 

sklej w Kurytybie nadeszły listy dla 
nast~pujących osób: 

Jakub Kubik, Wajciech Ekiert 2, Fum 
ciszek Hofman, Rubes Hlllzman, Ta• 
deusz Ro!ek, Wawrzyniec J. siocha, 
Antoni Boruch, Antoni Mikou 1 Adam 
Bocewicz. 

Listy wyślemy po w41ica%Aniu dokła 
dnego adresu i nadesłamu kosztów 
pocztowych, 

Konsul Rzect.ypt'\ ~ r olitej 
Kurytyba dnia 21 czerwca 1924 . 

N 1227-24. 
Do Redakcji .Gazety Polskiej•, 

W Warszawie zawiązał sit; Polski 
Komitet OlimpiJski, który ma na celu 
zbieranie funduszów na wyjud pol· 
ski.:h zawodników na Igrzyska Olim• 
pijskie w Paryżu 

Konsulat popiera akcje Komitetu i 
zwraca sit; ~o polskie go społec,eństwa 
o poparcie zamierzeń Komitetu nad· 
mieniajac :ararem. że może pcśredni· 

Tow . • Tadeusz !i.ośeio•zko C K_ołonjQ. Polsk~, iż otw~rzył ł 
Łąesnoie i Zgo•a•. ' kancetarJEJ adwokacką l ze a 

Zs;nasza l!lzanownych członków Na l załatwia wszelkie sprawy CY· 
zwykł~ walne zg~_omadzenie półroczne, i wilneJ kryminalne, spadkowe, i 
Na dzień 6 go L1pca 1924 r ' rozwodowe i t d łJ 

ZARZĄD. • • 
----------. --·- ł B1uro i mieszkanie: 

Potr ~e ba jest sluząca do ' P!'aęa Osorio N.3'7 
wszystkiego. Rua Augusto Stel· .. ._. ............. ., . 
feld N. 34. 3 - 6 
~DO~lO!!~Dft31QIUi!*l0!!~1101!0 

S Casa · Mascotte. S a Wielka fabryka mebli. Po· ~ 
~ siada także na składzie arty• § 
D kuły i wyroby wielkich fabryk ~ a porcelany i telaza, maszyny D 
łl do szyda, brob wszelkiego a a rodzaju jak rewolwery, strzel· ~ a by etc. etc. l 
l Sprzedaje swoje towary po ~ a cenach likwidaryjnvch. ~ a Rua Dr Muricy 91 - 93- ~ 
~ Praęa Zacharias 6. Telepbo · § 
~ ne N. 584. 1 -4 D 
~U.QUQU~~Ql!OICD~ 

~~a:-akk~~~k~~ 

~ Kto chce wiedzieć co się w świecie ~ 
t~ dzie1e, ten niech czyta i prenumeruje ~ 

~ ,,Przegląd S'wiatowy" ~ 

ł
~ Najwi~ksze czasopismo ilustrowane w 

w Polsce. [!:11 

WszelkiQ korespondencJe i prenu· ~ 
meraty wysyłać pod: Skrzynka ~ 

~ pocztowa 183, War••awa- ~ 
~ Poloaia. 5 - 10 ~ 
~=ę~~VV"ę~::!f'4l~ 

Kurs pteni~dzy. 
dnia 29 czerwca 1!J24 roku. 

Frank 495 Pezo zł. 6S760 
Frank szw. 1$660 Dolar 9$3')0 
Lira S,H5 Funt szterl. 40lODP 
Pe~ 21950 



r. Mirosław Szeligo vski 
B~ły asydent klinik europejskicit 

• o s l 
Lek:a:rz i. ope:ra.to:r 

~3K~hiHJE WSZELKICH OPERA.CYI CHIRURGICZNYCH I K8BIECYCH 
Leczv oodiug na)I1owszyc:h sp6~obow. B. da za pomoc~ pr&ruieni Roentgena. Marcu y&S a 

V'l'l ·~ada włn~aą praeowaię do badań mikroskopowyeh i bt>da6 
!uw i a a choroby ukryte. 

"l s N. 9 Ohor?; c 't zamiejsco·wych przyjntuje na leczenie 
w swej klinice. 

4~, Bn.a :sao 'Fraae.isco a. 811- Karyłyba 

~ ~ -------------------------------------------
ma zawsze na składzu~: mąk~ sz n ł ~ rto;ą i kdm )'dzianą, cukier, rył,"s61, 

śl~>~4ie, ś iwki, rod?enłd i ko serwy owocowe. 
Ma r6 .nitż jl pszą kaw mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne v najlepszych gatunkach 
Kupuje- produkt rol ja c. o: u~ ydz , f oJ , ziemniak·, maslo1 jaja, drzewo it.p. 

SPRZEDAŻ NA OLO~JE lllJ T WN l 14TA.LI(JZNA. w 
Prez C E N Y ·p t Z Y S T Ę P ~ E 

Posiada filje w homaz Coelho i Araukarji 

....................... i'31f ..... .. Do sprzedania 

Fabryka cukierków 
"A l.J R O R A" 

dom drewniany, majqcy fronlu 45 
palm i c.ługośri 40 palm, ·położony 

J w dob:-~m miejscu i stosowny na 
' sklep-j~st na d~godnych warun· 

·kach do sprzeJania. 

. o-ózefa. :Z::uli. 
EAdJA* 

Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w 
(."ballas") we wszystkich odminllach. 

papier 

Ulica Martim Af'f"on.so nr. 18. 

Coritiba - Parana - Brasll. 

~«• ~ &••••••--•~••~•e.a 
~~~B~~~~:ł~fłałiBJ!It&IIRłilllllf 

'' iradentes'' 
Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tiradentcs N. 3'7 

' 
* 

Baczność Koloniści pelsc;y! 
~ 

W uptece tej, ktćrej włzgcicielam jest Polak1 rozmówicie a 
si~ w hzyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsługą. 

SWÓJ DO SWEGOl 

m 
d 
11 
i1 
~>i 

. B Rłiłlłłlł!IU1JISi' 

Fabryka karmelków i cukier k6w rótnego g~tunku, tań· 
, szych i dro~szych owinietych w papier (•bałi&sc)J malino, 

nowycb1 kokosowych, mi~towvcb, cytrynowycbJ ananasa. 
wycb, treskawowycb, bananowycb i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne,~ nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć po ce. 
nacb bardzii przystępnych. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siq o tem, 
te s~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eacho'V'shi. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

Najlepszy browar w Kurytybie poleca ta i na prowiacji 
p;wo własnego wyrobu po aajprzystQpniej(\zych cenach marki 
:.Cruzeiroc.ł •Pilsenc, »Pombac, ,Esc:.nillha i ione. 

Kupaje dla własnej słodowni jQczmiei w rozmaitej ilości 
r.ła ci nailepsze ceny. 

KUBITYB4 - CJAIXA P8.'1'.AL 188 

D~ ndue łi'ranęase et Italenne pour Lameripue du Su d 
Centrala : Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, 

B r a z y l j .s - F1ljc : S. Paulo, .Rio de Janeiro, Saatgs Curitylta, Parte Ale 
gre, Per:urmbuco, ftio Grande, 

Agencje : Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Saato do 
Pinhal, Jał:u, Mocóc , Ourinho, Parana~ua Ponta Grossa, Ribe1rao Preto, 

S Csrlos, 8. Jose do Rto Pardo i S. Manoel. 
• r g e n ty n a - Agencje: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fe. 

h 1 l i- Vdparaiso - Korespondem:i: 
E~U - Banco Ita'iano-Lima, Callao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
OL OMBIA - Banquo Franąatse et Italieone du Columbie-Bogota, 

Załatwia si~ wszystkte operacje pieni~żn , przyjmuje siv depo~yty na 
m 1. określony i na rach~.:m;l.l. blerzący płacąc. najwyższe procenty 

Agencja Banku XX 'Ct'mmercial Italiana mieści 1i9 wo własnym bydyn· 
przy ulicy 16 de Ncwembro, . 

Odoośńvch inrormacii udziel• 
Frenci!łzr>k Watroba w Palmejrze -

Sklep t~pożywc:ty 
•oiłiANĄ. SIUJBE"P ~KIEGO 

• Y. Col. Bomfacio Vil!ela No. 29. 
PONTA- GROSSA. 

Poleca Sz P. P. artykuły spo~ywcze, 
mąkę, cukier, ryż, sól, śledzie, milję itp· 

Trunki krHjowe i za raniezoo wszel 
kiego rod; aju k produkty rolne, 
fasole, ziPmniBkt. masło Jaja i t. p 

Ceny umiarkow:mf'. 
SWOJ DO SWEGO l 

Domini 
Poski zak ad kra\viecki 

(JUca &legre N. 3 
Wielki wybór rosterjałów na ubranie 

laroówienie wykonuje liię w tazie po 
trzeby w 24 god:;iny. 

Bo~ ot& s:war ntowana. 
GENY NISKIE. 

~~~~~~~~!.;c,~ ·- ~ ~~ ~~""'~,; 

! Do brych murarzy ~ 
!fi Potrzeba naty<hrnt st do Pon : 
=ta G1ossy Płaca Rs. 12$000 t• 
!fi dziPnnie. MI = Zgłosić się do Romanalt 
.. ~ Sk ru s~tieg) w Ponta GtOS· ! 
~ . ~ 
tfł Sie. ~ 
Ci Av C 1!, Bonifacio VII Ila ~ = Nr. 29 3-8 J;tt 
.. ' bit 
'ił w.-~ ,..w'iłi<il wl .,., -iiti'ii6 41w 

Nasiona z Polski 
są na składzit:> świeże i naj· 

lepszych Ratunków. 

N siona warzyw 
(Torebka 200 rs.j 

Brckiew" bmaki, cebula cyko· 
rja, dynie, fasola szpar, groch• 
cukr., 1 alafjory, kalarepkaJ ·apu, 
sta (głowtasta1 bruks IRka, czerwo. 
na, w!cska}, koper1 majeran~k1 
n..ak jada1ny, ma:chew, mElony. 
musztarda1 og6rki1 pieczarki (za• 
rodki, 1 cegiełka l mlr.)1 pieprz.t 
;>ietruszka, pomidory, pory, rabar
ber, rzepka 2 mies., rzodkbwka 
l mies., sałata, selery, szparagi, 
szpin'ak, truskawki (rozsada). 

:Nasiona łuoiatóuJ 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber.~ dzwonki, goź. 
dziki, g oszek pacbnący, lewkonja• 
lwie pysuzki, łubin kwiatJ maciej· 
ka, makiJ nastureja, ostróźkaJ pło 
myk1 rezpda. sł l"IerzoikJ 1td., itd. 

Nasiona polne 
Koniczyna, lucerna, wyka, fa · 

sola ~so a' ł proso. itd. 
Nasiona drzew 

Cyprysy, lipy, rOdodendrony, 
sosna JapoiHka, tuje, itd. · 

(Ceny nasion polnych i drzew 
na żąjanie). 

Cen& dlg kupców przy odbiorze 
naj m nit j lO tu~mów: 

l tuzm nasion warzywnych 
1$800. 

Wv~ ·łka kole ą lub pocztą w 
granic:: c-h rRłPJ Br~7. hi 
PAWEŁ NIKODE.ZJI-

Tr"v..::!:iba t:a .... ad .. ::> -
- CU~ITYBA- Para~lł 

N aj większy wynalazek dla l6czenla syfilisu 
l:J..Xi:t ,.9:1..4'' 

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

Zwalcza skutecznie c;yfilis bez nieb6zpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
• gicznym środkiem, czyszczqcym krew i lekar.:~twem wielkiej warteści, 
Już przy użyciu trzeciej fla~OC'7.ki, objawy choroby nawi3t poważniej 
szych: plamy, fistuła, pryszcza, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjał. U 9G0/o m~t.czyzn żonatych, któ y za czas6w kawalerskich, choro 
wali na choroby ~~ekretne choroby pozostają cbronicznemi i to jest 
przyczyną, ~e tvsiące kobiet znmqt.nych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobieco, nie wiedząc. zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wy tarczą zupełnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania w szych dzieci od prz}byych następstw . 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej 
szem lekarstwem, poniawq~ nie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 
utyciu. ,.ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła 
dach ar.ta"znych w Brazylji. 
Głó 7 skład G lvao e Cia 

'zanowne Panie ! 
W ciągu 4·rh g z· u o aó su; mQż cic •ad kotek macicz• 
aych, jeż i użv b• :łz c-ia , FL T"\: O SEO \. TINAc 

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

,p O.XO· ed tł a" Jtl JO yuym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest naj ... zyb zym w lec~:eniu nibdomagań kobiecych. 
Kolki mnetczne leczy w ciągu 4-ch godzin.. U~ywany 15 dni przed 
orodem, ułatw ~ ooró , zwnir-j ·za boleser porodowe i kolki, i zabez· 

piecza życie k:ob1et przed n ę s wami krwotoków, tak cz12stych przy 
po cd11ch. Przy in ych chorob lc kobiecych "Fłux • e.latina• 
cizi ła zow 7.e sku acznic i leczy wzzy..,tk:te nied rnagania kobiece. 

Z·deca się ){' ~ar:rom i alf:uszarkom .. 
Je~l yni depozytarjusze: 

& Ci Sao Paulo AvenidaSllo 

%1~~~[~~~:~ 

gi DorsPi:iej 

·t nfque~' 
od: zdy z pt>rt6w Santos i Rio de Janeiro 

do H , re i o ·d _ ux 
KomunikacJ najszybsza i najwygodniejsza sta.tkami Ju. 

ksusowemi pos iesznymi, które odbywaJą podcóż Z"l Santos 
do Francji w 15 dn·ach: Ol'az statkami specjalnie u;rządzo• 
nymi dla emig~anrów, którzy znajdą jak naj ygodniejuze po1 
mi€ zczenie. 1 

Statki 1 mJi do dvspo~ycji kabiny III kl sy. 
Podróź z Bordeaux, z H vre czyh s Pallice do- Gdań•:ka od 

bywa i~ pociąg m1 łrancuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunr,erque 
do Gd!lótkll statk1.mi komp. francus:.tiej • Transatlanf,que•. W ten 
ap~sób uniknie s·~ różnych nadużyć, na które nier,,,; bywaj4 
żeni n :si pa aź~ro 1e na gnmicy niemieckiej. 

ajbliź zy odjazd do Europy 
Z 8A.NT08 Z IO DE J A.N.EIRO 

•IUEDU.\.NAc 29 czerwca 30 czerwca 
:.FORMOSEc. 4 lipca 
:.CEYLON• 13 c 
•LIPARłc 18 c 
•lUOSELLA.c 27 )ipea . 28 lipca ... 

Sprzedaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski do 
fłrazyiJi t. za. (bilbetes de ch mada): załatwia i bliższych ira· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida t~ui~ Xavier N 2 , o ·ytybrt. 

~lEIRłlKI'ałił l 1!1 R s:fJiml; 

w 

a. 
- Tak je 
W takim 

Rudobrc 
C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N w takim l 

Zało2. w 1897 przez .Ąifreda Ernesta Bichels _:z~i~if: 
Ma zawsze na aNadz1e wielki wybor kapclu!lzy dla pań i _ 1 Graty 

z:tbawek materji.J.łow" przedmioty łaściwe na preaenty, ora.z~na . 
\"\1 arto ,przekonać się osobi1ic1e o dobroci towarów j&ko też et - · Nie l T 

kich cenach OlS - Szat~ńs 
rzuca się Jak 

===================================================~ - Pomoc1 

Han el Polski 
w n ro Ereehlm Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

i donc 
, ~e si~ dź~ 
Lecz Rudo! 

na mi~ 
Olga z sza 

_,.\ do prze1 
N wo spro adz\ln~ 1 i wybOr towarów metrowych, jak<Jtef k w zaroi 
dzi rolniczyth1 kuch yrh i wsz~Ikicb drobiazgów. .Kupuję orll1dnbiJaol~roa 

kol JDjalPe, - płacę wysokie ceny. 
Adreb : d ł w Obroślak 

Barro-Erechim - Hio Gra11de do Sol. 
==~==~========~---=~-
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