
·~ t 
~ l 

WYDAWCA: FRANCrSZEK WOCHNIK _li 

.. 

--'-----=-------

Kurytyba, S!oda dnia 16 lipca 1924 

•ndW l p L ~;.sy

'ek pienięż
nych, (v : l es 
po::>taes) 
"GAZETA 

POLSKA" 
Caixa postał B. 
Cur!tyha·Plłrana 
~{edakcja mie~ci 

· i~ m;y IJ• Aqui 
l t~ · .• :.n N 87. 

.-=---------= 

XIII 11· REDAKTOR: I. Sklarski. \\_!i~k X 
Po OJtraniczeniu przychodź-\ tni Ęrosz z naiwnego przy_bysza, lecz mu l granicę. - Według projektu, wywó~ złota Jego Ekscelencji projekt a--u=to ..... n-'-o-m-ic·z-n-e-go.:-z..-a· 

~ · drog1 do Nowego Jorlcu me otworzą. i srebra w monetach, sztabach oraz w stanie stosowania reformy szkolnej na ob-;Z.:uze 
twa (imigracj) ·w Staoach 'i- * * nieprzerobionym ma być zakazany, z wy- Wielkiego Księstwa Krakowskiego i króle 

Z• d h ., . . . . .. . . jątkiem bilonu srebrnego, zawierającego p1niej stwa Lodomerji. Wedle zawartych w nim J6 roczonyc . Los..:m przeJSCIOWe] ltnlgraqt polskleJ na mż 40 proc. czystego srebra oraz monet uwag, zechce Ekscelencja przed•ożyć Naj-
Kubi~ powinny zainter~so_wać się poselstwa 1· srebrnych, zawierających więcej czystego sre- jaśniejszemu Panu swe wnioski, dotyczące 

Pisaliśmy już, Żt! Stany Zjednoczone w polskie .w. Waszyngt_ome 1 Rio de Janeiro, bra, ale tylko do wysokości kwoty przedstawia- , częściowego uciszenia niezadowolenia kół 
IIMIII\'ili'I~Ameryce Północnej ograniczyły znowu na- Jak? na]bhższe pol_skte ~rzędy. jeżeli Polacy l jącej nominalną rownowartość 100 złotych zbytnio polsko się czujących, któreby chda

pływ imigrantów (przychodźców). Ograni- mają tam paść of1aram1 wyzysku spekulan- ł na jedną o:->obę jednorazowo. Osoby prze- ły wykorzystać łaskę Tronu, wywalczać co
czenie to nie pozwala także na imigrację z tów. i stać się n~jmitam! na plantacjach kraczające grani ~ę. będą miały p!'awo wy- raz to nowe przywileje narodowościowe, mo
Azji, wskutek czego o mało nie doszło trzemy c!-lkrowej 1 tyto mu, bo nie mają wieść z sobą wyroby ze złota i srebra, słu· gące się fatalnie odbić, mo jem zdaniem, na przy
do wojny rr iędzy Japonją i Stanami Zje· możnośct ~owrotu d~ Polski, to poselstwo tące do własnego użytku. Rodzaj i ilość wiązaniu i uczuciu wierno-poddańczem dla 
dnoczonemi. n~sze ~v R1o de Janeiro powinno porozu- 'raz warunki wywozu określi rozporządze- Monarchji i Jej Panującego. Ośmielam się 

Polacy, począwszy od dnia 1 lipca b. r. ~~e~ s1ę z rządem brazylijskim dla przewie- aie wykonawcze ministra skarbu. przytern zwrócić uwagę J. E. na niebezpiecz-
d t ztema roda~ów naszych do Brazylji, gdzie w nie ruchliw.ą agitację p. Grabskiego ze Lwa-

są dopuszczani do Stanów Zje noczonyc k~żdym raz_1e znaJdą lepszy kawatek chleba, LOSOWA.NIE MILJONÓWEK. wa, który w swym organie "Słowo Polskie" 
tylko w liczbie około 4 tysięey osób rocz- mż na Kub1e. 

1 

W . k k . ń t . zezuje 'Nidocznie w stronę Moskwy t roz · 
nie. A przed woj·ną roczny napływ Polaków zwtąz u z onwers]ą pa s woweJ po· ·" . . . . . . nieca niebezpieczne prądy wśród narodu 
do Stanów Zjednoczonych wynosit z górą * · * . ~yczk1 ~m1ster s~a:bu zarzą~z1ł dokonan~e polskiego. Byłoby rzeczą prokuratorji wglą-
100 tys.ięcy osób. Dla ostrzeżenia naszych rodaków przed l ~so~amadw~z~sJ~~h p~zyp;daJących ~ czast~ 1 dnąć w istotę postępowania wymienionego 

Za to bez żadnych ograniczeń w dalszym przemycaniem się do Stanów Zjednoczo- 0 • gru ma . ro u . ~o ~rocen.owyc i nałożyć mu odpowiednie cug!e, choćby 
mogą jechać do Stanów Zjednoczo- nych przez Kanadę podajemy poniżej kary pozxczek pr~mJowy~h (mtiJc;>nowka). Los?· przez odebranie debitu dziennikarskiego. 
wszyscy, którzy się urodzili w jakiem- surowe, jakie nakładają władze Stanów Zje- :wame odbbyc się miało w plerws,zeJ połowJe Sprawy te pozostawiam do zupełnej decyzji 
k · ' t · k ' k' d h · d l ·' · czerwca · r. J E · · · d · d b · k e mnem . pans w1e amery ans 1em. noczonyc za me ozwo one weJSCie w gra- . ., poczuwając s1ę Je yme o o owtąt: ·u 
kto sie urodził w Kanadzie, Meksyku, mce tego państwa: Wypłata premji nastąpi w markach. Obli- zwrócenia uwagi na fakta, zagrażające roz-

~~~~~~razylji lub Argentynie, rr.a wolny wstęp "Pr?ewóz tajny imigrantów w automobi- gacje pożyczki w markach będą zamienione wojowi i s,)okojowi, jakie winny w caiej 
Stanów Zjednoczonych. Ocalona zosta- lach z prowincji Quebec, w Kanadzie, . !o na obligacje pożyczki w złotych w stosu n- Monarchji panować. ( --) l. 0Jszyński ". 

przy 
oa• 

zasada Monroe' go "Ameryka dla A me- Stanów Zjedn0czonych -- pisze " Dziennik ku 1 złoty za 5· 0 marek. Zami3na obligacji Dobrym "bluszczem" był p. Daszyński, 
rykanów "· dla Ws.zystkich-pr~ybral tak poteżne roz- :rozpocznie się we wrześniu i trwać będzie który już w r. 1909 tak czule troszczył się 

Emigranci europejscy, a więc i polscy ze· miary, ze więziema w północnym ·Nowym 'do końca bieżącego roku. o "przywiązanie i uczucia wierhopoddańcze 
chcą z tego skorzyst2ć: aby ~ię ukradkiem l Jorl~u, w stanie Vermont, New Hampshire i 'BLUSZCZOWOŚĆ PANA TOWARZY· dla Monarchji austrjackiej i Jej Panującego", 
do Stanów Ziednoczonych dostać - drogą Mame są przepełnione cudzoziemcami nie SZA DASZVN' SKIEOO. ośmielając się denuncjować tych, którzy 
na Kanadę, BJrazylję i t. d. Ostatnio dzien- nadającymi się do wpuszczenia do Stanów nie chcieli i nie mogli wysługiwać się 
niki doniosły nawet, że na wyspie Kubie, Zjednoczonych. Służba imigracyjna wzmac- Oto co pisze "Kurjer Poznański": Ko- wrogom. 
w zatoce meksykańskiej,' znajduje się około nia patrole nadgraniczne, aby zwalczać hur- t:hał Austrję i Habsburgów przY.wódca T k . bl D 

tysięcy obywateli polskich, (w czem 600 towne przemycanie cudzoziemców. Federal- hartjł socjalistycznej p. Ignacy Daszyński, a a to JUŻ " uszczowa" natura P· a· 
Pol~~ów, reszt~ .żydzi1 którry !am wyl~do- nc sądy ~L!rowo s,a~;a ujętyc~J aczkqlwjek ócy hciał owijać się jak bł•tszcz o tron szyńskiego i jego partji. Brakio H<J bsbur
wah 1 starają stę be;:sk_:.~tecznTe o prz do_st.a- mał_o _ktory z sęd_z z1ow stosuje maxtm. urn wiedeńskich monarchów, więc solą w oku g0w, więr: polska ta rzekomo pc<.rtja pa! zu-

d h ( ) k kała sob'e władców w Hamburgu i podda-
nie się do Stanów ZJe noczonyc - ]al{O naJwyz~zy. ~ymtar . ary, wy?osząceJ · ~O byli mu ci, którzy inne żywili uczucia do ła się pod komenJę hamburskiej międzyna-
obywatele Kuby: .. , . l~t _w1~z1enta 1 l O tys1ęcy dolarow kary pi e· ł czarnożółteg-0 najeźdźcy, i zwakzał ich jak rodóv. ki, złożonej z żydów niemieckich i 
Niew~tpliwie t w BrazylJ! ?gląd31c będzte męzneJ "· • mógł i . umiat, nie cofając się przed niczem. i służy Jej wiernie, wierniej aniżeli Polsce, 

~Y wkrotce podo~~y~h ~osc_t, ktorzy przy- _~ Charakterystyczny prączynek do tej "blusz- bo przeciw Jej interesom. 
1adą tu, aby znalesc Jak,s taJną drogę ~o · ezawości" p. Daszyńskiego przynoszą w 

aa.. .. N .. •przejazdu do Stanów .. ZJ~dnoczony~h, moze Vfi&damośe! l ~ llJkll!i Milwauke wychodzące "1\cwiny Polskie", 
za paszportem brazyh]sklm lub cos podo- ' ~ ~ · · !l ł które w numerze z dnia 12 maja b. r. po- GŁOS HOLENDERSKI O PRAWACH 

POLSKI DO ODANSKA. bnego. J li a ją następującej treści dokument, w formie 
Należy ostrzedz rodaków w kraju przed ZAKAZ WYWOZU ZŁOTA l SREBRA l listu, naturalnie poufnego, do ministra spraw 

tego rodzaJU ryzykownym krokiem. \i! po:- Z POLSKI. zagranicznych Austrji, hr. Aehrentala, dato· 

zapewne spekulanci, którzy wyciągną osta- ustawy o zakazie wywozu złota i srebra za "Ekscelencjo! Mam zaszczyt przedłożyć 

Poważny dziennik holenderski "Mas~bo· 
de" w artykule pod tytułem " Dostęp do 
morza" porusza sprawę Kłajpedy i Gdań
ska. Uznanie praw Litwy nad Kłajpedą -

tach Rio de Janeiro i Smtos :. znajdą s1ę Ministe:-stwo skarbu opracowało projekt l wanego dnia 4 marca 1909 r.: 

~~~-- ---~~-----~~~~=~~~=~=~~~~~~~ 

W mJ!&lCI O mil.tAftV• Alfrad Mgoa się uszczęśliwiony nadspodziewacie za oią i wchodzi ze swoim towarzyszem pod egidą Bierze on tylko Millera ze sobą, a ~aodar •na o.Jsyła 
w a. M!1J ~\IIM.ł dobrym rer.ultfttem swoiob ueilowań, kas,telana w podziemia pałacowe, do wsi 

Mote panu wk• ótce jaszcza jedną pacyentkę ~andarm zostaje w bali Obaj jPź1tcy pędlą galopem orzaz łąki i d•·ogi 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch prLywiozę, panie doktorze - mówi on, ściskając Ftmny została na razie r:iespostrzeżona. Ritter trzymajile się śladu kół W·lz,iwycb w p;a~ku i to!r un• 

przez Jerzejlo Bornes'" dłoń g0dnego Jenkins(\. słyszy jednak schodząc dn podziemi, okrzyk, wy• cte Wre.;tcie krzyżują su~ drogi w lesie i tt!r z za· 
196 - Proszę, bardzo mi przyjemnie - uśmiecha danv pu·jz nią w cbw11i zjawienia siQ up1ora. chodz1 pyt>~ nie, w ktorp strnnę powoz skiPrO \'i ~tli ? 

- Pan baron może być przekflnauy, że ta mlod~t on się uprzeimie. N~t . glos tf\n biegnie on szybko DHprzód i pr~e Ja:~t ty~e utartycb dróg ze śladami, że wł1Jś,·1wy trop 
da~a w z-.kła.izia mot m zułljdL'e lopsz14 opiekę Ie Poczero A fl'od wsiada do swego powozu i od· chodzi z towar1.yszem swoim około !klepienia, w bardzo trudno odoaleM Rttter patrzy na drogow
kar;ką i pielęgnacj9, niż gdziemdzieJ - mówi do· je~dta w stronę miasta którem zja \lisko zmkło Dt.zwi Sił Jednak zamkoiąte s:Ca?.y, potem stud1uje mapQ, którfł ma przy sobie 
ktor z dygiem Teru Jt>steś w dobrych r~kR.ch - uśmiecha 1 nic więceJ nie słychać i decyduje s1ę wreszcie, aby S'ę tu rozląc yć. 

- Jetit jeszcze coś, na co uwagę paftsk"\ zwr6· on ~ię tryumfu jąco - Po1.a muramt tymi jesteś na D,,L·hodzą oni aż na sttm koniec kur~ tarza, z '!'u więc skierowuje sią M1l1er w prawo, a R tter 
cić musze, panie doktorze - zaczyna zn6w Alfrod zawsze żywcem pogrzebaną i h1abia cię nie znaj· którego prowadzą schody na gorę. A ttsm u ióry sam wybiera drog~ na lewo. 
_ Uprzed~am pana bowi"m, że krewna moj9: b~ dzie, choćby niebo i ziemię poruszył widą6 otwarte stoja,ce drzwi. Po pewnym czasie dostaje się kornisan do tej 
dz'e się z pewn"ścią starała st14d uciec 1 że Jlł Jll N•e zatrzymuje oni sJę długo w mieście, bo - Był to napewno głos ludzki, bo słyszałem samej wsi, w której Gretka zatrzymała siQ i dok'łd 
przemocą tutaj przywiolłero. B~dzie p11.n wiąc mu zamierza wrócić do starego zamczy13ka. \\yraźme ,,kr1.yk - mówi R tter podniecony. - Alfr d z b11ronaro za nią przybyli. 
~al bardz1) uważać, aby jaj ucieczk~ uniemożliwić Co tam tymczasem zajść mogł ? Czy Liana Kto t" mógł być ·~ Czy Liana l Czy mote głos u Dowiedztawszy s·~ o tedl wszystkinrn. od ludzi, 

Doktor uśmiecha się z zadowoleniem. zor;tała odol\lez ona i uwo niona? Czy Fanny już piora? - dodaje on, zwraCBjąc się do kasztelana których się pu drodze wypytuje, przekonywujc się 
- Ntecb pan jut o to będzie spokojny, panie może uwięziona l • z szyderczym uamier:bem, - Bo tu przeciet po· R'tter, że Jest na właściwym tropie. 

baronie - mówi on z pewną siebiG min~. - U Musi się on co do tego poinformować i zapewnić. l doboo duchy być mają. Po "'posobie, w jaki oni młodą tę dziewczyną 
rz~dzenie mego zakładu jest tego rodzaJU zn ~aden - Nie, mój panie - odpowi11.da stary S!lokoj• opisują, domysła się kornumrz, te to rzeczywiście 
z pacyentów moich, mimo najlepszych chęci i naj ROZI)IAŁ CLXXXI. nie. - O ile ja wiem to tu duch<'iw w zamku nie Oretk~ być m siała , W zysey oui zgadza j!\ się ua 
większej zręczności umknąć n'e może stąd. . • Na maooweach ma. Mogę się jednak domyśle!', !'kąd ten okrzyk to1 że to ta sama i f<~lografię j~j pozoajt\. 

- To mnie prawdziwie uspokaJa od1 (,wiada pochodził N!e ścigajmy jej d11lej, bo byśmy ją W b"C tell" 1knie ustnt ;Ił r stta wą p' wc·~.:i 
Alfred pociesz:ony. Czy mote pan Jeszcze ob•e · 1 Przybywszy do star"go zamczyska, dowiadujtl prze:;tr 1s7.yli l R ;tter~ . J, . .,. t w·ęc~ z .·•·wr" sr · · ą Grnt•J, o nt~i L·•wa 
rać panie dokt?rze •. ż.e pan nie_ d~ żadn!ch inf~rD się Rltte~ ?d stareg kasztelana, że baron F .ebreu . - K \go? pyta Ritter zaciekawiony. - o i ]~7.· h ta , .. t,.. n z 'lłTitC: /.y • kSt U l\t k ęJ,,, to !:Uę w 
macJi o krewneJ moJeJ, cboćbysu~ ]ak naJstaranaieJ umknął )Uz litąi ze.swo•m~ towarzyszami. N1e wst k1m pan teraz ll?owt? . . . 1-'rz c. wną stro[Ję ~.Jać mu:;t. tła . 
0 nią dopytywano? to dla detektywa n1espodziauką, gdyż przeczuwoł O pewneJ n •eszczęśhweJ IStOCie, która ucho- Jest Jednak w1ęks,e prawdopodo' Jeństwo, że 

- Naturalnie l Nikt się nigdy nie dowie, że ta on, że tak będzie dzi za umarłą i pogrzebaną. a która przecież j55zcze ona jest jes~cze w mocy Alfreda i barona Foebreua 
młoda dama u mn1e się znajduje. Kasztelan opowiada mu U~,Jrzajmie wszystko, co żyje - odpowiadą stary i zaznajamia komisarza w i w takim razie trzebaby ich koniecznie dogonić. 

Potcm ulllawiają się oni jeszcze o pieniężną sam wie i Ritter dowiaduje się ku swemu zdziwie krotko§ci z historią pozornie umarłej baronowej. Rozpytuje on si~ na wszystkie strocy, ale nikt we 
rnAmol• kwestJę. a skoro ll_! ktl za~o woleniu doktora. je~t niu, że i ~~a~ka. tu była wiez io l' ą i odg_aduja,. że Ritte.r przekonany jest więc teraz, że ów okrzyk wsi powied1ieć mu na pewno nie moM, czy _się we 

załatwiona, dzwom on na •Jerlną z dozorczyń 1 da)fl dozorczym J ~J me mf'głli była być zadna mna, Jak pnchodz1ł Pd tego straszne o ~ywcell'l PogrzflbanPgo wnl}trzu J'tOWO?.U kto zna dcwał. PewnPm lest JPdnak, 
jeJ pt5łglusem Jakieś zlecenie, tylko Far,ny Rabe shv·l~r.enra i me wraca wi~CeJ na dół, tylko pr.zP. te Ałfrt<d 1 1'\iH',.,o p:·,>~tQpOw,, li za ~llł•Jem Gretkl Z!i 

rotero spostrzega Alfrt·.d, jak służący i dozor· Gdyby więc mógł był zajechać tu kilka god.lin szukuJtl górni} cz~ść pałacu mą aż do rniHstt'c~k>t t ·go zdążyli. 
F===~czyni rozmawiają na dworze z woźnwą i jak na przedtem, byłby tu zastti ł wszystkich Olgi wspól Wszystkie poszukiwani~t jego znstfłją jednak Jut Ja ich dogonię - myśh R ltrr jrtdqo 

stępole powóz ten wjeżd~a boczolS bramlł na pod· ników. • · . , . . ~ezo_wocne __ N gdzie ani śladu Liany. ani też jakiej dalej po piasz~zystej drodze i P?pęd~ając zme{.'ZO• 
wórza, , . Terez juz zapó2no, gdyż gmazdo Jest prożoe l mnPJ żywe) Istoty. nago swtlgo wierz,·bf\Wl"a batnżk1em 1 ostr '"'gami 

w~zvstko to dzieje się Jednak w spokoju i nad• Podohno Liarię nawet stąd uprowadzili. Czyżhv towarzysze ! wspólnicy Olg•, L:anę stąd Tymer.11sem ś i.·rnniło ,:ię . uoc CHlmn~ Zlt O'>·.!a. 

slochujący z naprężen1em aktor nie słyszy najliPj Cóż teraz począć? Czy pogooi6 natychmiast za z sobą zabrali? Do rn:a~;ta j~-;zc:r.e .. pnry k11 .v11ł drogt, a koń 1 ·go 
w go okrzyku. Po ptęciu minutach moż wyjeżdża tą zgrają? Przypuszcza on, że Fanny już się szrzęśliwie jui praw H patia :r~ l.OU~Pnn· Cbt·ąc nit~ chcą , rn si 
powóz napowrót i lokaj przych.Jdzi zdać doktoro'd N te wierzy no jeszcze całkiPm, t e oni rzec:;ry. uratowała uCJec1ką do HtoJ,cy l że Htamtlld peY. no s ę więc R t•Pr ·t trzvm ć • OJ'I:I>l&ć . 
ra:Jort. wiście W!lZJSCY zamek opu~cil1. gdvż kasztelan w11 br11bii!ę o tern uwiadomi W myśli tPj zwr11c"' Ritter D•IO l':r . koł .. ół ue" udaia rou t-iQ zd~ty6 do 

' Jsnkins wygląda bard~o zadow11lvny i następnie dział tylko od 11>td2ającego barnna z A iredem. Mo, teraz wszystk•e usiłowania swoje ku odnale.deniu miasta, ktor1:1 zastaJe w głębokim śnie po gwarze 
2"raca się do Alfroda. mówiąc ~liwe więc, ~e Liana jest tu gdz,eli Jeszc~e ukryta 1 urat Wl\niu L1any. i ruchu dnia j!ll'marcznego. 

Krewna Je~t p11ń~ka już w zakładzie moim u· i ~e ią oónajdf\· Opu!!zcza on teraz zamek i odjeżdża w kierunku, 
ijlies~c4ona, pauie baronie. Postanawia wille szukać w p' en szym rzędz.io w którym i .A ifrt.d z baronem stąd się wybrali (C:ąg d~!:::zy na-;:rp:), 
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DR ALLEGBETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE 

Specialność: c:horoby kobiece i dzie· 
elnne. ~rzyj~uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul, Com
mend dor Araujo n 5~.. Telefon n. 650 

o 2 

pisze •Massbodec- jest dowodem, 
:ie Liga Narodów uznaje, te no· 
wopow!:itałe państwa powinny mieć 
óost~p do morza Zwyci~stwo Li· 
twv w tej sprawitl 1est stwierdz"'· 
mem iż dostep do morza należy 
uw:.~zać za tak niezbE)dny W'BfUlat'k 
hytu dla danegó państwa, iż zeJść 
muszą na drugi plan wszelkit> 
wzg!edv lokalne i etnograficzne. 
R zs•rzyg11iecie Ligi Narodów w 

' ~pr"w•e Kłajpedy nale~y uwa:tat 
za ważny argument dla Polski w 
walce jeJ o prawdz1wy dost~p do 
morza.· 
Gdańsk s•anowi dziś dla Polski 

raczej przt:szkodę, aczkolwiek Pol 
ska jest obszareJl} ciażenia dla 
portn ~d, ńskiego. Koowrncja pol· 
sko·gd11ńs!a z r. 1920 i umowa 
warszawska z roku 1921 "zawiera 
sp ~1ro niekorzystn~cb dla Polski 
J:ostanowJeń. 

Obecne współ~ycie Gdańska ~ 
Polską jest szeregiem tarć i nie 
porowmie·ń a niema wcale gwa 
raocn ~e przeciwieństwa te nie 
pogorszą si~ w przyszłości. W tej 
trudnej sprawie rozstrzygni~cie Li 
gt N a rodów co do Kłajpedy po 
winno być punktem wyjścia do 
szerokiej akcri miE)dzyParodowej 
M~: ~Y zapewoi6 Polsce naprawd~ 
wolny dostęp do m( rza, co przv 
rzeczono narodowi polskiemu w 
czasie woinv i co ~ostanawia tet 
art. 104 TrBktatu wersalskiego. 

NIEZWYKŁA SPRAWA. 

W końcu ubiegłego roku szere· 
gowiec A!anazy Fuuuk, który na· 
kży do sekty baptys1ów,- w cza 
~Ił ćwrczen wojskowvch i w oh• c 
r.vś{'ł Zt!bratnth it lnlerziJ .,, .. u 
słuchał rozkazu swt>go przt>łot1) 

nego i nie udał si~ do grupv ćw,. 
cz.ącej atrupami (rodzaj granatów), 
ośwmdczail\<'1 że zasady jego wr;• 
zoaoid nie pozwałara mu oa bra• 
nie broni do ręki. Sprawa oparł 
s·ę o sąd wojskowy, który uzna • 
Fnlruka winnym odmowy postu· 
szeństwa stawar.:·a pod broń wo 
łwc zebranych sze:egowych i z 
mucy paraprafów 94 i 95 WOJSk. 
kod, karo. skazał go na 6 miesię · 
cy w1~zienia. 

Po ogłoszenia wyroku--Futruk 
oświadczył że czu1e sic niewi:tnie 
»Za"'ą<Jzony•1 ponieważ JeSt bapty• 
sta i przepisy jego wyznania nie 
pozwalaj~ mu brać do ręki brom 
zab j(·zej, - proitł przeto o prze, 
ałożeme wyrok.u najwyższemu Bil· 
dowi wojskowt"mu. w końcu zaa 
podsadny ~utruk nadmiE-nił, ~e 
chct; słuzyć w wojsku bez broni. 

Powytsza 3prawa wraz z iden' 
tyczną co do treści ~praw~ szere· 
gowca Matwieja Maślańczuka1 -

równiet baptysty. - została roz 
poznana w dn. !5 maja b. r. przez 
naj w z~" Y :;~d wojskowy, który po 
wy~łucbania wniosków prokuratora 
i wvwodćw obrońcy z urlędu adw. 
T. Ztlbera,-zażalenie nieważności 
w obydwu sprawach oddalił i wy· 
roka sądów zatw1erdz1ł. 

~~------~~----~~~----.PapH.IU:)j .. VEiiUU· LU ru~ 
mi(lszsniaa d<~likatna 
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Rożne wiadomości. 

DZIEWICE OLBRZYMKI NA WY 
SPACH BAHhMSKICH. 

Trubadurom piękności kobieceJ po
k· elbasiły s:~ wuelk.e poj~cia tak da 
lece, że dawniejne ody przemien:ły sit; 
M szlagiery cperetkowe, w których 
v, n cboglosy .wy.:hwalu si~ wdr·łk' ko· 
t ~ l\ t znyc.:h ru Ja• nek. •n 

r e m znów daru afg n s t• ńsk : h. 
od ż n kt z f br)k' fł<.:yo;h hbr 1 

r~ K we n e wp ~ d1 n, 1 OIY•Y'' 
si\f .;óra!YH ttgo c: ekawego 

zepu lafT!Jestkujące o wyspy BahaJY!· 
S• r E1.1 pu zap zn~ła "ł l f; z tdrH 

, 1"r~yrokami ua wyst .w.e in1per,um 
, ryty1s~ &:.::.0 w Wembh:y dok'ld atAri· 

OJ.A.ZE fĄ J.~O.l.S.KA W B.RA.ZYLJI 

nie:n ko"-,itetu *Ystawowegl' kilkil :. błogosławieństw' w rodzaj a 
nadtwyczaj pioknych kobiet pn:ywie· bezczelny, podtyJ wściekły i t. d. 
z i ono. 

H·:>ward Cbipman, przedstawiciel ze strony redsktorow )Lu-
W!pomnłanych wysp na . wystawie, d u« i nie gorszyć jeszcze wi~cej 
dziawcz~ta te ~pisuje w sposób na· n3szych i »Ludu• czytelników nie 
stt;oui~tcy: odpowiadamy szczegółowo na prżet 

Kob ery bahamskie, doros e, s~ prze wrotne zarzuty 1Luduc. 
c•otnio l84 metr·. wysokie, albowtem ~ J . 
tej strefie tropikalnej wszystko, poczr&•' • ak ]U~ raz wspo::umeHśmv lak i 
szy od roślin, wyrasta bardzo bujnie, teraz powtarzamy: Staniemy kiedjś 
osiuaJ4c wysokości niebotyczne. Pomi• przed Trybunałem Boga i zd11ć wte. 
mo to, damy tej wielkości posiadalll dv musimy rachunek z naszych czyn· 
budow9 ciała, którą śmiało nazwać· nośd tu na ztemi. Wówczas okaże 
moina klssycznfł. PostadJJ'łl: wrodzony RiAJ l) kto komu zabierał ogtosze, 
nte mogły jednak dotąd zJobyt palmy .._ 
pterwszei\11twa w tań~:u a to z racji ma w sp sńb numczciwyJ czy •Ga 
wcale a wcale porz,dnej wagi coś zetą Po1:-oktu »Ludowic czy aLudc 
około 200 funtów irednto wynosz.~&ceJ. •Gazeci~ Potskiejc, 2) Czy wolno 
Kobteta taktch rozmiarów oczywtścte Pismo św. zastosowywać w tycau 
sprostać nte może wymogom kodeksu społeczoem~ czv tyłlto w kościele 
teńców nowoczesnych, do których ' 
przecie!, co potwierdztć mogll n11sze i czy pomta się isrno Sw., gdy 
pani::, tango i shimuj,ce, posiadać trJ;e jego przepisy prsvpomina si4: tv m, 
ba sporo zdolności akrobatycznych, W którzy o nich zapomioajłi. 3) Gz7 
tańcach ludowych jednak wykazują umieszczając w •Ladziec paszkwil 
sporo poczucia rytmu. d ł N J 

l\IJ~k.ka, aksamitna pleć koloru blado po tytu.em » owoczesny ~re 
oliwkowego, ślic1nie utoczone r;ce mjaszc rclzpoczynający się odJsłóW• 
i ramiona poprostu ideały na11ych •Siedzi na \łustej parafjic i przeł 
rzeźbiarzy, stany i btodra tak u Wenery niony wyzwiskami od prusaków, 
Mdońsktej przepyszne kostki u nóg- szwabOw etc., mieli redak.torowb 
wazystko to jest atutem pi~knośct ko- •Ludu« na ce!u wyrażenie czci i 
btecej nie byle jakim. 

Bahamtanki odznaczają sie przytem uznania dla ówczeso~go i obecne. 
bardzo wdzi~cznym c~odem, który ura• go proboszcza polskiej p~:&r afJi w 
b1a sio od wczesnej młodości nosze· Kllrytybie, czy te! chcieli go zo. 
niem znacznych ci9źarów na głowie w cbvdzrć ; oczernić w oczach pa• 
postaci koszów z wyłoVI'ionemi 1 mo· f b ł · 
rza gądkami D&i9ki niezwykłej sile ra )DD, a Y w le!l sposób u atwać 
ftzyc:znej tych dam, zatargt małieńskie sobie zagaroi~cte upragn•one1 , tłu• 
na wyspach Babamakich rozstrzygane stej par. fjic? 4) Czy gł'lsz"c w 
bywają z ntez•ykłą w Europie stybko P1raby i innych k:;lonJach, te 
ści~& i skutkiem, o ile małżonkowie tu· obecny wydawca »Gazety Polski8J• 
bylcy zgóry nie rezygnują z przepro· · f d ó · • d 
wad:r.enia swych tyczeń. W razie nie me ~~ un uss w. na ]eJ wy .a• 
sfornego zac:ht)wania aio żona olbrzym wame l te ~Ga~e.a Polsk.a(~ me• 
przetrzepie motułka do tego stopnia że • zadługo stame SI~ własnośCią • Lu. 
temu wuelkle ntecnoty odechc'ł su} na duc i z n1m sią połączy - p,zv 
zawsze. l Sparzali mu abun ... ntow i ułatwiali 

Wszystko na tym hriecle sio mści. · · · "'l 
Tak 1 na Bahamre, gdzie wszelkie prace tstmeme. czy. też przvgot~wywa; i 
f1zyczne wykonywać musi od w1eków ~a s~ybką rum~? Okate SIE) r~w
płe6 pi9kn• a możczyżni pełni~&c rolo me:! wówczas, czy »Gazeta Poł· 
darmozjadów, lniewieicieli do tego '3kac iest pismem szczerze kato· 
•.topnia, io w popi~ywa~iu ail; sil' lickiem i pol!kiem i czy chwaląc 
ft~yczn'ł _d&l~ l kobtetamt tamtejsleml wzorowo prowadzone szkoły, cha· 
mierzyć sto nte mogli• . · l · 1 · 

Cła! me uczące re '8!•· a e me 
OKROPNA TRAGEDJA ROZEGRANA antyreligiJOe, popiera ośwlatQ, czy 

Z SZYII{0:3CIĄ FIL.MU też jest !f'j wrogiem. 

M1edawno rozegrała l'ł z szvbkością 
ftlmu wstnąsajtlC& tragedja w dttmku 
dNŻnik• koleJOWego w prowancjł H;aesca 
w H1szpanji. W rannych godztnacb 
weszła do domu Cyganka z dzieckiem 
na r~ku, propoauj11c żonie drożnika 
wróżenia z roki. 

W chwili kiedy gospodyni była od• 
wrócona Cyganka ;ozpoc:zoła kraść z 
ohurtej szafy Przyłap&~& na g')r4'-Ym 
uczynku, została zamkn1ota w IZb'e poJ 
atra.ź4 czternastoletnieg,, syna, dro:mka 
gdy tym'Z•sem matka pob1egta po 
m~źa, pracującego opadał w polu 

M~ii cyganki, który :d!leka był świad 
kiem wszystkiego nadbiegł na pomoc 
żonie i wystrsałem z rewolweru ra:1łł 
śmiertoh\ie chłopca, kt,ry si~ sprzec:i· 
wiał ich odejś~:iu Na to wnyttko nad· 
btegła iotta dr .. ,intka, w sam raz, by 
UJrzeć śmierć syna. Zrozpaczona, za 
myka ń& klucz cyganó..w z dzieckiem, 
w domu podr1u'a anopki sł my pod 
ś;iany i podpala. 

W tej chw•li zjawia si~ drożnik z 
dwoma żandarmami, którzy właśnie 
przechodzili drOI'ł· Ci chcą ratować 
Cyganó•. Ale cygan i dztecko zgm~h 
już od dymu, a cyganka zabija strza 
ł&mi z rewolweru jednego z %andarmćw 
Jego kolega widząc to. poryw& .n swóJ 
rewolweJ i kładzie trupem cyganko 

Dramat ton. który spowodował śmierć 
pi9ciu osóbł trwał niecałe pół godziny. 

---------------------------Pa.pierosy • VEADOc 
La Reine 

mieszanin! wyszukana 

--------~----------------
W odpowiedzi "Ludo
wi" na artykuł "T~kże 

Nadesłane", 

Starem jest przysłowie, te ))praw• 
da w oczy kolec. Dowodem, jed 
nym wi~cej, traft1ości tego prz~słó 
wia IC'Sl artykuł, umieszczony "' 
N. 63 ••Ludne, artykLlł naszpik • 
wany zoaul\ JUŻ przewrotnością 
,,nieodpowiedzialnego' ' redaktora t~ 
go tvgodmll.a., a ponadto prze .. ełnio . 
OY z :e maskowaną nienaWJŚCl81 t» k 
r·w~o\i a tyct•1 któ ·yeb 11· wcł3oie 

{) W ~dV•·"• ) P fł glo Ć m kŚĆ 
tle •• l ...... • • ! · Ć ·-"Z t m t • • 

zoaOtihCh prL~ka~a.ń l.hrysL4.:o8 
Pilna, oawet wtedy1 gdyby b \' l, 
tin,ywdtcni niesłll:'ZDyma zar«U 

My faryzeusz~mi, ani fanatyka· 
mi nie jeskśmv. ako katohcv1 
trzymamy s1~ śriśle i bezwzgl~dnie 
praw Boskich, Jako Polacy, chociaż 
nie uznani przez redaktorów »L:l • 
duc1 szanuJemy wszystkich roda· 
ków. pracujących dla dobra OJ 
czyzDYJ bez wzglQdU na ich prze• 
kooaoia rel•~i1ne , pozostawiając na 
wracanie icłJ z błędnej drogi k.się 

zom .M.ts1onarzom. 

Ks. Drapiewski sprzedając p. 
Wochnikowa »GazetQ Polskąc nie 
potrzebował zostawiać m11 BWfgo 
ducha katolickiego, poniewai znał 
dobrze p. Wochoika -Jako doi.:Jre 
go katolek3 i zno.ł także .. szlacbe 
tnąc dz1. alnoió redakforow »LU· 
duc w Sh .. ~unku do •GB.zety Pol 
sk1ej i Ks. Mtcijonarzy Słowa Bo. 
tego, milczał jednak bo Jako wzo 
rowy kapłan uwatał za niegodną 
walkę miQdzy duchowi~ństwem1 po 
.zostawiaJąc ją ~wieckiemu wy· 
dawcy. 

A ponadto wiedział ks. Dra. 
oiewski. te redakc·ta •Gazety Pol· 
stieJ c pozostaje nadal w rąkach 
znanego ze swych uczuć katolic 
kich redaktora p. lgo. Sklarskiego1 
kl6ry z .aim ra~em przez blisko 
dwa lata łfł gazełfł redagował i 
który znał również dobrze •misjo, 
ruHskie irt~~n.cj ~ ,Ludu,. Ks. Dra· 
p1ewski o~o~t~• wił iJ. Wochnikow. 
tylko o:s. rzt:łenieJ aby był ostroż• 
nym z osloszeniami, bo te maj11 
zwyciaj pod firmą »Gazety Pol. 
skiej c zbierać przedsta wicicle )) Lu• 
d u .. . 

Na t~ m zakończając polemikQ z 
Ludem" uadm1eoiamy, te pisząc 

o księtac.h misjonarzach. mamy 
Jedynie na myśh redaktórów 1,Lu· 
d11•· i kauowmkOw ,,Oświaty''• 

liedakcja 1 Gazety Polskiej '• 

Ku·rB p~e'ltiędzy. 
dn1a 12 li ·ca 192-łe roku. 

Frank 49ó Pezo zL 7$130 
Frank szw 1$640 Dotar 9$680 
Ltra i'H5 Funt a'tm'l. 41$20" 
Pe" ~98~ 

TELEGRAMY 
Z powodu rewolucji w Sao Pau· 

Ja przerwane zostały wszystkie 
Hoje !elegraf1rzne, skutkiem cze 
go od kilku dni d'l Kurytyby nie 
oadchndzą :tadoP. ielegramy. 

~------~~--------------~avu~rosł .v~L\UU• 

NEWYORK 
miPS7.'l n •nR 
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l KRONIKA KRAJOWA i 
•se•••*••••••••••• ..... •••e• 

Z Kurytyby. 
NIESZCZĘ~LIWY WYPADEK.

W wiejscowvś ei Lagoa, w muni 
cypjum Porto U01ao miał przed 
kilku dniami miejsce nieszczQś'iwy 
wypadek, którego ofiarą padła nie• 
winna pięcioletnia dziewczvnka. 

Nerina. córeczka ukochana p 
Jana Galli'ego i inne dzieci bawląc 
s1ę w pobliżu tartaku bE)dąc' go 
własnością ojca Nerioy1 nie zdając 
soi>ie sprawy z tego co robi~, po· 
ruszyły pou~ładane tam deski1 i spo• 
wadowały runiecie ich :1a ziemi~. 
Jedna ze spadających desek ude· 
rzyła w głowę NerioE) i złamała .JeJ 
czaszlrE). Na krzyk ranione1 nadbiH• 
gl rodz1ce i zajęli siQ ratunkaem 
ukochanrgo dziecka. 

Wszelka pornoc jedn~k okazała 
sie bez!mteczną i Nerina zmarła po 
trzech godzinach okropnych cierpił'ń 

LEKKOMYSLNE OBCHODZENIE 
S1Ę Z Bit, ,~JĄ PAL\Ą POCHŁ~ 
NIA NOWĄ uFIARĘ. - W nie 
dzielę dnia 6 hpca br. w mieszka· 
niu p. Camilla Costa w Porto de 
Cima bawiło si~ strzelbą dwóch 
synków tego!, Francisco i Antonio. 
Francisco trzymujący strzelbQ w 
ręku tak nią lekKom1ślnie mane· 
wrował, że ta wypaliła, a nabój cały 
ugodził w Antoniego, ~abijając gn 
na miejscu Straszny ten wypadek 
powinien być pr.zestrogłł dla tvch 
wszystkich, którzy lekkomvślnie 
pozwalają dzieciom swym baWiĆ 
si~ broni~ palnq. 

Z Sao Paulo. 
MORDERSTWO SPOWODOWANE 
NIESNASKAMI FAMILIJNEMI. -
Adwokat Dr. Brenno Ltuz de Souza 
wychodząc przad kilku dniami z 
domu swego kuma, mechanika Lu 
dwi.Ra Castino został zaczepiony 
przez Syryjczyka Racbida Karam, 
który nast~pnie wyjąwazy z kies3e 
ni rewolwer dał do 01ego dwa strza• 
ły. Strzały na szczęście chybiły. 
Ludwa~ Castano usłyszawszy strzaly 
i krzyki wybiegł na ulicą, a zoba· 
czywszy, że Syryjczyk Rachid Ka 
ram zagraża tyciu D ra Breono de 
Souza, wydobył równie~ rewolwer 
i dwoma strzałami zabił Rachida. 

Tragtc.:me to zajście było spowo• 
dowane zatargami familijnemi. 

W AL.Ą,CY SI~ DOM ZABIJA 
DWÓCH ROBOfNIKÓW.- Zn:tJ 
duJący siE) w bm.łowie dutr dom 
w Santos, w którym ma być otwo 
rzony •Santos Hotele zawaltł saę1 
zabij~c d wócb robotników i rani"c 
ci~~ko jednego. 

łiEWOLUCJA W S.i.O PAULO.
z S~o Paulo nadc!~łano nastf;PUił&' 
ce Wiadomości o rewolucJi; 

Dnia 6 lipca nad ranem zbuoto. 
wane wojska federalne i stanowe 
zaj~ły koszary, (Quartel da Luz) 
znajdujące si~ w pobhtu stacji ko· 
lejowej da Luz 1 uwtęziły tam ko· 
mendanta wojska federalnego ge· 
nerara Abhao N or~nba i komen· 
dantów WOJska stanowego, a na
stqpnie zajęły stacje kolejowe da 
Luz i Sorocabanę, tudzież gmachy, 
w których s1ę mit:szcz' urz~dy pocz· 
lowe i telegrliftcznt:. Pu przylacze· 
n1u siQ ionych zbuntowanych wojsk 
wysłano oddztał złożony ze 100 
zornierzy celem zaJęcia' pałacu na 
•Campos Eusiosc i uwięzienia pre
zyd~nta stanu D ·ra Carlosa dos 
Camłlos. Powuno Jednak szybkości 

Nr. 5.3 

z Jaką ten atak urz4dzono1 nie zdo. 
łano osiągnąć celuJ gdyż broniące
pałacu wojska wierne rządowe, od· 
psrły atak rewolucjonistów. Ska' 
tkiem tego niepowodzenia rewolu• 
cjoniści zarządzili obldeoie pałacu 
i koszar wojskowych, w których 
znaJdowały siQ wojska wierne rzą. 
dow1. - Podcz&s atak:.~ na pałac 
prezydenta został rłłoiony w nogę 
brat prezydenta. Pu zajQciu innvch 
pozycyj strategicznych rewolUCIOa 
nJŚCl rozpoczęli regularne ostrzeli· 
wanie watmejszvch punktów. Roz• 
poct~ła się walka. któta trwa do· 
tychczas. Miasto podzielono na dwa 
obozy. Południową część za}E)li re· 
walucjoniści1 - półoocn11 legałitjci. 
Strzały armatnie zniszczyły wiele 
budynków. 
Kasarnia •Quartel da Luz., przeciw 
klóre, skierowane sa strzały armatnie 
wojsk legalnych, przedstawia pra· 
wie rmnq. Wteża ko!1cioła Serca 
Jezusowego zburzona. Stacja kolei 
jowa »da Luz c uszkodzona b;udzo. 
Ludność ucieka z miasta i kryje 
siq w bez)aczniej ze miejsca. Po. 
zostałym mieszkadcom ~agraia 
głód1 gdyż wszystkie zapasy żywno' 
aci, znajdające si. w magazynach 
i sklepach zabrały watska walcz,ce. 

Jak długo jes cze potrwa ta niesz
częs:ta rewolucja wojskowa, której 
celem miało być zaprowadzenie dy• 
kfjłfury wojskowej1 na wzór hiszpań· 
ski~11 tradno wywnioskować, silne 
jednak i korzystne pozycje,~ jakie 
zajmują rewolucjoniści, zmuezają 
m•mowoli do przypuszczeń, te 
potrwa ona jeszcze czas dłutszy. 

Z Kurytyby wyełdoe zostały do 
Rio de Janeiro. via Paranagua. 
znaczne oddziały woJska. piechoty 
artylerti i in~ynierji. W Paraoagua 
zmuszone były te oddziały czekać 
na okr~t. Spowodować to miało de· 
zercjQ kilkudziesu~ciu tołnien:y -
tak przynaj mniej piszą tutejsze 
dzienniki brazyliJskie - Ile w tern 
prawdy na raz1e niewiadf)wo.--Brak 
pewnych wiadomości z Sao Paulo1 
jest powodem oaJrh~maitszych i nie· 
możliwie prze,adzonych wiadomo, 
śc•1 które niepokoJą i denerwują 
maeszkaticów. 

W R1o de J :meiro uwiQziono 
kilka wybitncyb dziennikarzy i wiele 
osób z "inteligenCJi - razem około 
200.tu osób. Zdate się, te rewolu. 
cja miała wybochaać równocześnie 
w Rio de J.meiro 1 Sao P.mlo. Rio 
zawtodło,- z jak1ch przyczyn nie 
wiadomo. Są to ,edoak ty!ko po· 
głoski, prawdy nikt tu nie wie, 

Sta Catha.rina. 
NOWE POŁl\CZENIA, KOLEJO. 

WE. 01putowa u1 Adulpbó Konder i 
F~rceira Lima z Ftorianopohs prze· 
dłoży!i Izbie deputowanych projekt 
prawa udzielającego kredytu w WY• 
sokości siedmiu tysięcy kantów d!a 
dokończenia przedłutP-nia linji ko· 
lejowej E. F. Santa Cathariua. 

Mają być wkrótce proJektowane 
nowe linje kolejowe, które połączą 
miasto Florjanopolis z istniej ącemi 
już linjami kolejoweroi kompaoji 
E Fa Sta Ctthar.na i E F. Tbereza 
Ctlristina 1 odnogę kolejową S. Fran· 
ci~Jco ze stacją ł!orto da Uoiao i ze 
stolicą Florianopolis. 

Z Rio de Janeiro. 
SAMOBÓJSTWA. - Odebrał so· 

bie życie \vystrzdem z rewoh,era 
marszałek Carlos ~oares. Przyczy· 
ny samobójstwa nieznane& 

- W domu kl\pielowym przy 
Avenidzie Paasos odebrał sobie ży. 
cie firzez zażycie silnej dozy tru• 
cizny urzędnik alfandega Carlos 
Ortiz. Przyczyo, byla defraudacji 
powierzonych mu pieni~dzy. 

PRZECIW DROŻYZNIE -Celem 
zwalczenia rosnąceJ z każdym dniem 
drożyzny rząd federalny wydał roz• 
porz'łdzenie1 aby w ctągll 60 dni 
n1e pobierano poJatków od ryżu1 
cukru, karlOfłił mięsa suszoneso, 
~tonu i kukurydzy. 

Oprócz tego maoisterstwo rol· 
nictwa nab,dzie zagramcĄ 700 ty. 



nie 
po· 

WY• 
d!a 
ko· 

.... ""'· 1_. • • ·.~ 

L--~~~!~H~~~~~~~~~~~~===Q~~-----~~~-~---B~p~· ~~==~ .. ~·~·,.w~-~~~--------~~.!·~~~~~S~tr~.3~==~ 
d drzewa. DOELHO & MORElBA sprzedają najtaniej (skład drzewa). ul. B. do Ri:. Branco~ &O. Teapha e4l 

Graeiaae •e Ollveira 
operator-akuszer 
masaMm elektryczn~m, reuma
newralgje i psrali2 Bada nos, 

uszy i gardło. 
ul 15 de N'ovembro 93 na piątrze 
apteką Tell Telefon 575 

worków rytu, 20 tysif}CV woq 
cukru. 27 tysi~cy lal szmalcu1 

ton ziemniaków, 200 tysięcy 
kukurydzy140 tysi~cy fiztuk 
suszonego mitsa i 40 ty 

worków fiżonu, jeżcłi na ta· 
samych warunkach nie b~dzie 
nabyć tych towarów w kraju. 
wykonania tego rozporzadze• 

mają być otwarte odpowiednie 

było, żeby rząd p&• 
poszedł za przvkładem rzą 

,UU'"'i'l". Możeby w ten Rpo 
chociaż w cz~{ici zapobie~ł 
źoie, która do rozpaczy za, 
doprowadzać tych, którvcb 
y nie powi~kszl'. ją siQ w 
rosnącej drotyzny, 

-De 

RATOWAĆ PIJANTAOJE 
CUKROWEJ. -M1mster 

w H.to de Janeiro kazał 
plantacje trzelny cukroweJ 
m dystrykcie muoicypJum 

uzoane r;a zarażone, aby 
sposób utilowaó od zarazy 
plantacyj. 

GRANITU BRAZY 
- Argentyna1 rob za 

sprowadzać z Bra='-ylji granit 
lllrulto,,an~•·a ulic. Granit brazv· 

uznany został za lepszy od 
lrA!Utu~l!,o. który dotychczas tam 

Odo' śne pertroktacje 
... n'!lHinza w Buenos Aires bra 

poselstwo. 

BYŁEGO MUUSTRA WOJNY 
1 O b. m. zmarł w Rto de 

Jiowszechnie wysoko cenio· 
1 ..... " ......... k Vespaziano Gołc;nez 

były minister WOJDY 

Alagoas. 
lEZIENIE PULKOWNIKA. 
M.11ceaó, stolicy stanu Alagoas1 

uwi~zionv i umii!szczonv w 
wojskowych, pułkownik 

Dantas, oskarionv o bao-
»hiszówc. 

•~rnwnJIIC ten urzadził swój ban. 
•biszowy c w poko111 wynajQ 

niejakiego Torquata w 
szewca Antoniego Barbosy 
Torqllalo przyjmował stawki 

wygrane. Obaj z pul
robili świetne interesy 

At nareszcie si~ urwało 
pułkownik poszedł w czaso 

spoczynkul który prawdo 
zakończy sie stałym spo· 

ANIE AJENTA RAN· 
- Podróżujacego auto· 

pewnego agenta handło· 
zabili w Sao Francisco de 
tołnieu;e prowizorycznej bry• 
stanowej za to jedynie, że 
który prowad~ił automnbJI 
szyji czerwoną chustk~. 

stwo pod• óżującv('h a. 
handlowyeh w Santa Ma ria 

l 

do władz stanowych, 
surowego ukarania mor 

ZołoieriP tejte samej brygady 
weJść ne bal, Jaki si~ 

odbywał w S. Francisco 
weszh tam przemocą i 

awanturę1 podczaił kt6IeJ 
kilk'a osób, a kilka ran\ono. 

pana Zygmunta B"dzyna, a także i p. 
Antoniego Juliana S eczkowsktego, któ
rzy od początku założenia niniejszej 
przez pn:ec'łlł trzech lat pełnili obo 

(Dokończenie) wiązki, pierwszy prezesostwo e. na 
Powtarzam tu publicznie to co mi st~pny kasjerstwo i zgromadzeni człon· 

Wielki 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie cer.y :~:najdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
depnzyt zboźt i nacianalnego wina. Sprzedaż hurtowna i detaliczna 
Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o::dem z& Katedrv nr. 7. (0~5) 

l'rzyzna każdy szanujący prawo oby· kow•e w dniu 4 maja, na posiedzeniu 
watel i czemu p!'zect y P· Ktdrycki.. rocznym, gdy przyszło do wyborów 
że za wiele wolności jest w tej :iemi, nowego zarz4du, ponowme usiłowah 

~~~{.~~!f~~~~~·~~~~~·~~~·~·~~~~·.!k~~~~~~~llt~~~!!= 

: HAUER IRMAO & CIA ; którą zamieszkujemy i dla tego tak S'~ zatrzymłlć wyżei wymienionych panów 
dzieje. ru• stanowaskach, na rok obecny, lecz ~ '• ! Casa Pacheco ~ W sprawie rz11d•enia i praw ł~kie ci me zgodz1l1 sie na to" nie dlatea() 
przypadajlł urzodn•kom •bk stanowym •Żeby s1~ usuwsli od ~tracy dla dobra 
jako też i federalnym gdzie P Kidryc ogółu, lecz; Jedynie dla optnji publtcz 
ki sie wyraża, że byle jaki urzt;dnik nej ażeby nie zarzucano im kiedyś, że 
rqdzi i uważanym jest za wielkisgo byli dyktatorami, zgromadzenie wy-
człowielra, ośmielam si~: zauważyć, że brAło WJ~k!zości'ł głosów nastopuJ-a· 
do tego debatu potrzebna jest znajo- cych panów: Relikaa Jaworskiego 
mość p~zeptsów ~rawnych ! ~ilk~ in· ore%esem, Felaku Czajknwskiego - wice 
nych mtejscowośct poza ~ohc)anowem prezesem, Bolesława W~clewskieg'> 
gdzte P?tnać możn_a _nactsk ~ego pra• sekretarzem, Gabriela Muuyńs!c1ego -
wa. Kazd.en urz.e~ork .Jest stróze'!' praw zastwpcą sekretarza, Józefa Dol1wka 
p~6st~a .' powJ~ten . Je. wypolnr~ć su: -skerbntka, StanisławA Złotowskiego 
m1enme t sprawiedliwie, Co SI~ zas l zastopcę skarbn•ka, Zygmunta Bu-
tyczy do dróg, że w złym stallle •:~ dzyna i Mikołaja Stelczyka za rewi· 
~najdują to n1etytko u nas w stanie zorów. 
Pio Gra~de do ,Sui . tych. stanów. ma• D•l obecnej chwili kna posiada ka -
my 21 l w ~~zdam z mch mozemy pitału złoionego w banku Popular 
z~uwaźyć Jakls brak •• Go_sp?d~r~~: 4:136$000 i wypłaciła JUŻ od ezasu 
ktlkanaścte metrów. ziemi ~ n e swego IStnienia, kilkanaśCie wypad. 
ws.zystkte.go nale.ayc.1e upra"!'~ć... wloc ków swym członkom, obecnie od dn 
coz doptero mówtć ~ mtlJon~wych 4 maia zostały podwyższone wypłaty 
obszarac~ '!ł cz~ści niezaludniOnyrh o 20$000 a także i wst.;pne z 5$000 
aby OlllE>zyci~ utrzymać. wszystko w na 10$000 dla nowo wstvpującyc:h 
porzędku. • nte ,od r~zu Krakó~ ~bud_o obywateh. (Dokońctenia naat~&pi) 
wano. t. .. godnosc14 1 grzecznosclfl WIO· 

ł' apierosy • VE~DOc Y O h"'K 
mieszanina 

----------------------------

cej et~ n eraz zrobi niżlt waleczności~ 
przectwn-a Brazylja jest ztemia nowa 
i nie może mteć t.)•ch ulepszeń jalt 
inne kta)e, gdzie panuje juŻ od par~ 
set lat wzorowy nastrój i szczelne Składki na biedne dzie 
uludnienie. Cierpliwości a i tu b~dt:ie: ci w Polsce. 
z czasem tak jak jest w innych kra· 
jach lub stanach 

Kto mieczem woju je ten od miecza 
glnte. N•epotrzeba nigdy brać tak na 
serce swych gor~~:ych popędów do 
wAlki zbrojnej. Rząd nigdy nic składa 
si~ z jednej osoby lecz z kilkunastu 
lub kilkudzieSifCiu lub też pnuset 
Jeżeli jeden zbf4dzi drudzy ten bł4d 
naprawią Mecz i ogień umie tylko 
niszczyć i ntady naprawiać i gdyby 
panowie rewolucjoniści w inny S!'O· 
sób postopowali w swej idei o popra. 
wie ustroju ekonomicznego. prawnego 
i sprawtedhwego zapewne b)' ~Wivcej 
na tym zyskali, 
Składam na tem miejscu moje naj· 

szczersze źyczenia tym, któ~zy uw a · 
żaj4 rz~dy p B_urges ~e Medeiros z~ 
złe, aby jak naJpr~dzeJ siv docze'kalt 
jego ustlipienia a wtedy zobaczymy 
kto b~dzie miał racto. czy ja azanu 
j~c 1ego zasługi i troski, czy panowie 
hbertadorzy którzy zdeptali jego uczci · 
wą i moz'llną prac:o. 

M1łnść i po'ldrowienie 
s,.lwia Derensowskl. 

Itapuam, 28 ma ja 1924 

(Ci4g dalszy). 

Prawdopodobnie Towarzystwo Bia
łego Orła sformuje w swym . łonie k?· 
operatyw~ spożywezą, spodz11wać s1~ 
można, ze iiCZnt obywatele n!e n~tle• 
ż4c:y do obecnej chwili do To~ . przy 
st"PUł do mniejszego. . . 

Pr~ez kilka dni mieliśmy w gosctnte 
ksi~dza Konstantego z,jkowskiego. 
znanego nam już ~e swych dz1ałań 
patrjotycznych dla dobra osółu nasz~
go w mieście Rio Grande, obecnte 
proboszcza w parafii Sao Felicjano, 
który przybył do Porto Alegre, ażeby 
uzyskać od rządu tute1uego zapomoso 
dla kilku szkół polskich, które nio za• 
łując pracy i zabiegćw, choć z wiel• 
kim wysiłkiem, sformował na swej 
parafji, sekretarz; generdny stanu przy
rzekł, że prawdopodobnie kolonj& sa l 
Feltejano otrzyma zapomog9 na raz1e 
nie wielkll, {naturalnie bo w skat·b'U 
stanowym obecnie 14 pustki, jedynie 
dzi~kt karabinom maszynowym, ktere 
przez rok wystrzeliwały pieni4d.ze "'! 
powietrze) poutem kshadz zw1edzrł 
obydwa Towarzystwa, a także i szko· 
ły, wyrażając si~ z uznaniem o ni~ie,i . 
szych a także odprawił dwa naboz;en. 
stw , na których wygłosił kast nia w 
naszej ojczystej mowie, licznie zgro· 
madziła si~ Polonja tutejsza, na niniej• 
sze do kaplicy S1óstr Sw. Rodziny nie 
jeden ze słuchaczy westchnął głebok~, 
a niejeden potajemnie i łzo uromł, 
słuch•J4C ksi~dza Polaka 1 gor,cycb 
słów patrjotycznych, po naboźeńHwte 
zgromadzeni oby~atele złożylt na r~ · 
co pana G"briela Muszyńskiego drobne 
datki na tu.~ow~ Polskiel Szkoły Sre• 
d niej w Sao l- eli~jano, ogóln•e po o
bliczeniu wykazała sio lurola 66&000 
któr11 pan G Muszyński. wr~czyl ltSI~· 
dzu, za które ksi11ds serdecznie dt.IO• 
kował W im1en1u prtyszłyc:h UCZDi, 
niniejszej szkoły, arono tuteJszych o" 
bywatałi prosiło Snnowaego ks1odza 
o cz~ste odwledztuy naszego missta, 
na ~o tenźe zgo:iził si~, i przyrzekł do 
jeźdża.ć co najmn1ej jeden raz w prze· 
c:ągu dwóch miestttCY 

Tutelsza Polska Kas11 .Pogrzebow•• 
ro~wija sią pomy~lnle, dz•vki energji 

KolonJa Guarapuava 
Zebrane przez Stan. Okono•nkiego 

Stanisław Okonowskt 3$, Monik.o. Ok:o· 
nowska 2$, Józef Okonowskt !$, E 1-
ward Okonowskt 1$, Mi~hał Pomałac· 
kt 3$, Marianna Pomatecka 2 , Jan Po 
małeckl l$, Marjanna Kam,ńska 3$, 
Bron,słAWa Kamińska 1$, W1told K4 
miński U Deun,zo D mintkn 31. Pau 
lina Dominiko 2$ Fr"nc,szka Dom•r.i 
ko 2$ Maciej Nowalcowsltt 2S, Marja 
Nowakowska 2$, Wojciech Nowakow 
ski 2$, Karol ~awłowskt 21, Małgo 
rzata Pawłowska l$, Marcel ma Pa· 
WłPWSka l$, Stanisław Pswłowski :S . 
Jan Pawłowski lS. Walenty Furmano. 
wicz 2$, Rozalja Rtymp\llska 5$ Wła 
dysław Pasturczak 2$, M..rj,.rm Pa 
sturczak 1$. Jan Szymtnsk' 2$ Mi
chał Bnh malec 20$, Fel ks K'!llm·ński 
10$, Wł~tdy•hw Kam16skt 5$, Nładv · 
sława Kam ńska 2$, Konstanty Bogda
now•cz 2$ Józefa Bogdanowicz 2$. 
Wacław JS gdanowicz 1$ Ptotr !Sto 
kmgier 1$, Wiktorja W alczewka 2$, 
WoJCiech Walczewski 3$, l'aulo Ka· 
znotha 5$, Stefan Turko l$. Razem 
l03$0uO 

Zebrano przez p. Walczewskiego na 
weselu u Jana Czaji. Józef Czaja 2$, 
Jan Cuja 2$, Piotr Słomski !S, Au 
gu11t Czaj• 2S Walerja Czaja U. An• 
toni Czaja $400 Razalja Czaja 1$ • .Anp 
na Słomska 1$. Berta Czaja 2$. Ra 
zem 13$400 

Na tą samą hstę: Stanisła~ Scisłow· 
~ki 1$, Andrzej Załuckt 2$. Anastazja 
Rzympulska 6$, Józ.ef Abramowski 11. 
Ra ~em 9$. 

Razem wpłyn~ło z kolonji Guara· 
puava według listy 12i$4:C'O; nadesłano 
jednak kwót~ ł 33$, a wi~c: 1$600 
wiocej. 

--~------------------------W nledzielt dnia 27 lipca odb~dzia 
sio zebranie, które ostatecznie ma za
decydować o dalszych losach h"dyn
ku azkolnego na LA~ENJI MAŁEJ. 

Na to zebranie, jeszcze raz zaprasza 
sit wszystkikh akcjonarjuszy, którzy 
puyczynlli sio do budowy tej szkoły 

1 oraz wszyttkich tych, którzy spraw4 
tejże szkoły aiv interesuj4 

W imieniu zebranych dnia 6 go lip
ca b. r. 

Piotr Kokoł-przewodnicSfłC:Y zebra• 
nia Jan Krause sekretarz, 
______________________ _. ____ 

T owarzystwo Kościuszko Łl\czność 
i Zgoda zaprasza Szanownych człon
ków na Madzwyczajne Walne Zebra
nie aa dzień 20-go lipca b. r. To ze" 
branie jest prawomocne jaka by nie 
była ilość członków. 

Wszystkie sprawy b~dli rozstrzyga. 
ne wi~kszośctą głosów obecnych człnn• 
ków. ZARZĄD 

Ostatnie wiadumości 
Rewolocja w l!!iao ł aulo 

NaJesłane wtadt. moe~; 1 informUJfł, łe 
mtaśto Slic Paulo ZvStało w zupełno· 
śc1 zaiote przez wojska rewolucyjne. 
Prezydent s tanu Dr. Carlo• do Campos; 
wru z Władzami stan(l•emi opuśctł 
mJuto. Rewolucjllh iŚCi ofH>rowalt pre
zydentur~ m1asta p D·r Ni Anton f) 

Prado, a gdy ten odmów1ł, utworzyli 
prowizoryczny rz4d, na któreso t:ztle 

~ Tow11rv hł.,wr łnf'• dpol1i· ZP.I. rl n~ałtd , ncrfumv. ~ 
- SPBZEDA~ HIJBTOWNA l DBOB~.A. ·• 
! !J Rua J :-,e Bul•lłarhl 9 t: 
~ Skrzyoka pocztowa 3u1, Adres telt gr: H•PB - Tełdon 345 bt 
~ K trvtyba - Paraoa - Bruvlja 6ft = Mówi się po polsku! : 
~ 2-8 ~ 
/łi~R--~~~~~ .. ~ .. ~~llloi~4i~if1i ~~~H~fi~ió.H4i~9 ..... y. ............................ , .................. .. 
; CASA ~<la-;:z.o:::r..::t..O ! 
* Sad.e & Paulus ' 
' Praya Tir11dPntes N. 44- Kurytybs. * 
~ Wielka l~kwidacja sandałkó~ dla pań : dzieci po nast~puj~&cych ceMch JJ 
' od N. 18 du 22 5$200 od N 53 do Só 8$5• ;0 ł 
• • • 13 - 26 óS800 • c 36 38 9SOOl• ' 

• • 27 - 29 6$800 • • 39 - 41 lOSOOO i l . :ł so - 32 7$300 • 

1 KapPlusze dla psnów od J 0$000 Obuwie dla panów, pań i dzieci i 
~ .............. 4~ ............. . 

l 
' ' 

Loterj a N aro d owa 

L\ NACIONAL 
Towa•·zystwn loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

' ' 

W środę dnia 16 lipca, główna premja 

20:000$000· 
Bo•••Je 80 · 90 p••• w premjaeh 

Karol Sl,ibiński 
Profesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawskie Konserwatorjum Muzyczne1 
powrómł do Kurytyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach, f~Jrtepianie oraz teorii muzyki. 

Uczniowie chcący si~ kształcić w muzyce mogą 
się" od godz 9 tt;j do 11 łP J i rd 3 riei do 6·tej. 

Baa l de Daręo lf. 80 

Koloniści! 

zgła-azat 

używajcie tylko nawozów marki 

Eł) " 
DO NABYCIA: 

Catityba - Fernaodo Hackradt & Cia1 15 de Novembro 86, 
esquioa Rio Branco 

Curityba - Rodalfo St!'obeJ, 13 de Maio 91 
Sao Jose dos Piohaes - Pedro Obiurrato 
Affonso Penna - Soc1edade Agricola 
Muricy - Sociedade Agricola 
Zacarias - Thomaz N ogosek 
Martt:llioo - Joao Kużma 
Thomaz Coelho - Soc1edade Agricola, Santa Maria 

• :a • » Sao Miguel 
Araucaria - Sociedade Agricola Dom Ludowy 

Araucaria-Mtguel Zdaniak Abranches • . ~ 
# Ernesta Bucbholtz Rio Claro-Joao J. Kier 
• Joao Valeotioi Rio N egro- Jorge Wiesenthal 

Scrrinba-Vu .. ~nte Kłossowa ki Ponta Grossa-Atberto Ansbach 

l 

GuatUvira-· SocaedadP Agr!cola. Santa Candida-Sociedade· A&;ricol
8 

ł an4ł szef rewołucjontstów gen e 'l' 
lz tdoro D as Lol'~;l. Z upow. tn en & 

szef~ rewolUCI urr."du n · l r.rdckt 
m1asta Dr F•rm1ant -~ M r ' es • • t< 
1 czuwa nad znop \r~.,m m m es.~luó 
ców w żywność W m eś:.te p,rzywró• 
ceny porz4dek i SJ)okóJ. Rz~dy fęde· 
ra.lny 1 stanowy zb1eraJ4 wojska, aby 
zaatakować i odebrać mtuto t stłumtć 
rewolucjo Czy im 110 to uda n1~d•Ie 
ka przyszkłć to okaźe 

- ~ Kurytyby WyJec:hałlJ wuy.,tk•, 
wojsko-ma nawet WyJe~bać straż o• 
gniowa. Nad bezpieoaeństwe~ miasta 

c.zuwać bodzłe batatłon ._ wojrka ocho. 
t niczeso • Tiro Rio 'ran~o·. 
llnd co ~ -'"-:M'~ .ni~~ 

~ Dobry cieśla l 
l poszukuje zaj~cia. Stawia domy. ~ 
§ naprawia je, podpoal i przeci,ga. l 
~ Bie:te roboty na dlliówk~ lub na ~ 
§ akord Rohoty gwarantowane wy. § 
A knnu)e tsniej od innych. ~ 

Zgłosz~>nta: Jan Romanowskt Ku ~ 
rrtyba, r11a Sao Pauło N. 29 ~ 

M~!OU~·uoa.w~~'?.'.s~ 

.'t 

• 
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r_ Mirosław Szeligo~vski 

Był7 R!!IJ'dent. klinik eo••opejskich 
Wielki Sk ep ols ~j 

Marcina Szy dy & Ska Leka::t:z l. ope:ra.to:r 
DOKONUJE WSZELKICH OPElliCYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

L"e:G •. d tu~ oa1 u'-1 szHn ::o{hJ""'-·O"" b d<t za ~omoci1 ~rou Jt·m Roentgena . 
.P~h1\ada własa~t praeowaię do badań młkroskopowyeh i bada6 

kcw• ua ehoi'Ob.f ukryte 
Oltot·ych zamiejscowych przyj'fltuje na lec~enie 

'"' swej klinice. 
Bua ·sa.o •J!',.aaciseo •· 85- Kary&yba 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze oa składzie: mąkę pszenoą1 żytnią i kukurydzianą, cukier. ryt, sól, 

~ledzie, śliwki. todzenki i konserwy owocowe • 
• Ma r6wmeź oajlf'pazą kaw~ mieloną z wł&snet fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne iakoto: kukurydz fasole, ziemmałłJ, masło, j~j111 drz.,wo 1t.p 

SPBZEDAŻ NA KOLON'.JE H1JRTOWN4. l DETĄLI()ZNA 

CE'łY PHZYSTĘ!P E 

F osiada filje w Thomaz Co elho i Araukarji 

~ep;yższa/ące wszgstltle inne • ·············~-.Q~ 
B~~~~l,~!Jttl~·:'il<~!~o:.li!l~~~~·"*':~~~~~:~•· 

LEKARZE 

~au a o• lekJer 
O ;tur t· r aln.szer ''-'' , jalność cbor by 
ł' C'biece ' pęc h er· a Pr ,yjmuje od 8 dr.> 
\ł i od 2 do 4 gr·dz wtect. Pr~y ul cy 

Concelhe•r() B rrAdiS n 111 ran 
Dr. Elip ~ndol 

t: .,rydencJa i k r UI!PtJUm ul Marechs.l 
J;nn~Joro n 4~ f'n:rjmuje od 12 d~ 16 
t •'" po rr,lu· n u, Telt"fon ł 51 03· • 

Dr F• t•Dt: is•ek ł'rlłak;-
, •• ... y 1n uje od 3 d 5 P" p1 ł Kon!lul 
• • w u!H P. B<•rn <'o Serro Azul u 8 

l{ t.yd.('OCJ& uhca Cf 1T' mendad• r 
ArsUJO n 71- Ol 

Dr. D b.atacsoa 
O~~~.r tor- A kusz er SreCJillnośc choroby 
k·"~b ece 1 p~cherz". Knt.sultorjum Apte 
len 1 . de Marc;o n 6 Ttlefr n n 62 Re 
2yden~ja 1<:o Brane(:) n ?-6, Telefon 

n. 661 08 
D, tmt el!ł de ArauJo 

L 't:c.:aJil śc: syf lts ~h. ror) pec:ł'lerza 
I•uy.mwe od 3 do 5 po poł. K nsul 

ll.ir um Apteka Mmerva Pl•c Tira 
dente~ 05 

l) Ruduli W a• neehe 
S ,,..cjo;l:'ll sć cbtJtol>y nerw• wa ·i dzie 
'inne Dyrektor Centrali nstytutu op "ki 
ud d ecm1 przy ul. Alegra n o gdzle 
pt:yjn uje od 10 do 11 i pół z rana 

07 
D ·. Salda.,ja Mobrinhu 

Klintka dla doro .. ych 1 dz1eci Leczy, 
ayhus we wt., • l' ch r;tndJach prepara 
lem B•smuthtodma. Leczy choroby 
f' lir cwe t nałngowe Jak ftlkc:ho ltzm 
u~g~st c; KonsułtorJUtr: Ul. S. Fran 

'1:scu n 54, Aptekt Moderna, Rezydencja 
Tn1VI'iS" l.tcbari11s n 12 a 09 
D,. Wlrmo .. d Lima 

l ... sze Ja 1 oper~<CJe Kr...usult()rj'~m Ul. 
1 de M'-lr<;o n 17. PrzyJmUJe od ~i pół 
1. ~ 4 1 pól godz. po połucntu Re1y 

dencJa ul. Dr. MurtC:y n 129, 
T Id n 123 013 

Dr. 'l'o•,es ~e&to 
W}'Jeżdźa do chorycb w dzień i w 
r o:y Przyjmuje od 8 do 10 i od 16 

17. K• nsullor}um 1 re!yllenc:J& Plac 
T rade~:Jtet n 54 a {obok apteki 

Stt-lf('ld) 06 
uE~TYNt;I -

A uDa tJarweł .ano C..liie~ 
tai. Ebano tere1ra n. 43 012 
Htam.,erto ł:Jimentel 

In· ,.., Pt>re n o 11 012 
.Jacek Di'omlewiez ___..___.. 

ZibY sztu:tne z p-.~dn1eb1entem i bez, 
\Ił ~li.H:•e t kaucr.uku. Plomhowame 1 

wyJmowsn·~ bez bólu. 
f. ohota pJerwllzorz~dna- Ceny prtystt 

pne. Przy ul Rachu~ło n 8 015 
Joio B !llal'tioll 

Ul. M. n:ch~l Flummo, n. 1U2, przyJ 
«'UJC ro kl\żdeł V dZIOI ~. 1118 

.l UMłO IlliCie l 
Ukońc:zony dtntysta w N. Ameryce, z 
23 letmą praktyk4. Wyrywa bez bólu, 
plo!nbuje po cenie od 5$ i w1tawia po 

.;enie od 10$. Robota gwarantowana. 
Ul. Commen hd,.,r. Araujo n 24 

!U 
Le au Docelł i a 

Pn.yJmU)e od 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 
godzmy. f-lac Tiradenten n 10 

022 

---------------------------j sięgarnie, papiernie 1 drw 
krltllle 

CJal!la de Novidades 
;sml& JUslrow~nt~, J~ru .. le, ,.,.bl\•ki, 

·s l.Z ·1 do nf>bożeństwa, śwt~te obrazy 
M!il.tuetlu, na1r zma1trze przedmioty 

na n::~anty. P~ptery wazelktch gatun 
o Pr u he • 1 fi deo Nrw ... ""bT·, 86 

L ' v arja .!ldndtal 
P1crwsz rz~c ny ZłiKłaa arukarski, tntr'o 
· , ,1•1 ma., l '"Ot a i f 11 br) ka'"jt ks 4g 
r l \\o')'Ch ~}bór ks ąż-e k 1 przyrz4 
dow sa:k lnyc.h. Dla kupców ze znacz 
~)m up\Jstem Ul. 15 de NvvembN 62 

Peapeo Rełs 
Agent r6invc:h firm ImportuJe papierv 
i ptrytr·ry b•urr-we Skład i b'uro pr%y 

ul ·cy '· t~> Loure1rn n 39 Adres 1ele 
g• d C·ny LUZO Cllixa p• stal 308 

0:»2 
ASEKURO N AC SIĘ W Ą ZYCIE 

lhdttti!Y tylk w E2UITaTIWIE któ 
ra ma swo·• f.lj~ w Kurytvbie przy 
ulicy 1 <!e Mare(O n 4 A Suł'erinten 
dent na Paranc 1 B•nkier na Kurytybę 
Beni,.m•n Ferreira Leite. 051 

CJasa Sehmt•t 
Wyrnhy flllansn·Ne żelaz,wa, szkła 
amuntcja, FArby i ołeie wstelkre ma 
terjaly dla int,.lacji elektryc:nej !B"' 
pv ete Płac TirAden•~"s n 3 048 

~apataria 8irła 
K ~rzvst~tJe:el l·kwtduJe s1ę w•ełt" wy 
bór ·~buwia ceny Olesłychlnie tan•e 

Plac T•r~tdentt'S z puweJ strony ka 
•edrv n 1 O 062 

Bodolph• .l')n•cller 
Skład obuwia, kapeluszy 1 drob1azgów 

UlJca Jcse Sonifacto n 3 -a 

Pli~IĄDZE -
wvrotvczatą się na mały prorem 
pod bvpoleke lub pod gwarancją 
boous6w i apolis. KupuJe sie i 
sprz~dajP domy. 2.iemie i matątki. 
lnformlłcjP u rządowego corrPctora 
G· dof· ,·dl) Lima pr~y ulicy. M»rP 
chał n.~odoro n. 38 028 

U ... U~'I~' ~~L~,-.'="':U~ł\"!""1 ~. ~\'":'!łł~i\-..... ~u~ 
W .-uhn·a Pere•ra de Sour.a & Ci a 
W c:eJltr:>;fl miasta1 tramwat przy 
dJr.wi;H'h na ws:r.-yst kie strony mia 
~1:1. Pttltow i stołowaniP porzadne. 
Wina n~tcjonalne i zagraniczn~· Po• 
~~la '~ie obiady do domów. Przy 
ul. t do M~trvo n 7 - UW AGA 

Teo hot f" l w vłftc~oit· dl11 rodztn. 
O!Vl 

LAS4· lACJOB 
Janoba Grinspunda 

Fabryka mt>bli1 materacy1 kołder 
i pla~zczy oiPprzemakalnych. Po· 
siada ml>ble nowe i używane. 

Spr?.Pdat na wvp~aty. Przy ulicv 
t df' MR.r~ o. J 8 - Telefon n. 389 

041 
łJ::(~A t'BĄTT. -

bldaa mu~t.yo <lu ~lf; 1.·mh li.e 
mington i Oorooa; WC~.SZYD do hw 
czenia oraz kas , Registradora c -

Przy ulicy 16 de Novembro o. 66 a 
052 

PI~S!!"'.t\!!"'!:N!!!'I!:!'I\~.!!!!'A~D!!'!!"!'A~."!'!!Z!'P.Y!'"'.\"'!!'ł'!!!E_J_ 

Ellsa "oaatanłłaa Rocha 
przv ul. Cuwmt:'odaoor Araujo o. 52 

PrzyjmuJe i wykonuje szybko 
WS7elkieo roboty do prz• pisywania 
OB m •PZVni" 038 

.łfJi:\K'I'YłJZN .t\ NZII UŁĄ 
DAJIDLOW& 

Przy ul. Dr. Muricy o. 103 na piętrze 
Dla haellalterów i kore•p•n-

denłów 
Cały kurs trwtt 15 UJa t-l-1i~ry1 w skład 
k.tó•t>go ~thl'dzą 4 hiurn: baokowe, 
fabryczne, składów burtvwvrh, ko 

misowe. Zaptsywać sit: można 
zawsze. 027 -

ADWO.KA.łJI. 

AZEVEDO MACEDO 
i DR. MACEDO FILHO 

Prow~d:• ws,.elkte sph'A'y cyw1lne, 
handlowe, krym nalAe oraz s•erot. w 
kddei ttliejsc:owoścJ stllnu Panana • S. 
Cath•riny. Koszt" z g:lry płatne Biu 
ro Av. Vice.,t"' M•cttado 20 • 078 
- DR BE~JAMIN LINS 
B•urr C nce!he•ro B"'Tr•1•s18l (063) 
-o~ VlD 11 .. VEU{Ą DA MO fA 
2 b turo re ·c:mltdOt' S t:rnt i In vet .tarzy 
P:zy ulicy M•r~chal Florlano Pe xo• 
to 2 a, 042 

DR GASTAO FARIA. 
s ·uro Plec Ozorio n 49, Telefon 626 
044 
DR HUGO ANTONIO UE BARROS 

B uro ul ca Buenos Aires n 15 fele 
"" nno nso 
- DR ULY:.;SES VJEIR.-\. 
B•uro uł'c" Rto Branco n 80 Tele 
fon 376 020 ...................... 
: Dr. Zygmunt Gradowski ~ 
' ADWOKAT ' * Po ukończeniu uniwt>rsytetu. ,• 
i ma zaszczyt. zawtadnmtć Sz 
l Koloni~ . 11ol!iką iż otworzył ! 
ff kancelarl~ adwokacką i Ż~' • 
' .t.ałlłtWht wszelkie sprawy CJ· ' * wtlnP1 ~rvmmslne, spadkowe, ' 
' rozwodowP. i t d. . i l Biuro i mi,..szkaoie : W 
1 Pra-;a Oso'l"io 5 .3"' 1 .................... 
iUIIUl~~~~~-~.nit~W:W~l!Ot 

l Casa lascotte. B a Wit'lk . fab"~vku mebli. Po· D a siada tl.lltŻ::-". oa" skbdzu:~ artv· § 
D kuły i wyroby WJ• lk1cb f ilbryk a porcełaliy i tela'l.a, maszyny lt a do szy~.a. broń wszel!d ... go l a rodzaju lak r .. wol wt>ry, strz•+ l 
C by etc. E>tc l 
~ Spr . .-·cł,Je '3Wi1jt-t towary po ~ 
~ cenach ti!< w1d ~'Vl vrh ~ 
l Rua O Mudct 91-93- ~ a P v t Z-t l)arl s 6 Tele,•ho- Q 
l ne N 58·i: 3 4 D 
AalaturJrD!UlQJVIUU~au uc~Q~ 

Nasiona z Polski 
są na składzie św1eże i naj· 

lepszy~b uatunków. 

Nsi,o na wa,.zy w 
(Turrbka 200 r~.) 

BrukiPw, buraki, cebula cyłto• 
rja1 dV '"'' ·, fasola S?.par, groch• 
cukr. kal .fj :Jr y, ltalri .. ·pkaJ karu, 
sta (głow1asta1 brukst·L"~k~, czerwo• 
oa, włoska), kopl:'r1 majeraL2k1 
DJak jadalny, marchew, mflony, 
musztarda1 ogórki1 pieczarki (za4 
rod ki, 1 cegiełka 1 mlr .)J pli>prz1 
;>ietruszka poOlidory, pory, rabar· 
ber, rzepka ~ mies, rzodkbwka 
l mit-s , sahta. seh ry1 szparagi, 
szpinak. truskawki ( ozsada) 

:Nasiona kłciatóto 
(Tor• b!(~ 300 rs.) 

Bratki, cbab~-·r1 dtwonki goź, 
dziki, groszek pacbn~cy. lewkonja• 
lwie pysztzki, łubin kwiat, maciej · 
ka, maki, oastureja1 ostróżka, pło· 
mykł rP.?.edll, sł"'"lerzoik1 itd itd. • 

Jł;J.siona polne 
Koniczyna, lucerua.. wyka, fa 

sola ~so ·su 1 proso, itd. 
Nasiona drzew 

Cyprysy, lipy, ródodeodrony, 
5osoa jap,Jilska, tlJie. itd. 

(Ceny n~< sio n polnych i drze R 

na zą ja· tt·). 
Cen~ dla upców przy odbiorze 

najmnh J 10 tuzinów: 
1 tuzm nasion warzywnych 

1$800. 
Wvsvłka k· •lt·•ą lub pocztą w 

granica1 h :-a łt'l Brił7.VI1, 

PAWEŁ NIKODEJI 
Tr~vc..,~: .. L-~ • 1 '"' • 5 -

- CUHHYBA- Pd.r:tna 

~li w tąkszy wyna1azek. dla leczpnia s filisu 
Eli:x:l.:r ,.9:14". 

'· uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. Zl lutego 
1916 1'0kU, Nr, 26 

Zwalcza skutPczn1e ">yfilts b"2. ulelltłZplt;.Czeństwa dla inJt~kcn Jest ener, 
gicznym §rod.ktom, czys:~.m:f\eym krew i lek:n-t:~twom wie•kiet wartośc~ 
Już przy użyciu tr:.o:t>cioj f1aszoczki, objawy eboroby n11w .• t poważnieJ• 
azych: plamy, fistuła. pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikRll\ jnkby je ręki! 
odjął U 9':1°/o mę~czyzn żunatyl!b, którzy za cza~6w ka .... alerski~h. ~h~ro 
wali na choroby !;ekrett.e choroby te pozostaJą chromcznem1 1 to Jest 
przyczyną, że tvsiące kobiet J:amężnycb cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząC' zup~>łnie, co te c'toroby sp wodowało, • 

3 fla"zeczki wyl'ltar0z" zupełnie do odzy ksma wa~eego <~;rlrowta 
i uratowania was~vcb olzmci od prz) byych na tępstw. 

Dla dzieci svfilistyczuych jegt .EJ .. IXIR 91410 uajodpowiedniej 
szem lelcarstwem, poniewqż nie atakujR żołądka i jest prr.yJamnym w 
użyciu. .,ELIXIR 914 • nabyć rno~nli we w,.;lyl'itkich !lptokac i ~kła 
dRch anta ·znycb w Brazvlji. 

~ Głów· ylilkładQ~~olvi\u e Cia llł, Płul , ł.v 

~~•J(•Jiś!!)~J:~t. c.r.)fi)~\fl -~~ ~~~~~~~~.i 

~~~~~~~~!(!l.~IMI~!J~!l !l~32!2!l.!Jtl 
Szano·w·ne Panie ! . 

W Cl!lgU 4 ch godzm uwoln16 Się moź<>eiP od ko1"k 'maci~z· 
.,v('h, ;pt· li n~vwlłf'l "·d?:iP~i" • Fl.l!"X o "•~o \ T1N .\c 

~ uznana przes Narodowy Depa~ent Zdrowia Publicznego, pismem dnia Z8 
czerwca l915 roku. Nr. 67. 

•Fiu.xe·8edatina• tHSI li:\ 1y .yrn Lnanl m prorłllktAm leczniczym, 
ktoregt• skutek jest u~t]szyh!!zym w lecr.e"l.iu nib.1o•uagań ltobiecych. 
Kolki maciczne leczy w Clf~gu 4 ch godzin. Utywany 15 rlni przed 
oororlem, ułatwia porod z niej ;r.lł bolAMi porodowP i kolki i zabez
piecza tycie kobtet pr?.eri nns'ę •stw rot krwoto ·ów l-ik czą"tych przy 
oor<;dacb. Pr7.y mnycb ~;h• rob 1.:1 kob ecycb .Fiuxn ·i'leda,thta• 
dzi ła zew11ze skuteczoiP i leezy -R ·zy-;tkie uiedomlgullla kobaece, 

Zaleca si~ IAłut .. zom i akuszł'rkom. 
Je<3yni dep'lzytarjusze: 

Galvił~t & Cia S!io Panlo Avenirla~ao J"no 

. ~ ,~}~~~~ iS~~ 
·saaaa~BHiiBa 

~li' . .,~~~..,~ ,;łłii!!IJ'!III!!!J'

:1! ~IIJI!I· 11 'i! • ~AIDS 
Towarzyst a FraaeaM Ie Zegln,:ł !I~Jrll41l ie.J 

l J,Gharg ur's R isł' i ~~ t ntiqueu 

l H eul>lrp.r odjazdv ·~ portÓW Sar tos l Rio de Jane•ro 

i 
do H wre i Bortłf'aux. 

l\ommlik&cJa naJszybsza i najwvgodnif'jsŻa .;tatltam1 lu 
ksusowPmi p spie'i&nyrm które odbvwa ą podróż ;r.ą Santos 

l 
do Fraocjt w 15 doiach oraz statkami specJalnie urządzo 
nymi dla emigrantów, którzy zaaidą 1ak najwygodnieJSZe po1 
miesz~zPoie 

Starki maiP do dy"łpo~vcji kabinv III klasy. 
11 Podróż z Bordeaux, z Havre czyi& z P łłlce do Gd•ńtka od 

bywa 119 pociąga."i francuskiem• d do Dunke1que a z Dunkerque 
do G:hń•k" statkaMI Ieo m!' frAn.:us'Ciej • TransatlRntique 4 • W ten 
'" •sób untkn'e a·~ różnych nadutvć. na które merat bywaj4 nara 
żeni nasi pud~rnw•e n!l granu:y n•emieck•ej. 

Najbliższy odjazd do E'uropy 
Z IIA.~TOS Z RIO DE J .MEIRO 

·MEOU \NA c 29 czerwca 30 czt:rwca · 
·FORMOSEt ' 4 l!pca 
•CEYLUN• 13 c 
· LIPAł\lc 18 c 
•lliHSELLAc 27 lipca 28 lipca 

Sprzetiaż biletów ~ Brazvłji do Polski or.az z Polski do 
tłrazyl1t t. zn. (bllbetes de cbamada): załatwia i blitszych in· 
formacji udziel~ 

. Ignacy Kasprowicz 
• Avenida l .ui* Xavier N ~~, 1 • yt f l"· 

c A s A Ił l e H ~ L s przy uhcy 15 de Nov~mbro N. 70 ..• 1JloU.I>OUJ 

Zilłoż. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bacheis 
Ma zawsze na ~kladzte wielki wybór kapel11szy dla pań i 

zabawek materJałów, przedmioty wła.śc1we na pre3enty, oraz;oa karna 
Varto ,przek9oać sit: osob:śc•e o dobroci towarów js.ko t• ż o 

k1ch cenach 

Handel Polski 
w u .. rro Ereehim Rio Gr. S. 

Wlttdyslawa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybór towa.-ów metrowy,~b, jakotet 
d~1 roi· kzych, kuehtnoyeh i Wizdki.cb d obiazgów l\upUJę pro 

kolonJaloe, - pl c~ wysokie ceny. 
Adr~"· : ład tSł Obroś•::ak 

orhtJJl - Rin Gro~ dP dn Sul 
~---
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