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W zwiC).tku ·z pobytem Pana 
Prezydenta Wojcis~~owSkiego 

w Poznan1u. 

skutecznłe) straże i nawiązać łączność ze 
światem. Dochodzenia trwają nadal. 

ta Wojciechowskiego i prezesa rady mini
strów Grabskiego. Prezydent łagodził i ła· 
godzi przeciwieństwa w Sejmie i Senacie i 
wpływa na prawidłowy bieg pracy ustawo- WYKRRCIE NOWEGO GNIAZDA GROŹNY NAPAD BOLSZEWIKÓW 
dawczej, prezes Grabski zabrał się do ener- KOMUNISTYCZNEGO. NA TERYTORJUM POLSKI. 
gicznej naprawy gospodarki skarbowej i pc· Dnia 18 maja b. r. rano, banda bolszć-

Podczas pobytności swej w Poznaniu w rządku administracyjnego. W pewnych miejsco~_,ościach letniczych w wieka, złożona z 200 ludzi, uformowana w 
kwidniu b. r. - pisze w "Głosie Ludu" p. Nie jest jeszcze wszystko najlepiej urzą· bliższych i dalszych okolicach Warszawy kompanję, uzbrojona doskonale w rewolwe
W. Oryiyńs~i - pan .Prezydent Rze~z~po.s- dzone, ale w każdym razie zwrot na lepsze ~ladze .bezp~eczeństwa zaobserwały rozwi- ry, karabiny i granaty ręczne, wdarła się na 

1. · p 1 k' · ł ł d o tema J·est wszędzie widoczny Jającą stę agttację komunistyczną, przeważ- terytorj·um Połski i zaatakowałe wieś Krzy-
po !te] o s teJ wyg 051 wa prze~ w K ' · nie wśród ~czącej się młodzieży. Bardzo mło- . · 
jedtro w starodawnym ratuszu, dr~gte w a- Wyrażając więc radość z tego, co już dzi uczniowie, bo 3 i 4 klasiści, 14 i 15-letni wtcze, przystępując do systematycznego ra· 

lsu 

synie cficerskiem, które bardzo mepodobały zostało dokonane, p. PrezyJent przyporr.ina hł b 1. .t . . . . h bunku ludności. Posterunek policji polskiej, 
• • 1 • t ' k · · ber c opcy Y 1 agt owa m przez uczmow wyzszyc złożony z czterech żołnierzy, z szaleńczą wprost 

się memtecKtm gaze om poznans tm 1 . · społeczeństwu polskiemu, co J·eszcze zrobić klas kto'r łod m k l g m roz 
k. z · h kł d k t k ła Je ' zy swym m szy 0 e 0 • odwagą zaatakował bandytów. Wynik walki Iińs tm. a te przy a em ry Y owa należy. Polska potrubuJ·e pokoj·u i spoko]·u d al· do t · kom · t o b Is e · 1 k · r t aw 1 czy ama ums yczn · 0 z był oczywiście do przewidzenia: ]'eden poli-rówmeż po s a prasa soqa 1~ yc~na. w budowaniu sweJ· przyszłos' ci. Nie myśli o wickie broszury odezwy gazety t' t p Czy 

C ' k' t d ł t k o ' ' · · - CJ·ant został zabity, a trzeJ· pozostali ranni oż ta tego za em powte zta a r z. woj· n ach, zamieszkach lub sporach. Ale pra- t · · d k' od b ł · d · · · k ł · 1 • k"m 1'est ama 1 poga an 1 ywa Y SH[ po czas zt· i rozbroJ·eni. Banda obrabowała doszczętr1ie 
wJżny t umta~ ?wany C'f- ~wteK, l~ 1 

• gnie być sobą, żąda możności ro:Lwoju we- my w mieszkaniach, gdzie zaciekawieni mai- wieś Krzynicze, wywoża.c łup na 16 wozach. 
prezyd. en t W_oJCt~ch?w~kt, ~e _naraztł stę . na?- dług własn)'Ch zamierzeń. Nie I"Jragnie mi e· cy zgro-nadzalt' st·ę wraz z 18 19 t' 20 Ie 

l k 1 t l ktm 1" .u ' · • Szc;:ególnie dotkliwie obrabowano miej·sco-cjona tstom metmec t m 1 so~Ja. lS om P.0 .s · szać s i:: do spraw obcych, ale także doma- t ·rr · t · t t'" kt' · h 
P d t R I t p l k e wy 1 • m ·1 5 arszymt " owBrzyszam ' orzy tc weQ'o proboszcza, ks. Augusta Wesołowskie-rezy en zeczypospo 1 eJ 0 s 1

) • ga się aby nikt do J·eJ· spraw wewnętrznych r t ·· k · t h Ab s a ~ 
d · ł · · · P l k a]du]ąca ' naucza 1 eoqt omums ycznyc · Y za z · go, któremu zabrano nawet urządzenie miesz· cho z:t z za ozema, ze 0 s a, _zn nosa n'te wtykał. h • · t t t · · · . k t h k h d d c owac rzeczywts Y s a n rzeczy, s arst uczmo- kanJ·a. Po obrabowant·u Krzywt'cz banda 

się w me orzys nyc warun ac mtę zy wo- D t · · · · l h T L" N d' · ·t t kł d 1· t f"t· . . . d . R . . N' 'Y' amt' o os atmeJ mema c wt 1 tga aro ow, w1e-ag1 a orzy poza a a t zw. 1 1e samo· posunęła st'ę daleJ· w kt'erunku toru koleJ·o-
ma wrogtmt sąsta amt! 0~Ją ~ te._.. c ! d kt' · d tk P l k l · t · k.. k d l ł · ·' · . b , , t 1 1 nem 1 o oreJ o paczą u o s a na ezy, s ara- l pomocy uczmows teJ, s ą a a stę ptsmten- wego Krzywicze _ Bu.cław, teraryzując lu-
must yc pans wem SI nem, · meza ez ła się wpływać na nasze stosunki wewnętrzne, na i ustna zaraza komunistyczna. !Gniazda · 
bezpieczne~, jeżeli, '!la. zachować należne a nawet wprost dyktowała nam swoje ma- komunistyczne rozsiadły się w wielu mi a- dność wtosek i dwory. Zona właściciela ma
jej stanowtsko w swtecte. Do tego czasu z ło życzliwe postanowienia: w sprawie Gdań- steczkach, lecz główna centrala zawsze kry- jątku pani Poniatowska, napadnięta w miesz-
powodu niekorzystnych warunków wewnętrz· k Kł . d · . , . d h J ł . W . d . k . k kani u, przyjęła bandytów wystrzałem rewol-

p l k . . ł . 1 . , owa s a, aJpe y, mntejszosct naro owyc , a- a stę w arszawte, g zte nuto sptse . werowym. Bandyci bezwłocznie rozbroili 1.ą i 
nych o s a n! e cteszy a stę ~a ezytem l? - worzyny i t. p. Ostatniemi czasy po szeregu licznych aresz-
żaniem zagramcą. Składały s1ę na to mezgo- t , W . . k h ł d · . zamordowali w okrutny sposób. Ody banda 
da wewnętrznE!, słaby rząd, nieumiejętn?ść Działo się to z tego powodu, że byliśmy owan . w arszawte 1 na , re~a~ ' m 0• ,zlez przeprawiała się wpław przez rzekę WHję, 

d ' · · dek ustawtez słabi, targani wewnętrznem i ro,rlerkami, ·że komumstyczna poczęła rowmez tracle na źaatakował ]·ą konn o te k oli J.. W w gospo arce panstwowe], !iipa ~ animuszu i rozłamyNać się. Najdłużej i naj- l ·e 
0 

t . . Y P ts rłu,ne . Pd c 1' 
1
. 

ny marki, niezrównanie dochodów skarbo- naszym ministrom brak było jasności i sta- . . t ł . . d k . t czas1 s reJ wymtany s rza ow Je en po 1 

d .. b k . . d , . t . A ł b . . mocmeJ rzyma o stę gmaz o omums ycz- CJ·a t oe!tał b't . d . 'k 
wych z rozcho amt t _ra ptemę_ Z'j na ~a- dnołw~zosct ~ktpos_ępowamu_. ~at ego t me- ne w Nasielsku pod Warszaw~, do którego d n, hz • 

1
. !-att_y, a ]~ enł cbtęz ?I dranny, 

leżyte ~aopatrzenie wojska. Zawmtła_ wt_ęc o ęznego m me uszanuJe, nH< mu pra- 1 . ł k"lk d . . . ł d . , , woc po 1qan ow zagmę o ez s a u, zo
najwyższa władza ustawodawcza, czyh SeJm wa należnego nie przyzna, ale jak k0za po na ~z~ 0 1 -~ ztest~ctu T 0 ~tencow, prz;· stali oni prawdopodobnie uprowadzeni przez 
i Senat i najwyższa w_ładza w. Y. konawcz:1 pochyłem drzewie, każdy nań skacze i psoty~ twak~nte ~c;:dm w; b dzerzył 1 h0~1 proptag~n 'dę bandę. Trzeci oddział policjt polskiej zaata-

k ł d , a ze wsro oso oros yc t na we wsro k ł b d k ł · K t k' 1 · czyli rząd. z tego_ wy .. m a~ . me1asne . stD- mu wyrza za. l h d . Mł d . k ., . - ·e owa an ę o o wst o opoc 1, ecz WI· 
sunki z państwarot bl_tzszeml 1 dalsz~m!. je- Polika-· musi mieć silny i zasobny 5karb, swyc . ro zm. . 0 ~1 komu~tsct,_przry~z~tr dząc przeważającą siłę, wycofał się z walki. 
dni trzymali z .Franqą, ~ru~zy .chcteh ko- i musi posiadać silną i dostateczną siłę s~now~e z~~oznyc ., _upcow 1 .w. as~l~e.t Dotkliwie obrabowali bandyci wsie Zaścia
niecznie zbliżema z Angl]ą, Jedm dopatry· zbrojną. jestto najlepsza rękojmia pokoju, n~~ru\ Of!losct. oc~)~tscte prze~~zO tz1 ·~' nek i Irywiany. jednemu z włościan zabra
wali się w Rosji największego wroga, dru- obrona prled· zaczepk-ami i przed miesza- z .tera 1 stę "1a ogho ne pdogawę 1'm s abnatw- no tysiąc dolarów. - Łupem bandy padło 

N. 1 J k . . b , h d h m1 czasy w asac po pozore za , . 1 k t , . d h p , d 
dzy szukali go w temczec 1. as rawo memt stę ho cyc o naszyc spraw we- majów k, tańców i t. p., gdzie wygłaszali wt ~e be odsz obw~osctt w woSrac .

1 
k .. rzywBo dcą 

~'.!Ci• zwłaszcza uwydatniał się stosunek Polski do wnę rznyc . f t , . r . , . t , t · eJ an y y1 a amam mu s IJ. an a 
t.HJI!J\.!II!J• Europy w porównan~u . z małą C1e~hosł~- Przypomniał to w porę Prezydent Rze- ~e ~ra )'! .sptewa ~ hp~snt. an y:an~ w()'~ l przeszła granicę z powrotem 11a odcinku 

wacją, której ~ł~s _dztękt. I?raw1~ło~e] poh- czypospolitej p. Wojciechowski i za to n ale- fwtcz_y \~1
1i ;'. 0 . c. 0 z~n;u z ~~:mtą.ą s ha; słupa nr 423. Bezzwłocznie po zawiadomie

n.-.,._lłll tv ki skarboweJ t Jednohte_J pohtykt zagra.-. ży mu się pełne uznanie i zupełny posłuch. ecłzdm~ , t , u zt~sttęct_u wted ce "0 tec~J ~ycnt·u ni u o napadzie wyjechali z War za wy na 
, ł k m o z1encow U]ę o 1 osa zono w wtęzte . . . b d . . . d T 
nicznej, słuchany by z wtę szą uwagą, mz W czasie rewizji zabrano wiele kompromi- mdoteJt_scReozmaron ntt dz .r~m!ema rzdą ut P·P·,. ~ar-

iD• 

trzy razy większej Polski. ~ .h~~ t · h d d, · , k · d , u z1ez immen an po ICJt p. 
Możemy dziś o tern pisać spokojni~, gd~ż ~ ~~ ~) ____, U]ą~fc ~~o 0;;'' sptsow, stąg, 0 ezw, Borzecki. Ten bezkarny napad bandy boi-

stosunki nasze wewnętrzne gruntowme stę U~ pro amacyJ 1 t. · szewickiej wykazuje, jak fatalne stosunki 
zmieniły. Niemała w tern zasługa prezyden- W więzieniu starali się przekupić (bez administra::yjne panują na granicy i jak row-

W walca o mlljoDy. 
z naszych czasow, w 4 tomdch 
przez Jerzego Bornes'a. 

on trwo~nie. - Pokojówka wyrwała mi się l ucie· nej tej wyprawy, udaje się hrabia Egon do Oigi, Po szalenie szyhkim galopie dostają się oni jflsz· 
kla. Zwoła ona całą slutbę, która jut nie śpi. Hra którą zastaje w towarzystwie i:JOkojówki, straszoie cze w nocy do ce u swej podróży. Alfred otwiera 
bia nadchodzi. Jeszcze zirytowan'ł- bram~ i zamyka tą potem sam starannie za sobą. 

- Niech tu przyjdzie -zgrzyta Rudobrody.- - Czy złapał pan tych rzezimieszków? - pyta Obydwaj zwracają s1ę oni teraz ku stronie pał cu, 
Stań ty sobie koło drzwi i strzelaj do ,każdego, ona na wstępie. którą Fanny zamieszkuje. 
który tu wejść zechce. Hra)łia Egon zaprzecza, drżąc też jeszcze z iry- Ta ostatnia, zdziwiona i zaskoczona jest przy· 

D~prawdy? - mówi Rutłobrody, najpierw Ratzmano nie ma jednak chęci do tef bezna tacji i dburzenia. Cala jego nienawiść dla Rudo· byciem barona Foebren. Alfred opowiada jej na· 
wiony, a potem irooiczn~e uśmiec~nięty : ~~~ dziejnej walki brodago na nowo się odezwała. prędca jak to się stało, a potem naradzaJił oni się 

tego nawet nie potrzebuJę .uczJ!llć, ~aJlOpleJ - Nie, nie, przemoc zanaito jest wielka. Ucie- - Gdybym ja był przeczuwał, w jakiem nie· we trójkę. co począć. 
się odrazu do pana brahJego 1 opow1em mu kajmy, póki czas Rudobrody - ostrzega on. - bezpieezeństwie pani siQ znajduJe i że ten dyabeł - Czy się Liana Jeszcze nie zJawiła, co? -

za sztuczki pani robiła Bierz, co chcesz i chod~ l w postaci ludzkiej tu do zamku wkraM się odważył pyta Alfred. 
Olga wybucha na to głośnym śmiechem. . . Coraz bardziej zbliżające się kroki i glosy do - woła brabia. - O, czegc~ mnie kto przedtem Nie l odpowiadA Fanny. - Nie mogłam S!! 1!1. 
_ Spróbujcie t - mó~i ona. -:-. CzyśCle JU~ prowadzają Rudobrodego do przytomności i puszcza nie zawtJłal. abym tego łstra mógł przyłapać l za nią szukać. Boję si~ jednak. ~e ona z zan { U 

nnrrmu•n- coście wy hrab1emu zroblli11wy, n~dzny on Olgę, która le~y. jęcząca i pól przytomna na Olga opowiada mu teraz, jak się Rudobrody uciekła. 
? Idźcie tylko do niego. On przyjmie was tak, poduszkach. nagle w sypialni jej na ni1 rzuaił. - To wprost niemo~liwe - m9wi Alfzad z 

na to zasłu~:ujecłe. Szvbkim rzutem oka obejmuje herszt bandytów - Czego opryszek ten chciał od p(lni? - · pyta powlltp~ewaniem, a potem zwraca si~ do . barona 
_ Nie chce wi~c pani przyjść do rozumu? cały pokOj i odkrywa zgrabną srebrom i sł0niową Egon. - Za co on panią napadł ? Dlaczego nie i pyta: 
_ Nie chcą z wami nic wi~cej imieć do czy· kosci14 oblo~oną szkatułkę na klejn0ty. Otworzywśzy na mnie? - A mo:te jest tu jakieś tajsmne wyjśCie, które 

1 Rus1ajcie sl!ld natychmiast i nigdy wiQcej l ją z łatwością, wydaJe on krzyk zd~~;iwienia i rado· l -On byłby i to pewno tak~e uczynil - od· ona odo lazła i utyła? 
tu nie pokazujcie jeżel wam wasza· wolność ści na widok kosztownych kamieni i brylantów powiada Olga - gdyby nie to, że ja krzyku naro• - Ja nic o tern nie wiem - brzmi jegc- od• 

~ cie są miłe 1 ' - Hal ha ! Biżuterja hrabiny l A to cłobry k~s biłam i tam do ucieczki ich zmusilam l On chciał powiedt. 
Y_ Czy to ostatnie słowo pani, pani hrabino?- - śmieje on si~ tryumfuJąco . kraść i rabować. Zabrał szkatułkę z calfl mofą - W takim razie ona jeszcze jest w zamku 

Rudobrody z udenym spokojem i błyszczlłcymi Złapawszy· szkatułkę w rękę, ucieka on z Ratzma· biiUter1ą - dodaje f)C!l zrozpaczona. i mmirny ją odoaleM - m6wi Fanny rez0lutn •"'· 
nem przez przedpokój ca kurytarz, dątąc do wyjścia . O stosunku jeJ do Rudobrodego i o właściwym l K1edy nie ma teraz czasu na smkanie wt 4 -

- Tak jest 1 Ani centa wi~cej nie dam l Z ró~nych stron zbiega się służbą. niektórzy calu jegr• wizyty nie wspomina ona ani słowa 11 e ll Alfred zaniepokojopy. . • Jest obawa, ta ' · l 
W takim razie.,. do stu tysięcy dy11 bl6w - npwet uzbrojeni. Na scbodacb spotykaJą uciekaJący hrabia Egou niczego się nie domyśla. człowiek, którego my za policyjnego detekty.va 

Rudobrody, wybuchając coraz gwałtownieJ przernytnicy hrabiego Egona z rewolwerami w ręku. Pocie:~:r.a on Olgę o ile mota i obiecuje odweto · mamy, niebawem tu nam zjedzie. 
takim razie pozna mnie pani. Jeszcze raz, - Stójcie, wy łotry l - odzywa sift} głos jego wać jej szkodę, gdyby się nie udało w~dostać jej - O, jeżeli on sam przyjedzie, to nie ma się 

czy nie ? za nimi. napowrót z rąk złodz;ieJ. jego znowu co tak obawiać. 
_ Nie t _ od powlada hrabina stanowczo. Rudobrady i Ratzmann przyśpieszają swe kroki. - Podam ja tec zuchwały napad ich do policji - Możliwe jednak, że on sobie pomoc przy. 
_I Grety mi pani nie da l - w&ła herszt Wtem pada za nimi kilka strzałów. Nie trafiają - oawiadcza on - prześladawanie tego opryszka wiezie l Musimy być na wszystko przygotowani. -. 

- Ni~ 1 Ta dziawczyoa zostaje w moJej mocy. 
0 _ Szatańska kobieto - wrzeszczy Rud@brody 
018 rzuca się jak tygrys na Olgę . 

jednak i obaj bandyci dochodzą szcześliwie do wy- musi teraz być energicznie wdro!one. Chciałbym, Słusznie l -- potwierdza barQn, - Musimy stąd 
chodu i znikają w ciemnym parku, gdzie Borsuka aby on s1ę raz jeszcze tu odwa!ył przyj~ć Wtedy czemprędzej uciekać i zabrać ze sobą d.dewczynę1 
odnajduJą. osta~nia jego godzina by wybiła. która się w wie!y starego Bartolda !!kryła t Mogli• 

- Strze! sil} kobieto - zgrzyta Rudobrody, - Albo tet i twoją - mruczy Olga za nim, byśmy się nawet tutaj ukryć, gdyby starego nie 
- Pornocy l Pornocy l - woła hra\)ma prze

i donośnie, przyozem pociska za dzwon~k 
~e się dżwi~k jego pg całym _domu. rozc~odz1 

Lecz Rudobrody już ją złapał l rzuctl z s1łą ol 
na miękkie poduszki łó~k~. Daremnie wah 

Olga z szalejllcym przemytn~k1~m. . 
\ do przedpl.lkoju dgchodn JUż przeraźhwy 
• W zamka zaczyna się służba budzić, lecz 

-~n;nl'riCIV nic sobie Z tego nie robi. 

poJnosząc zaci:mięte swa p1ęśc1 grot 1ia w stro11ę gdy on wychodd. - T0 by nie była zła mylił. był«>. - On by jednak nie milczał l Zna on zamek 
zamku. - To nie ostatni raz, ~e ja tu przychodze. Jeże i ty dla mnie jesteś stracony, je~eli nie mogę dokładnie, i z~rodziłby nas l 

To m_()wi~c, bieży on z towarzyszami prędko mieć wi~cej nadziei na posiadanie ciebie i do tego Wreszcie decydują Stię na pewien plan Fanny 
ku lasowi. jeszcze zguby z rf\k twoich obawiać się muszę • • . i Alfred zab1erają się do rlzieła. PakUJlł oni SWOJO 

Hrabia Egon nie poznał bandytów w ciemności w takim razie byłoby naflepsze, gdybyś padł od manatki i przebieraj!! się nie do poznania. 
i dowiaduje się dopierG ed pokojówki, że to był r~ki Rudobrodego. Baron udaje się tymczasem do wieży. Otwiera 
Rudobrody, Opanowuja go trwoga i przerażenie on zabarykadowane przez Alfredo drzwi i wchodzi 

Zebrawszy całą sluthę, udaje on się w pogoń ROZDZIAŁ CLXXIX na górę. Czynić to musi na omacki, gdyż z puwod 
za tymi opryszkami. \V sklepieaiach starego zamku. wczesnej godziny jeszcze tam zupełnie jest c ernno 

............ li Wtem wpada Ratzmann do pokoju. 
- U~iekajmy czempr~d~ej Rudobrody 

Daremne jednak s~ jego zabiegi, ~dy~ oni już W leoi~t spotyka sie baron Foebren z Alfredem 
- woła dawno zamek i park opuścili. Wrociwszy z oiel.lda· i obaj jad!i teraz raze!II qo zamku. 

,\ .. • l .... l "" • t · • ..-:. l ~ , ...... •:t ' ... 
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DR AI."LEGRETTI li'ILUO . 
LECZENIE OG01 .. NE 

Speci"musć: choroby kobiece i dzie• 
&:inne. Przyjxuje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul. Com
mendr.dor Araujo n. 5CJ. T elefo n n. 650. 

o 2 ==================== 
Vtiehńożnia :::ię bandylyzm, wzra• 
staj~c z miestąca na rniasiac co• 
raz bardziej, - na j!epiPj wvka~e 
to ~tatystyka: w !5lycznm r. b. by· 
lo 6 napadów baodyc!dch na te 
rytorjurn Polski, w lutvm 12• w 
marcu 21 1 w kwietniu 26 a w ma, 
ju dutychczas 20 -Napad bandy 
Smul'ikiego był w ka żd~· m ra zi,~ 
na jwię!tsr.y ze wszyotkich dotych 
czasowych. 

O WYKONYWANIE KARY ŚMIER· 
CI W POLSCE. 

M;oister::,two Si!rawiedliwości prze· 
słało do Sejmu projPkt ustawy o łl· 
poważnieniu rządu do wydawania 
przE.phów o wykony waniu kary 
śmierci. 

Wniesienie tego projektu M ni· 
stersr.wo Sprawiedliwości uzasadnia 
tern, iż jest on konieczny dla uje· 
dnoetajnienia sposobu wykonywa• 
nia kuy śmierci we wszystkich ro• 
dzaiach post(powania karnego. 

Sprawa jest piln,, ponieważ uży• 
wanie wojska do wykonywania wyf 
roków śmierci , oddziaływa demo• 
ralizująco na wykonawc'\w, żoł 
nier.zy i ich towarz1 s~y pułkowych, 
a przi·z cał~ armJe, powołaną wy. 
łącznie do obrony, Jest odrzuwa 
ne jako uwłaczające jei gcd ,lości. 

CASA Bl\ASIL 
ul. Jose Booii1teio 10 (dawna Fecbada) 

Zawiadamia swoich hcznycb1 frege
zów, ~e otrzymała whśnie duiy trans · 
port rvzmaitycb artykułów zimowych a 
miauow1c e: korty sulnonne na ubrania 
( casem1rH') materjsly wełniane fgntazyj, 
no, barchany gładkie i fantazyjne, fla• 
neltl, koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo 
innvc:i artykułów, tu nie wymienionych 
SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystępne dla ws1.ystkicb. 
~obaczyć ab7 n\Vierzyć ! 

Należy wspomagać<! Polski 
Komitet Olimpijski. 

Dn•a 26 m&ia br. Polski Komitet 
OlimpiJski w W cSrsz11wie rozpocz.:lłł t y 
godniową zb1órlr~. l- tóra ma dopr·móc 
do wyjazdu polskich s portowców d o 
Psryza. Prasa polska pośwJ~cs szpalty 
n nawet kolumny c~le na op1sy .mat
'hów ,(meczo•) i zawodów i sama 
«.hlje mic)atyw~ Polske pos1ada już 14 
tygodników sportowych, S1eCJalnych 
inlruktorów, teorytyków i innych Z'law 
ców sportu. Wszystkie Ie fak ty stwier
dz i'ł niet bicie, że w życiu społecztń 
atwa polskiego powstał no wy czynnik, 
z którym po wo .nie nalez)l si~; hczyć. 

Tylko dla tych, którzy powier~chow. 
nie patrzą i s4dzą sport Jest objawem 
mody roz;ua.noszoneJ na zachodzie, w 
r~ecz-ywi.Jtości zaś ma on wi~ksze zna. 
czenle, albowtem odgrvwa jedną z naj 
doniośleJszych rol w dziele wychowa
nia narodoweg;o 

W armji polskiej zrozumienie zaud 
wychowania f1zycznego jest bardzo 
duże. Przypuszczać należy, te w naj 
bl•ż<~zym c ~ asie oprócz lekkiej atletyki 
i piłki nożnej (foot bali) szersze kr~gi 
:tato e~y nauka boksu . Jest to sport 
brutalny. lecz właśnie dlatego należy 
go rozszerzać, aby te liczne rzesze. któ· 
re przechodzą przez szkol~ wojskowt~, 
naucryły sic; zaci~tości, uporu w w al · 
ce, zwyct~żanta bez gardzenia przec:iw
mkiem, przegrywam& bez urazy i nie• 
naw iści. 

Olimpjada jest jednem z v,ielkich 
h:\seł tej pracy . Od 1896 r. co cztery 
hta przybywają sportowcy ze wszy· 
stkich stron świata do m1aeta ·Nskaza
r.cgo prt.ez mitdzynaradowy Komatet 
01 mpiJski by wah:zyć o pierwszeóstwo. 
T ego roku udtiał swój tgłos\ło pr.teszło 
40 narodów1 wśród których najwybi 
t nie1sze mieJsce zajmą przedstawic:iele 
Finlandji, Szwecji. Stanew Zjednoczo
J.lYcb, Kolo::ttj Angielskich, Anglji 
i Francji. 

Polska o pierwszeństwo w tym rokQ 
walczyć mo bt;dzie, dow1edzic t}·lko, 
że n 1e c:oh Slfi przed siln:eJszymł prze 
c•wn,kamJ i źe w przysdośct musz4 

z namt llct}ć OlimpJada rozwieje 
d~ o naszych nr,d7WYCZ8JRYCh 
cach pływakach i innych sportow
Q[{aże S!~, te •yJ • o wy rwt.łą 

rr lenną pracą można zdobyć p terw
Nasi przedstt.wiciele s porto• 

i b;d'ł siw p:-zedewazystldom UCZ)'ća 

a że musz" s i§ uczyć w ielu rzgczy, 
więc też społec:teństwo polskie, t~ k w 
kraju, jak i zagranicą. pov, 'nno ws ?:el
kiemt siłarrd dopomóc Polskiemu Ko 
mitetowi Olimpi1skiemu w jego ci~Żkiej 
i szlachetnej pracy. 

P<:sp~t.•rus~ ~ VKd UUc 
NEWYORK 

--------------------------Poiegnante Na,jc~c'igo 
dniejszego Księlt~a Pro 
boszcza Teodora Dra· 

piewllkiego na kol. 
Sta Barbara. 

Szanowna Redakcjo .Gazety Polskiej•. 

Prosimy &~mieścić w swem poczy. 
tnem piśmie nast~puj~&Cfł korespon· 
dencjf. 
Otóż dnia 18 b. m. przybył z Pal; 

meiry na usilne nasze prośby stara· 
niem Wielm f<'d1ksa Grac:zyka samo
chodem Czcigodny Ks Teodor Dra
piewski, dawniejszy gorliwy Pasterz 
tutejszej kolonji na pożegnanie. Była 
to dla nas wszystkich wtelka radość, 
polfletona ze smutkiem bolesnej chwili 
pożegnania... Była to Jak raz urotzy
stość Bożego Cła~~ a wi~c podczas 
Swego pi~knego kazania zach~cał nas 
do wytrwania w ..yierze ojców naszych 
upominaj4c, aby al~ nikt z nas nie 
stal synem ratracenia, abyjmy dbali o 
kościół, który kolonja z wielkim wysil 
kiem w tak krótkim czasie w pnykła· 
dnej jodRości wystawiła•, Pit;kne te 
słowa przenikały serca nasze i łu 
zabłysła w niojednem cku. ady na 
końcu wyrzekł te słowa: ,Zegnam was 
moi drodzy i do widzenia w niebie". 
Szczo6Uwa Matka, która :ma taki&IO 
Synal szcz~iliwa OJczyzna, która wya 
dała tak zacnego Kapłana i szerszego 
Patryote miała dobna okazjo poznać w 
ci4gu !s.tu lat, b4dŻ to w pracach 
kapłańskich, b~&dź redaktorskich w 
których odćzuć 1 10 dało Jego gor,c'ł 
miłość dlA Połaków i powstałeJ Oj• 
czyznyl Dwa lata tylko mieliśmy szcz~ · 
ście posiadać tego nieocenionego Ka 
płana Polaka i poczuliśmy Jego szla
chetni\ duszo, to też nie możemy Go 
odtałowaćl a widz~c. że Pclska go
dniejsza, aby odzyskała z ~owrotem 
swego Syna. Życzymy Ci ~ięc dzielny 
Kapłanie wezelkich pomyślności w 
Twych dalszych pracach nad wycho · 
waniem młodzieży polskiej na takich 
kapłanów gorliwych, jakim sam jesteś. 
Poraz o~tat ni wyrażamy Ci, Kapłanie, 
nasze skromne podzt~kowanie za Sw14 
gorliwą prac~ nad rozwojem naszej 
kolor;ji, a szczególniej za ten nowy 
kościółek, coś nam ~ystawił. Po skoń· 
czonej ? rocesji, przy której nam poraz 
ostatni blogoslawieńatwa udzielił, ze· 
brała si~ cała patafJa w sali szkolnej, 
gdzie nasze dzieci urz4dziły wzruna· 
jące po~egnanie swemu "Ulubionemu 
Pasterzowi. 

Pvmiodzy poźegnalnemi śpiewami 
wygłosiły plekne pożegnalne wiersze: 
Karolcia Kotecka, Polc'a Skolmowska, 
Janek Majszak, Nair Btschcf, Olavłna 
Schuhli i Regina Kosińska. Z jakiem 
pneJ~;ciem te dzieciny mów•ły, to 
trudno tu optsać.. ale nioch cbcć wy• 
starczy w urywkach n. p. 

Piętnasty roczek sio toczy 
Jtk ujruły Twoje oczy 
Swiat parański te dalekie strony 
L iczny bardzo ludek polski opusz,zony 
Tyś go objął w Swe ramiona, 
Z całą troskilwościlł jak Matka ro· 

dzona i t. d. 

Również jedno w t~zyku portugal1 
skim j e~ k to dziecko mówiło, to nie· 
podobno było sio od łez powstrzymać .•. 

Otóż urywek: ,Nao duvida:nos, q1.1e 
sereis Vos muito feliz na Vossa Patna; 
entre tanto o Cruzeiro do Sui, nao 
Vos escape da Vossa memoria, que 
pr r 15 aonos V os guiou de dia e noits 
pelas mattas e colonias da Terra da 
Santa Cruz -a te chegastes para Sa!lta 
Bu bara a construir o templo a Iem· 
bran~a para nos. Si ruim achardes o 
c:lima do norfa si aspero lhe pare.:er o 
templo ou menos afavel dos seus pa
tricios o coray!lo, voltae, o voltae para 
nosso qu~rido Bruil, que da descanyo 
na sombra das suas palmeiraa(, 

Tak wi~c żegnały nasze dzieci mi· 
łego nam Kapłana. Poczem przemówił 
do dsieci do polsku i po portugalsku 
zach~eaJ 41: do pilności darz41: je pivkne
mi upominkami na znak Swej wdzit;cz. 
ności; ~a co si~ nas'o : dzieci przyjo· 
tym na Sw. Barbarze zwyczajem od· 
wzajemnily. Poc:zem sił) jeszcze wszy . 
scy cisntU jak do Ojca, aby poraz 
ostatni ucałować r~k~; dl• kaidego 
mial On słowo pociechy. Wczas rano 
jeszcze 20-go zeszło siv bardzo wiele 
ludzi , aby poraz ostatni, c:hoć krótko 
jeszeze, pożegnać tak mił; Osob~ na 
którą już czekał samOchód dostawio 
ny przet życzltwycn pan.fj&n, Ostatnie 
po~agnanie i już znikł samochód z 
D •ogam nam Kapłanem-a my smutni 
i niepoctcszonl v. rócili do swych do· 
mów - le ~:z z naszej pamiyci i serc 
niady nam nie wyt dJio ten kochan)' 

Pe~tert. A więc jedż z B'Jgiem i pra• 
cuj na chwa~~; Boz~ i zbawienie dusz! 
Szczególnie nad naszą polsłl.ą bracią 
opuszczoną! 

Do wtdzenial 

Sta. Barbara 24 Czerwca 1224. 

Komitet Kościelny 
Władysław Jlajehs• ak 
.J"aa .Nalewajko 
Andrzej Skolimowski 

Piipu~rosy,. VEl\OU· LOTU-;-' 
miesz.eniaa d~likatnn 

.TE lEGRAMY 
Francja. Paryt 26. - Fran

cuski dzienniki » I"'e Matinc infor 
m uje, że byh szef misji francuskiej 
oa Syberii, Generał Jania, oświad
czył, ~e ;>rzywiózł do Francji po. 
piały ostatniego cara Rosji M1ko· 
łaja II 1 jego rodziny i że oddał 
je dawnemu a,mba"adorowi Rosji, 
księcm Mikołajowi. 

P11ryż 26. - Niemcy, zasądzeni 
przez władze ·okupa ::yjne w Nadre• 
nji i zaajduj~cy sif} w Fraacji, zo, 
st&li obecnie erzewiezieni do witll· 
zit-ń nadreńskich. W czasie prze· 
ta.zdu przez Nancy do Niemiec zo, 
stali odwiedzeni przez sekretarza 
ambasady niemieckiej w Paryżu. 

Rzad niemiecki zaś uwolnił rów· 
nocześ 'ie Francuzów więzionych 
w Niemczech. 
Paryż 27. - Lotnik francuski 

F'etetier d'Oisy i jego mechanik 
Bes in, kt6rzy .z pomyślnym skutkiem 
odbyli aeroplanem Jot na około 
świata, zostali promowani na wyższe 
stanowiska, to jest, ·kapitan Pete· 
lier-na majora. a mechanik sier
ża nt Besin-na podporucznika. 

Oprócz tego lotnik Petdier d'Oisy 
został odznaczony o::dem Legji 
Honorowej. 

Pary-t 28. - Dziennik :.Homme 
Libr e c donosi z Berlina1 ~e Niem· 
cy s~ obecnie bardzo zajęci odkrv• 
ciem nadzwyczajnego człowieka,~ 
któryby zdomy był odegrać rol~ 
Napoleona I w niemieckiej woj ·1ie 
odwetowej. 

Paryż 28 - P&emjer angielski 
Macdonaids - Jak tw1erdzi dzien• 
nik fcancuski •L'łntransigent1:, -
nie zgadza sie z planem premjera 
francusl\kgo Herriota.- dotyczącym 
podpisania przez Aoglję kompro
misu gwarantującego beżpieczeń 
stwo F rancji. 
Paryż 28. - Francuski dziennik 

socjalistyczny •L'Humanite(( infor• 
muj t"1 ~e komuniści francuscy i nie 
mieccy odbyli WB;'iłólną konferencje 
w Kolon1i1 na k\6rej postanowili 
zwalczać plan zapłacenia odszko 
dowań wojennychs przedłożony 
przez międzynarodowych znawców 
finansowych. 
Komuniści uwa~ają tC:Jn plan ja 

ko »trust« światowy, maJący na 
celu uniewolnić pracę. 

łł ap1erosy • VEĄDOc Y O K""K 
mieszanina 

---------------------------Anglj a - Meksyk. Meksyk 
(miasto) 25. - Rząd mcksyk'łński1 
niezadowolony z konsula angielskie 
go p. (;umingoJ ma zamiar wyda· 
ltó 80 z terylorjuro meksykańskie · 
go. Zawiadomiony o tern premjer 
angielski .Macdonald, oświadczył 
meksyltańskiemu konsulowi gene· 
rainemu w Londynie.ł że wvdalenie 
konsula angielskiego z Meksyku 
spowodowałoby zerwanie stosua· 
ków dyplomatycznych mif}dzy Anglją 
i Meksykiem. Konsul geueralny 
odpowiedział na to, że rząd meksy· 
kański nie może znosić nada! po· 
stQPO~ania konsuła Cumtoga i ob. 
staje przy wydaleniu go z gra!licy 
Meksyku. 

Rio de Jaaeiro 26.-Informa.cje 
nadesłane z Lon d\ nu donoszą, że 
przy obecnych wvborach do parła 
mentu w Transwalu_. ~tronnictwo 
przedstawiciela anga e!sl~iego Połu 
dnioweJ Afcykit g nerała Sinutsa 
utraciło wiekszośó w parlamencie. 

InformacJe powyższe dodają, że 
stronnictwo, które zwyci~żyło przy 
tych wyborach 1est za odł!\czeniem 
Południowęj Afryki od An81Ji. 

Londyn 27. - Telegrduj~ z 
Meksyku, ze konsul Commingo1 

przed .tawiciel dyplomatyczny An• 
glji w Meksyku opuścił w nocy te• 
rv torjuro meksykańskie i udał się 
do miejscowości Santo Antonio w 
Teksas. 

Londyn 28. - Przedłożony pr.lez 
rz!td Izby wspól:lej projtkt prawa. 
o mieszkaniach dla Ministerstwa 
Zdrowia, został odrzucony przez 
315 głosów przeciw 175 i zwr6· 
eony Izbie deputowanych do zao· 
pinjowania. Jeat to dotkliwa poraź· 
ka rządu Macdonalda. 

Nie m cy. Berlin 29. - Dyre. 
ktor)at stronnictwa socjalistycznego 
postanowił sprawę przyitllcia spra· 
wozdan a znawców finansowych 
odnośnie do zdolności Niemiec do 
płacenia odszkodowań wojennycb1 
qddać do rozstrzygnięcia plebiscy 
towi narodowemu. 

Berlin 29. - Rt!id niemiecki 
postanowił, zgodzić się ·na między
sojusznica, kontrolę. która czuwać 
oędzie nad zbrojeniom Niemiec, a 
której potrzebe przeds\a wili rząd o· 
wi mernieckiemu przed kilku dnia· 
mi premjerowie rzlłdów Francji 
i Ang1ji. Taką sami\ radę dał nie· 
miecki ambasador przy rządzie 
francuskim. 

Berlin 29. - Krażą tu pogłoski 
o upadku rządu niemieckiego z po. 

. w udu stanowisk: nAcjonalistów, 
którzy gwałtownie zwalczają przy• 
jęcie kontroli aljar:ackiej aad zbro· 
jeniem Niemiec. 

----~~----~~~~-------Papierosy • VEADOc 
La Heine 

miesz11nil"\3. wyszukana 

Włochy. Rzym 27.-Do stron· 
nictwa faszystów przeszli P•P• Mat· 
vezzi i Cavriani, wpływuwi ezłon· 
kowie stronnictwa katolickiego i na• 
leżący do dworu papieskiego. 

Rzym 29 - St:.-onnictwo socJa. 
listyczne uchwaiiło, że rząd Mus
soliniego jest odpowiedzielny za za· 
mordowanie deputowanezo Matteot 
tiego. 

- Premjer Mussolini zaprzeczył 
oficjalnie, jakoby król Wik!or Ema· 
nuel III miał zamiar zrzec się tro• 
nu z powodu zamordowania Mat 
teottiego i jakoby faszysci zamie· 
rzali z'ap rowadzić we Włoszech rzą· 
dy republikańskie. 

- Oskar~onym o spólnictwo w 
zamordowani• MatteotticgoJ Ros· 
siemu, Nelliemu• Maldiemu i Feli· 
pełliemu skonfiskowano wszystkie 
majł\tki. 

Rzym 29. - Wszyscy minist-:o• 
wie obecnego rządu zlo~yli swoje 
teki w rące Mussoliniego, który 
bezzwłocznie ma się za jąć utwo•· 
rzeni~m nowego g'lbine~u. 

Rzym 29 - Mussolłini odnidsł 
w senacie włoskim wielkie zwy. 
C;Qstwo moralne, albowiem senat 
uchwaiił votum zaufania dla jego 
rz~du 225 głosami przeciw 21. 
Sześciu senatorów wstrzymało si~ 
od głosowanhl. 

Rosja. Berlin 27. -Wiadomo. 
~ci nadesłane z L~ningradt:J (Pe· 
tc.rsburga), jednak dotad niepotwier• 
dzone donoszą, te znakomitemu 
okułiście rosyjakiemu, profesorowi 
Latz(}wi udało siQ wyleczyć slepot~ 
za pomoc" radu i elektr?czoości. 
W niektóry<h wypadkach pewne 
części organów ocznych prof. Latz 
zastąpił szt:Jcznemi. 

- Zbiór pszenicy w Rosji w 
tym roku jest wiQks.zy o 281 mdjo• 
nów alkierów,~ od .zbioru zeszło. 
rocznego . Kupcy mają w magązy• 
oach około 700 miljorów alkierów 
pszenicy, co pozwoli w tym roku 
na znaczny wywóz pszenicy za. 
granicfl· 

-W LBningradzie (Petersburgu) 
skazano na karę śmierci dziewięć 
osó91 n&!etących do konir -rewo tu• 
cyjuej orgaui~acJ i zagranicznej Sar 
winkowa oskarżonych o bandytyzm 
i spisek. 

Japonja. Tokio 28, - Cztery 
tysiące sześciuaet dwunasta Ja• 
pończyk6w. korzystając z termii 

nu, jaki Stany ZJednoczone usta. 
. nowiły do wprowadzenia w życie 

nowej ustawy €~igracyjne, a jest 
nim dzień 1 lipca b, r., postanowiło 
przed tym dniem przybyć !eszcze 
da Północnej Ameryki. Miedzy ni. 
mi znajduje sie wiele narzeczonych, 
które che~ się połączyć ślubami 
małżeńskimi z JJpończykami1 prze• 
bywająeemi już w S!anach Zje• 
dnoczonych. 

- W Japonji, a szcz~(?ólnie w 
jej stolicy Tokio, dało siQ czuć po
nowne trzęsienie ziemi. 

WQgry . Rio de Janeiro 28,
Telegrafują z Wegier, że w Buda
peszcie dało si~ czuć silne trzęsie• 
nie ziemi, które miało wyrządzić 
znaczne straty materjalne. Przera. 
żona ludność uciekła z miasta1 
kryjąc się w okolicy. 

e ~~e~ea;,eeseeeeeeseeeeeeeeeee~to 

i KRONIKA KRAJOWA i 
•••••••••••e•c•••• ... •• .. ee0 

Z Kurytyby. 
W SPRA WIE BUDOWY DOMÓW 

POZĄ MIASTEM. 

Prefektura miejska zawiadamia. 
te stosownie do przepisów muni· 
cypalnych zakazane jest budowa~ 
nie domów i wszelkich przybłildó· 
wek obrębie trzech kilometrów poza 
miastemJ dopóki nie zostanie przez 
inżyniera municypalnego wytyczona 
drogą wzgł.,dnie ulica. 

Kto wbrew tym przepisom rc~
pocznie budow~ domu w obrębie 
powyżej wymienionym, podpadnie 
karze 100$0001 a dalsza budowa 
domu zostanie wstrzymana. 

KARY ZA NIENALEPIANIE STEM• 
PLI OD DROBNEJ SP HZEDAZY. 

Na zapytanie inspektera poda· 
tkowego z R10 Graode do Su! O· 
l§wiadcz:ył minister akarbu, że ku• 
piec1 !dóry na drogi dzień po 15.tym 
l:lb 30~tym względnie 31.ym dniu 
każdego miesiąca nie nalepi przy 
należnych stempli w księdze sprze• 
daży za gotówkę .. bedzie zmuszony 
odnośnie dl' obowił\zujących prze• 
pisów1 zapłacić 20 krotnie przypa· 
daji\CY podatek stemplowy, a po· 
nadto podlegać bęrizie karze pie· 
niQtnej od 500$000 do 5:000$000 

Z Para.o.y. 
SAMOBÓJSTWO. 

W Iraty odebrała sobie tycie dnia 
13 b. m. wystrzałem z rewolweru 
siedmnastolttnia Franci8zka Nie· 
metz ~ona Szymona Niemetza. 
Pnyczyny samobójstwa dokładnie 
nieznane. Ogólnie jednak przypasz· 
czają, że rozstrój nerwowy był 
jedn~ z głównych przyczyn te1o 
rozpaczliwego a bezbożne1o czynu, 

WYBUCH W FABRYCE SZTOCZ• 
NYCR OGNI W PAH.ANAGUA. 

Dnia 27 b. m. o godt. 7 miDut 
30 nastąpił wybuch w fabryce 
sztucznych ogni w fara.nagua, btJ· 
dącej własnością pp. Annibala PaiYa 
i S·ki1 który spowodował natych 
miastową amierć trzynastoletniego 
robotnika Józefa Siłva1 syna .Marji 
Gloria Borges. 

JESZCZE W SPRA WIE WYBO. 
RÓW MUNICY.PALNYCH. 

Z Araukarji pisz~ nam p. B. W 
W sobotę dn. 21 bm. odbyły si~ 

u nas wybory do kamary municy· 
palnej. Prefektem został wybrany 
wiQks.zości• 50 głosśw p. Miguel 
Bertolino Pizzatta, obywatel ~nany 
i powatany, który j uż w zast~pstwie 
pełnił te obowiązki za ustępujące• 
go prefekta starca. 

A otót świtowe łapi-chłopy wsżeł• 
kiemi sposobami agitowali wśród 
kolonistów, aby głmmwalt na prze· 
ciwnego kandydata1 który tu wcale 
nie jest poptdarnym, Jedynie zdaje 
si• dlatego tylko1 ~e nowo wybra· 
ny prefekt jest praklfkującym ka" 
tolikiem. · 
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drzewa· GOELHD i lllłEIRA sprzedaj~ najtaniej (skład drz wa). ul. B. d~ Hi:. Branco~ 60. Teeph. 647 
. Graclane de Ollveira. 
operator-akuszer 
masażem elektrycznym, reuma-

1 newralgje i paraliż. Bada nos, 
uszy i gardło. 

ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
apteką Tell. Telefon 575. 

wv branemu p re 
, aby Bćg błogosławił 1ego 

Araucaria 25.6.1924. 

ZALN A IMIGRACJA 
DO BRAZYLJI. 

Londynu donoazą, ż2 znaczna 
emigrantów, którym wzbro• 
wst~pu do Stanów Zjedno• 

1 stosownie do nowo uchwa 
prawa imigracvjnf(;t>, uda 

do PołudniOW~'i AmerykjJ a w 
m rz~dzie do Brazylji. Kom• 

okr(towe: które utrzym~ją 
'kacj~ z Fotudoiową AmerJ• 

mają już wszystkie mieJ!Ca 
klasy na swych okrętach 

teloJton•e. Każdy okrQt ma przy 
iej 600 emigrantów na swym 

prozeważuie Włochówł 
i Austrjaków. - A nie 

tak~e i Anglików. 

W A BRAZYLIJSKIEJ MA 
l WOJENNEJ W LIDZE 

NARUDÓW. 

... n •• ,."." wiciel brazylijski w Lidze 
ambasador Dr. Souza 

oświadczył Radzie Ligi Na• 
że Brazylja nie zamierza 

sza6 swej marynarki wojtn. 
jednakże musi zastąpić &tare 

wojenne nowerui Dyplomata 
ski w swej przemowie za· 
z naciskiem, ze Brazylja 

do obrony rozległe wybrze. 
posiadając ludności około 35 

potr1;ebuje silnej floty dla 
obrony. 

Narodów przesłała sprawq 
j floty wojennej odnośnej 

HARCERZ BRAZYLIJSKI 

ynastaletni chłopiec Alvaro 
młody brazylijski harcerz1 

prz•d kilku dniami1 jak 
ą telegramy. do Santiago, 
republiki chilijskiej, po prze. 
pies~o drogi Rio de Janeiro -

piechura przyjqto w 
Chili m~dzwyczaj serdecznie 
·nie, a z BrazylJi wysłano 

entuzjastyrznych telegra
a miqdzy niemi, od prezy' 
stanu Rio de Janeiro, sk~d 
Stlva pochodzi, od Ligi Obro• 

owej, Zwi4zku Handlow. 
etc. 
bożeńsfwo dziqkcz-ynme za 
tiwe uskutecznienie lPgo wiei• 
dzieła przez tak młode6lo 
odprawił rioski arcybiskup, 
tiao Leme, podczas które· 

wygłosił mow~ znany literat 
•m•atu••npisarz P• Coe!ho Netto. 

ZMYSŁY W 48 l 
WY JSCIU ZAMĄZ. 

rioskie opisują smutną 
niejakiej Luizy das Neves, 

w 48 godzin po wyjściu za 
dostała obł~kania. Nieszczę· 
umieszczono w zakładzie U· 

chot•ych. Przyczyny tego 
na razie nieznane, 

JAZD DO RIO NASTĘPCY 
TRONU WŁOSKIEGO. 

e Humbert, następca tronu 
wyjedzie z Włoch dnia 

br. a do Rio de Janeiro ma 
23 lipca br. W Rio przy· 

ą się ku uczczeniu księcia 
wsptniałe uroczystości, 

niemi i~ponUJąca parada 
na tCllmpo dos Affonsosc 

przybycaem księcia Hu roberta, 
··""'""'" do Rto de Janeiro i in· 

miast Poludniowej Ameryki 
prezes m1:1istrow włoskich p. 

Emanuel Orlando1 który 

odbcdzie szereg konferencyj w tych 
miastach, które nas~eP nie odwie• 
dzi następca tronu włoskiego. 

W Hrazylji ma zabawić ksi!łże 
Humbert około trzech tygodni. 

Nadszedł 
.SK.ł.BB RODZINNY" 

.... na czerwiec .._ 

Z Pernambuco. 
ZAMORDOWANIE SĘDZIEGO. 

Z Recif~, stolicy stanu Pernam· 
buco donoszą. że zo.stał tam za. 
mordowany kilku strzałami :z re· 
wolweru były szef polityczny w 
Correntes, był~ delegat policji w 
Recife a obecnie s~dzia (juiz de 
dtreito)1 powstaj"cy czasowo w za 
wiesieniuJ Dr Eutropio Silva. 

Z Rio Grande do Sui. 
POJEDYNEK POMIĘOZY DWOMA 
ŚMIERTELNYMI NIEPRZYJA· 

CIÓŁ\U. 

Z ,Porto Alegre donosz~, że ma 
si~ tam odbyć pBjedynek miedzy 
D·rem Flores da Cunha, byłym 
szefem wojsk stanowych i Adal 
bertern Correia, bvlym szefem re• 
wolucjonistów. Przyczyną tego po
jedynku, ma być to, że Dr. Flores 
da Cuoha, jako pułkownik wojsk 
stanowych wezwał na pomoc prze• 
ciw rewolucjonistom zbrojne grupy 
Urugwajcz1ków. 

Wynik pojedynku oczekiwany 
jest z wielkim zainteresowaniem. 
Władze stanowe staraJą, si~ nie 
dopuśeić do tego pojedynku i śle · 
dzl\ bacznie obu prz?.ciwników. 

- o~tatnie wiadomości nade· 
słane z Porto Alegre informują1 że , 
dzi~ki interwencji deputowanego 
Nabuco de Govea do pojedynku 
nie doszło i zatarg mi~dzy prze• 
ciwoi~ami został załatwiony ugo· 
dowo. 

- Generał Menna Barreto, kló· 
ry w obronie własnego życia zabJł 
przed kilku miesiącami podof.cera 
wojs.:.a stanowego, został obecnie 
przez sędziego w Passo Fundo u 
wolniony od odpowiedzialności kar· 
nej. Sędzia ten po zbadaniu spra. 
wy uznd1 że generał ten działał 
we własnej obronie, 

ZE STANU CEARA~ 

W miasteczku Sobra!, w stanie 
Ceara, został w biały dzie:6. na U· 
licy rozstrzelany przez bandę a wan· 
turoików1 na czele której znajdo· 
wał się kuzyn s~dziego miejscowe· 
go, dziennikarz Deoliodo Barreto, 
dyrektor dziennika t A Lucta c, 

Jeat to mord polityczny z zem• 
sty za artykuły umieszczane w 
sprawie kandydatury p_ Saboya na 
prezydenta stanu. - Barbarzyński 
ten mord wywarł ogromne wraże, 
nie w całym stanie i ptawdopo· 
dobnie będzie miał bardzo poważne 
dla polityki stanu Ceani nast~pstwa. 

-l 
K~respoDdaDcje. 

(Ci14g dalszy). 

Wieczorem tego dnia licznie zgro· 
madziła sio Polonia tutejsza, w salonie 
Tow. Szanowny Delegat wy&łosił Od. 
cz:yt o naszej Ojczyźnie a także i o 
S:r:kolnictwie Polskim w Brszylji; za· 
znaczając w swej mowie, c e nie p e· 
winniśmy zważać na róźnice palitycz · 
ne, lu8 zapatrywania sio p;,szczegól· 
nych jednostek, na szkolnictwo nasze 
w ISrazylJi, bo ktokolwiek zakłada 
szkoły polskie, pow inniśmy je popie• 
rać, bo ukoły zapobiegn' wynarodo
wieniu sio przyszłego naszego pokole
na, nast9pnie odśpiewał kilka piosenek 
naszych ludowych a także i polityczno· 
narcdowyc:h, z których licznie zgto. 
!!:adzont Polonja tutejna, b :.rd1.o byli 
udowolnionra. w;rrażajfi'- si~ o pr.Jfe
sorze plRU Sa S'um.>wskim Z UZDl
niem i nagrodziła go burzą oklasków, 
które niewiadom) kiedy by st9 skoń · 
czyly, gdyby sam śpiewak n ie pr:er 
wał takowych, o.:inos~,.c sio z apelem 
w imien'u Ogrodu Z 1otogicznego w 

Poz:runlu, a także i Kasy Imienia Jó· 
zefa Mianowskiego, o poj'arcie niniej• 
uych materjalnie. Prezes zajął s io ze
braniem datków od :r:g,.omadzonej pu 
bliczności, po %ebraniu niniejszych 
wr~czył je inicjatorowi. Sz!tnowny Gość, 
wraz z preze!em w obocności zg10. 
madzonych osób, obliczywszy takowe, 
podal do wiadomości, IŻ została ze· 
braną suma 63$000; a zara.·em prc sił 
prezesa ażeby osob ś-:ie za1ął sio wy . 
słaniem niniejszej kwoty do Konsulatu 
w Kurytybie pan Adolf Szmidt zobo· 
WlfłZd się, przesł•ć takową, Około 
godziny 22 pan Stefan SJ.umowski, 
padziokował zebranej pubh znoscl za 
wysłuchanie odczytu, a także l za 
datki ofiarowane na wyżej wymienio• 
ne instytucje i opuścił salon, udawszy 
si9 wraz z zarządem do bl."cznej sali 
na krót"ą pogadanko, tyczllc4 sio da· 
nych statystycznych, całeJ Polonji tu· 
tcjstej v takie i Towarzystw .Białego 
Orła • i • T•deusza Kościusi:ki • i szkół 
istniejącyc:ł\ przy niniejhych, po go
dzinnej rozmowte udał st~ pa wypo· 
czynele, a licznie zgromadzona publtcz• 
ność opuścila salon, zachowując na 
długo w pamłctci , sympatyc:zn11 osob~ 
profesora p. Stefana Szumowskiego, 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Felik• (.zajkowskA. 

(Ci14g dalszy) 

J teraz m!ałem sposobność jeszcze 
czytać w :tG•zecie Polskiejc, że p. In 
tendent z Encruz:iliady udzielił jednej 
szkół polskich w Felicianowie styp en
djum r:r:~dowe o którą nasi ziomkowie 
na tej kolonji proslh. C:y to też z 
przyczyny &'ltypatjił Dlaczegóż to pa• 
nowie Assis i Zeca Netto, którzy są 
miljonerami i tak wielce i dobrodusz
nie opiekują sil~ narodem nie udziolą 
choć maleńkiej pomocy biednym ko• 
lonistc:n na utrzymanie r światy?, •. 
Niechże mi powiedzą panowie nieprzy 
jaciele Dr. Borges de Medenos ileżto 
robotników polskich pracuje n& fazen
dach panów rewolucjonistów Dr Assi· 
sa i Zeca Netto? . . J akA to ~hoćby naj· 
mniejsza pomoc d~li ci panow e dla 
polsktego kolonisty? .. 

W!elu wykształconych Pult\ków zaj• 
muj11 posady w instytucjac-h stano
wych i municypalnych jako dozorcy, 
komis&rze, miernicy, inżynterzy, dele
gaci, sodziowie, .skarbniCY a nawat i 
intendenci. Czy to nie :asr;czyt dla 
kolonji polskieJ? ... 

Kiedy polska komisja wojskowa w 
roku 1917 objeżdżała stan Riv Grande 
do Su!, werbując ochotników do armjf 
na froncie fr-ncuskim, Dr. Borges de 
Medciros wyznaczył naszego rodaka 
Dra. Michała Chmielewskiego, jako 
assystenta dla tej kom sji na koszt 
stanowy. Ułatwiał organizowanie ocho
tnikaw i ich przejazd na okretach i 
kolejach; a władze stanowe i municy· 
palne z rozkazt.l p. Prezydenta Stanu 
wszodzie z wielką uroczystości4 przyj· 
mowaly i witały ochotnika polskiego. 

(Ci4g dalszy nutąpi) 

Mylwio »ereagowski. 

- ~.- ' ~ •• ' l \ . -

t 
s. p. •arja .l.mplewska 

przeżywszy lat 82 -po długiej l dole· 
gliwej chorobie, zaopatrzona S. S Sa
kramentami zmarła w Par.u dn. 26 b.m. 

Pogrzeb zmarłej odbył sio dnia 21 
b. m przy licznym uJziale krewnych , 
przyjaciół i znajomych. 

------------------------------------------------------
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Loterja Narodowa 

~~ N AC.ION AL 
Towarzystwo loter'yjne anonimowe 

Ciągn~enia pub,iczn' ' 

' ' 

W środę dnia 2 lipca, główna premja 

20:000$ o 
Rozdaje 80 -90 pro~ w premjacb 

------------------------------·-----------------------~·******'~*ił*tłłi11llłiiiił~ii*iłiiiłi**********'***~ 

i BERWALE i .._ K• = . 
- -»»)(((«- s: 
i Chcecie knpi6 fazende małą luh du~ą z herwą, lasem, i 
j stepem lub teź ziemię do uprawv, zwróćcie si~ osobiście do ~ 
J biura sprzedazy ziemi przy ULICY PED RO IVO Nr. 25, 1 
~- lub listownie do f1rmy, gdzie dowiecie si~ o z1em!ach ~ 
l pewnych i tanich. =:: ... .... 
~ ADRESOWAC: :: 
: ~ 
• SOCIEDAOE CO.l\'IMERCL~L LIMIT ADA ~ ... . 

~ : Oaixł postal, 204 ·- - Curityba -... .. .. .,.. 

~""'"'~"''''''""'"'"''"'"'''~··~ 
Karol Sl,ibiński 

Profesor rnuzvki dyplomowany przez 
Warszawsk1e l\onsf:rwatorjum Muzyczne1 
powrOe~ł do Kurytyby i olworzył kursa 
gry na skrzypcach, fortepianie oraz teorji mu~yki. 

Uczniowie chcący sie kształcić w muzyce :nogą zgłaszat 
się" od godz 9 tej do 11 te.i i od 3·ciej do 5 ·tej-

Boa l de Jlaręo N. 20 

= 

CENY TARGOWE 
DETALICZNE 

li 

11 Zyto 

w Kurytybie, dnia 30 czer\vca ł 924 r. 

~~·--- 11 
CENA ZA MILREJSY 'l NAZWA PRODUKTU 

Pszenica 
Owies 
Jęczmień 
Ry~ biały 1°. 

• 
• 

• 
• 

2o. 
so. 

• czerwony 
l Kukuryd2:a nowa 

Kasza tatarczana 
FiMn nowy 
Fasols 
Groch nowy 
Ziemniaki ang. 
Cebula nowa 

worek 60 kg 
" 60 kg " 

30 kg 
" 60 kg 

60 kg 
• 60 kg 
• 60 kg 
• 60 kg 
.. 60 kg 
" 60 kg 
• 60 kg 

60 kg 
r 60 kg 
" 50 kg 
• 15 kg 

24$00CI 11 
26$000 

Stroskane dz:ieoi skłsdając wszyst. 
kim, którzy wzi~li udztal w pogrzebie 
ich matki, serdeczne pod -. t~kowanie, 
zaprasujł&C ich na nabożeństwo Żało• l 
bne, które sio opbodzie 3 hpcs b. r. 

Mąka pszenna > Publimac 
11 " ~lilie 
• mandjokowa >suruhyt 
., mand·okowa zwykła 

• 44 kg 
• 44 kg 
• 50 kg 

16$000 
18$000 
80$000 
75$00C 
72SOOO 
70$000 
18$000 
40$000 
38$000 
40$000 
383000 
18$000 
14$000 
42$000 
44-SOl'O 
33$000 
25$000 
12$000 
12$000 l 

o godzinie 7 rano w polskim kościele j 
parafjalnym. l . • 40 kg 

Ostatnie wiadomości. 
Telegram z Warszawy donosi, że de· 

legacja robotników ze Stilska Górnego 
odbyła dłuższą konferencję z ministrem 
pracy podczas której oświadczyła. że 
je"eli zostanie udowodnionem, że obni• 
żenie wynagrodzeń robotnik6w zostało 
spowodowana kryzvsem przemysłowym, 
robotnicy są gotowi wejM w układy z 
pracodawcami w duiu 1 lipca b. r. i 
zawrzeć ~ nimi umowę, ustalającą znit
kę o 20 do 30 tu procent dotycbczaso• 
wych wynagrodzeń 

aa.onorft.ac"""aaana 
a D b . 'l, 1 a o · ry ctes a § 
a p JSllUkUj >) Z<tjęCtll St!lWid domy ~ 
~ napr1wia je, podn J.si t JH'MlC ąga . ; 
_a B1eże roboty na do~ówkę lub na ~ a akord. Ro9vty gwdrantowa .~ WY· R 
1 konuje wni~j od inny ;h § 
ł1 Zgłoszenia: · Jan R'Jmlłnowsk -Ku· fł a ryty ba, rut~ cia 1 Paulo N z g R 
dDQ'QIC'elt~Q~Q~~"U!CGU~ 

" 

• żytma 
Otręby 
Cukier ma.;cavinho R. G. 

• biały rafinowany 
• biały mielony 

Sól 
Masło 

• 15 kg 
" 30 kg 

1 kg 
1 kg 
l kg 
l kg 
1 kg 
1 tuz. 

l$600 
2$200 
2$000 

$400 l!. 6$000 
:ssoo 

11

1 

Jaja 
Kura 
Smalec 

1 sztuka 
1 kg 

1$500 do 3$000 . 

11 

Mięso wołowe 
• wieprzowe 

Chleb 
Kawa 
Herva-watte 
Miód 
Wino nacional 
Kasz as 
Nafta 

t kg 
l kg 
l kg 
1 kg 
l kg 
1 kg 

80 litrów 

80 " 
skrzynka 

3$800 
1$200 
2$200 
1$000 
3$200 
$800 

1$()00 
uosoco 
216$000 
38$000 

1..!._.~;:;;:===·======-- . ==-= 
Do sprzedania Kurs ptenięd~y. 

dor:u dre . nu ar ffi 'ł J · q f i uu 45 
dnia 2 li t-~ca 1924 roku, palm i długośc t 40 palm, położ._,o, _ 

w dobrem miejscu 1 stosowoy oa Frank _.9:) j Pezo zł. 
sklep-]' est na d~godnych warun Frank szw 1 $~60 Dolar 

. Ltra h:C~ J Funt szterl. kach do sprze.iama. Pe.c~ 2«'950 

6~760 
9~-a :1 

40q01 (l 

Odnośńych inrormacji udzieli ( 
Francisz;k W'\troba w Palmeirze ------------



D1~.. Mirosław Szeligo"'Yski 
l •)'ly RS)'dent klinik euro1tejs kieb 

Lekarz i. ope:rator 
DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

L ec:zv p~dtu~ ua}!.u vo. szycn spo~uoo?". H~> da za pomoca prom1eni ftoft~~lgena. 
' r·,~•ada własuą. praeownię do badań mik•oskopowyeh i budań 

kr-wi aa chot·oby ukryte. 

r e ols i 

zy d y & Ska III·;..------~ 
Plac Tiradentes N. 19 Chorych r:amiejscowych pr"Zfintuje na lec"enie 

w swej klinice 
lłna :sao 'Fraac_isco a . 1łi.i - K.nryłyba 

ma zawsze na składz1e: makę pszenna. żytnią i kulmrydzianą. cukier, ryż/."""' ~~''"''~· 
ślPdz~~, śliwki , rodze~ki i ko serwy owocowe~ 

Ma rówmeż naj}epszą kawę mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagr~n iczne w najlepszych gatunkach 
Kupuj produkt rolne jakoto: kukurydz fasolę1 .ziem01aki, masło, jaja, drzewo 

SPRZED&.Ż NA KOLON.JE H 1JRTDWN& l DĘTAIJ()ZNA. 

CE N Y PUZ YST Ę P ~ E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarii 

pr.zeWgŻSżti/ąte·wszgS!Itie inne 
\ . 

L EK.!\B Z E 
D 1· VatłC)Iil .IJ.o:ret•a 

Klinik~ medyczno·chin w;iczna Specjat 
ncść: choroby ocl!:u, uszu nosa i gardła 
Konsu!torjum: ulrca Mar-echel Flowmo 

n 19 Rez.ydercf& ul. V de Nscar 
___ n 851 Telef~n SS~ 037 

łJr ·- aNuA l ekler 
O;~l.'lr.-t.-r 1 l'kuszcr !rH"jalneś' chor • ł.ly 
kubie~e i p~cheru. Przyjmuje o4 S do 
9 i od 2 do 4 BCd2: W lECZ. Przy ul tcy 

C ncelhetro B ... rrAdr.s n 1l l ( 3 ,) 
Dr. Espinrlola _ _ _ 

Rc1yder.cja i kcnsultC'rjum ul Marech&l 
Dellfloro n 4~ PrzSjmuje cd 12 d o 16 
ll"dz po re.łudn ·u , Telefen ~ 51 030 

Dr .1-,t.•ancjazek .ł'raoko 
PrzyJmUje 9d a do 5 pg p(lł, KG>n~ul 
tNjum ul!~;;& B11ra·) c o Serrt~ Azul n l 

RczydencJ~ uhc:t Cr mmcndador 
Arauio P 7i- Ot 

Dr. .D łzaac.so';l" • 
Operr.tor-AkU!!%er Srecj &lnośc ch" roby 
kob1ece 1 1 ~cheru. Kansultorjum Apte 
b 1 de Marr;o n 6. Telefon n 62 Re 

,;ydencja .t< lo B me" n (-6, Telefon 
n. 661 08 

--~=-~~~--~----~~ D.- h~1u:Jes de Araujo 
~pecjalm ść; .syftlis ' choroby pechern 
Pay,mt:ie od 3 do 6 po poł. K·•nsul 

t.:lrjcm Apteka Mtnerva, f l• c Tira 
dente~ Q5 

. · Th· tiiid~it W~r:OC,"Ci~:---
8. f.cjałność choroby ot:rwowe i dz!e 
~.nne. Dyrektor Centrali Instytutu <J pi~ki 
~,.d ~z .ćm1 przy ul. Alegre n 3 gdzie 
p ~yjrr,uje od 10 do 11 1 pól z rana 

07 
D r. 80.łdtu:ala 8ł~hr;nho-

1\•m;ka dla doroP>lych i dz:ieci Leczy 
sy hltl!l we Y.ud '-c t.ł1 stedjach prepu; 
tt:m Btsmuthtcdma. Leczy chorol:y 
ret \'Jowe 1 ne.log (JWe iak lkcho !izm 

&~;gest o Konsuhorjurr : Ut. S. Fran 
f.Cis cc r1 e4. Artekt~ Moderna Rezydencji!. 

TrAvess"' Zachł'lriu n 12 a OQ 
D r. W irmond Lłma ~ 

.Ak~sze; ja l opeu cJe. KcnsułtNJUm Ul. 
1 de MerQG n 17. fn:yjmuje cd 2 i pół 
do 4 1 p~ł godz. po połucniu Re:zy 

dencJa ul. Dr. Muricy n 129, 
.......... .-,_ .. Telefon 123 013 

D r. '1'o ne• Netto 
Wyjnżd!a do c:horycb w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. K6n5ulto!Jum i re:ydencja Plac:: 

T1radeutes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) . . 06 

IJENTT8UI~ -
A na a łJarmel.amo t;Uie~ 

ul. Eb!tno Perelfa n. 43 012 
H um•erto ł'iment~l 

Ehl!no Pereira n 11 Gl2 
.Jacek Dromłewicz -

Zęby aztuczne z podmebieniem i bez, 
w zlocie ł kauczuku. Plombawanie i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorz~dna-Ceny przyst~ 

pne. Przy ul R achuelo n. 8 . Oli 
.Jołio B . .llłartio• 

Ul. M nchsl Floriano, n. 1021 przyj 
muje o każde! gc dzinie. ll18 

.lu•to .Dac1eł 
Ukończony dentysta w N. Ameryce, z 
23 letmq praktyką. Wyrywa bez bólu 
plv!!l.buje po ceme od 5$ i watawia p~ 

"eme od 10$, Robota gwarantowana. 
Ul. Comm~mdador Araujo n. 24 

010 
------~~~~~~----~ Lełio B ecellia 
Przyjmuje od a do 11 i od 1 do a ej 

ge<dziny. Plac Tiradenten n 10 
022 

~-------------.-----------l1..SU~ garlł!O, pap .erłlle 1 dru ~ 
k me 

(Jusa tte Nevidades·-
r:smb lUStrowane, jarm:le, zabawki 

ks1f!żlłi do nebozeń!twa, świ~te obraz; 
i ·ttituetkt, na)rozmuitrze przedmioty 
na 1-m -zenty. Papiery wszelkrch gatQn 
k ó""' P'r~v uhcv 1 !l de Nr:vembr(' "' 86 
- Llvraria Bun dlal 
P t·rwsz n:c;dny Ziiilad drukarski, intro 

gatornta, ltn1un a t fabryka'*· ks '" 
.e.1 dlvm. <:il W } bór ks, ąź~k i przyn4 

ukolny,h. Dl• kupców za znacz 
t~l'm upustem. Ul, ló de Noven:.cro 52 

Pompeo Rels 
Agent różnych firm. Imp1muje ptpierv 
i przybory bturowe. Skłacł i 9iure pr::y 

ulicy Jo'e Loure1ro n 38 Adres tele 
g·afictny Ll:JZO Caixa postał 808 

052 
ASEKUIW WAC SI~ NA ZYCIE 

Radtu~y tylkcł w EtUITATIWili kt~ 
ra Mil swojQ f1lj~ w Kurytyltie przy 
ulicy 1 de Mu~to n 4 A Su"erinten 
dent na Paran~ i Bankier na Knrytyn~ 
Beoillmin Ferreira Leite. 051 

~asa Scbmłdt 
Wyreby fAjanKc·Ne żelaziwa, szkła., 
amunicja, Far.,y i aleje, wszelkie ma 
terjaly dla intalacji elektrycznej , latrt 
py _et~ Plac Tirafł~ntn ,a. 8 __ 041 

aapataria 8iria 
Knrzystajc:e! l•kwiduje się wtelKi wy 
bór obuwia ceny niesły~hania tanie 
Plac T!rali!entes z praweJ strony ka 

- l n !eary n 10 0&2 

Bodolpho 41otuaeller 
Skłd otl\swla, kapeluszy i dro~iazgiw 

l6liea Jese Bemfacio n 3 - a 

PIBNIĄ.DZE 

wyroiycz:i)l\ sif; oa mały pl'ocent 
pod hvpotek~ lub pod gwara.ocją 
bonusów i apolis. Kupuje sio i 
sorzedaj~ domy, ti(\mie i ma]Qtki. 
I r~fo·m~r.je u rzą dowege cot·rectora 
Godofredo Lima pr~y ulicy M11r(.l· 

c~ał De(jcloro n. 38. 028 

UU'ł'ł;L CURITYUANO 
Wł'ntura Pereira de Sonza & Cia 
\\T centrzc' mmste1 tramwaj przy 
dJzwi?ch na wszvstkie strony mia 
st3. Polroje i stołowanie porzadue. 
Wina nacjonalne i zagranir.zn~'~ Po• 
S\ła się obiady do domów. Przy 
ul 1 de Mar<;a n. 7 - U WAGA 
'.fen holf'ł wvłaczniP tłł~ rodzin. 

OóO 
'-'ASA JA()O.U 

Jabóba G rinspunda 
Fabryka mebliJ materacyJ kołder 

i płaszczy nieprzemakalnych. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicv 
1 de MatQO n. lS-Tełffon n. 338 

041 
----~~~~~~~~------łlĄ.!IłA f B.\ TT, 

Skład maszyn du piSlłob t<e 
mington i Oorona; ma.~zyo do h 
czenia oraz kas , Rt-gistrad ora c -

Przy ulicy ló de Novembro n. 86 a, 
052 

--pi~8~A~N=I4-:--~.li~A~D!!"'A~II'!!!!'Z'!'!!!' '=y~~~I~E!""Ii

uczv 
Ell11a ~oa11tan~iaa Bocha 

przy ul. Commendador Araujo o. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie wboty dd prz•~ pisywania 
na Ult!SZVl,iP 038 

'PBAKTYGZlł.t\ SZ&UŁ~ 
BL\IIDLO'W A. 

Przy uL Dr. Mllricy n. 103 na pi~trze 
Dla baehalterew ł korupen-

den&ó.w 
Cały kurs trwa. 10 miesi~cy1 w skład 
któreeo wchodzą 4 &iura: bankowe, 
fabryczoe, składów hurtowycb, ko· 

misowe Zapisywać si~ można 
Z&W~P.:~> 027 

ADWOK&(JL 

AZlifEDi MACED0 
i DR. MACJi:D6l FILHQ 

Pr•wadzl ws~elkio sprawy Gywllne, 
handlowe, krymmaina Qraz sterlilt w 
każdej miejscowGści stanu Paraoa i S. 
Cathariny. Koszta z 1óry płatne Biu 
ro Av. ViceV~te M11chd o 2G. 07& 
- DR IENJAMIN LINS 
Biur<> C~ncclłaelro & rr .. das 131 (Oł3) 

---o'"AVlD .:JlLVEIR A DA MOr A 
2 b1uro reient"'lne S .ero t i Inventsrzy 
P:zy ulicy MarKbal F loriano Pe1xo • 
to 2t•· O·t2 

l 
~. ,, .. .. 

DR GASTAO FA'liA. 
Biuro Plac Ozorio n. 49, Telefon e26 
044 
· oRHUG~ ANTONI~ OK i.\lti(o;"" 
Biuro ul ,c._ Buen lS Aires n li, f e i e 
~n fi66 OS& 
- DR 0LY.:,SES VlEiłła 
B·u·'ł ul.c" Rto Brane:. n l) Tele 
fun3M O~ 

Sklep l'poliywc~y 
•oJIANA SKUBUPtiKIEGO 
..\v, CQI Bun.f~:tcio Viiiela No. 29. 

PONTA. GRO -,SA. 

Połec11 Sz P. arlykuly spo~y\ł eze, 
mąkę, cukier, ryż. s~l, śledzie, ro tlję itp· 

Trunki krajowe i zagraniczno ws1el 
kie·JO rodzaju 11 produkty rolne 
fas, Ie, ziemniaki, masło jaja i t p 

Ceny umiarko~sue. 
SWOJ DO 5 WEGO l 

Domini ureoki 
(>oski zak arl krawiecki 

Clica A. egr N. łJ 
Wielki wybor materjałów na ubranie 

laruówit~nie wykonuje 'IDę w razie po 
tr1.eby w 24 godziny. 

Robota:. Jewara t owana 
CENY NISKIE. 

~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
~ Jt :! Dobrych murarzy ~ 
C'1 Potrzeba natychm13st d·1 Pon = 
:f ta Grossy Płaca Rs. 12$000 tJ. 
tfi dzi~.nnie. tlt = Zg' ,.s1ć su~ do Romana = 
C1 Sk,,, u uskieg•J w Pont a. Gl'OS· l• 
~ . ot 
4• S!e . 6t 
1ft Av C ,l, B.;niracio V tle U a hit 
; Nr. 29 3~8 = 
Jji ~ 
~~~~~~~i~~~i~~~5~ ~~ 

Nasiona z Polski 
s.ą na składzie ś w•sże i naj · 

lepszych ~atunków. 

Nsio na warzyw 
(Torebku 200 r s.} 

BttAki"WJ bnralii, CP.bula cyko· 
ria1 dvni~, fasoLi szpar, groch• 
cukr .. ka.lr.!fjo y, kal rcpka, kap u, 
sta (gło w•asta1 bruks l kJ, czet·wo. 
na , wł0ska), kopF-r1 majerar..2k1 
n.ak jadalny, rna~chew, mdony, 
musztardał ogórki1 pieczarki (za• 
rodki, 1 cegiełka 1 mlr.), pieprzJ 
(Jietruszka, pomidąry, pory, rabar· 
ber, rzepka 2 mics.1 rzodkbwka 
1 mies., sałata, selery,~ szparagi, 
szpinak. truskawki (rozsada) 

:Na sio "la lucia.tótv 
(T.)r b l\.c 300 rs .) 

BraHii, cbaber1 dt.wonki, goź, 
dziki, groszek pachnący, lewkonja• 
lwie pyszfzki, łubin kwiat, maciej
ka, makiJ nasturcja, ostróż lta , pło· 
mykł rezP.da,. sh.mecznik.t itd., itd. 

Nasiona polne 
Kooif;zyoa. lucerna" wyka, fa 

sola ~soja c 1 prosn, itd 
NatJ iona d rzew 

C p ysy, lipy, re dodendrony, 
sosu:1 Japcilska. tu e. Jtd . 

'C· ny nasion polnych i drze.v 
na żąlłauie), 

Cena dla kupców przy odbiorze 
naj mniej 10 tuzinów: 

1 tuzin nasion warzywnych 
1$800. 
• W v::~~łka kołeją lub pocztą. w 
graniCRl'h całPj Br~zvh1 
PAWEŁ NIK ODEJJI 

TraVt;;."Sa Za ... -.. ~. ó 
- CURITYBA- Pdr:ma 

N aJwiększy wynalazek dla leczenia s yfilisu 
, l~ xi:r ,, 9:1.4'"' 

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

Zwalcza skutocznie c;yfilts b z oiebezphczeństwa dla injekcyJ. Jest ener ta", a 
giczńym środkiem, czyszczącym kręw i lekarot.wem wielkiej Wn. I 'LI·IMI ,I. I 

Już przy u2yciu tr<Ge-ciei faszeczki objawy choroby naw~t poważniej nie zaś 
szych: plamy, fistuta, pryszcze, wrzorly i reumatyzm, znika ił\ jakby je ręk~ wymow 
o jął U fJG0/o mężczy:m tonatych. którzy za c.c.as6w kawalerskich, chore rl nurt, 
wali na 'hm•oby sekrt:>t .e choroby te pozostai11 cbronicznemi i to · p~zy 
przyczynl!}, ~e tvsiące kobtet 7amę~nycb elm•pią na ro~maite 
kobiflce, nie· wiedząc zup łme, co tn r:~oroby ~owodowało, 

3 fla :zeczki wystarcz..1 zupe!nie do odzyskanta waszego 
i uratowania waszvch dzioci od prz) byych ua~tfipstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest . ELIXIR 914" najodpowiedniej 
szem lelcarstwem, ponieważ oia atakuje tołądka i jest przyJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914 " nabyć można we wszystkich aptekach i skła 
dach artter!zoych w Brazv1Ji. 
Główn7 skład advio • Ci 11. S . P a o lo, "-v Nii.o .Jolo 141 

Szanow ne P anie ! 
W ci gu 4 ,.h g9dzio u o ntć s1ę moż cie od kol~>k macicz• 
ovch iP~ li żvwa6 b dr.;Prie " LUX O !r4 ~D\ TIN -\c 

uzn.ana pr.zez Narodowy Departament Zdrowia Publicznega, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

•Fłoxo-8ed t i a• tast jaJyr.ym znan}tn produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lec~e"l.iu niwoUlagań kobiecych. 
Kolki macic.zno leczy w ciągu 4 ch gotłzin. U~vwany 15 dni przed 
poror.łern, ulatw1a poród, z mniej ·~a boleści porodow~ i kolki, i z•bęz . 
piecza ~ycie kobiet przed n atQobtwami krwotoków, tak cz·!}st.ycb przy 
por:Alach. Przy in•lych chorob cb kob I}Cycb .Fluso·8edatjua• 
dzi a zawsze skuteczJi .. i leczy w y1tkie niedo!tlagania kobiece, 

Zaleca się lełrarzom i akuszerkom. 
Jef1yni de!l zytarjusze: 

GalvilQ & Cia Sao aulo AvenidaSrio Jo!o 145. 

Rf'BUlarne odj zdy z p:>rtów Santos i Rio de Janeiro 
t!o H<1wr~ i Borde ux. 

KomunikacJa najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
ksusowemi pos iesznymt, które odbywaią podróż zą Santos 
do Francji w 15 doiach or z statk J ni specjałnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, k 6rzy znajdą Jak najwygodniejsze po1 
mies~.;czenie. 

Statki ma· do d y· pozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyh :; Pallice do Gdań•ka od 

bywa się pociąg mi fran,uslriemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
l".Q! do Gdań•k" statk mi komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
~ sposób un•kn•e się różnych nsduzyć, na które niera~ bywaj4 nara 

źeni nasi puaź~rowie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8A.NT08 Z »łiO DE J.&.lłEIRO 

-..lUEDU \.~A c 29 czerwca 30 czerwca 
, FOR~IOSE ot 4 lipca 
,CEYLONc 13 c 
•LlPARłc 18 c 
•MO SELLAc 27 lipca 28 lipca 

Sprzedaż bilet6w z Bra~yłji d'l Polski oraz z PGiiki «• 
HrazyiJI t. zn. (bilh ~tes de chamada): załatwia i bliższycll ia· 
formarji ndziela 

Ignacy K sprowicz 
Avenida ui Xavier N 2)J~ urytyb'l: 

C A S .A B l C II E L S przy ulicy 15 de Novembro N. ·7f). 
Załoi. w 1897. przez Ą f reda Ernesta Bichels · 

Ma zawsze na składzie wielki wybf.lr kapelus.zv dla pai i 
z:.:bawek1 mateq3łów, przedmioty właściwe na pre3enty, oraz oa 

\Varto , rzekonać ~i'= osob:ście o dobroci towarow j&ko t"ż 0 
ich cenach OSI 

Handel Polski 
w B srro - E r echim Rio G r. S . 

Władysława Obroślaka. 

N~wo s~rowadzony wielki w.ybór to!łarów ~etrowycb1 jakoteż narz~, 
dz1 rolmczycb1 kuchennych 1 W3Zelklcb drobiazgów. KupuJę produata 

kolonjalne. - płace wysokie ceny. 
Adres : Władvsłnw Obroślak 

Barro-Erechim - Rio Grande do Sui. 

odbył 
roku. 
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