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Mt,dzysoju~sniosa kcDfe~ 
raacJa w Loadynłe~ 

ułatwienia obrotu monetarnego niezależnego 
na wszystkich rynkach pieniężnych. Oprócz 
tego ma być utworzony nowy Niemiecki 
Bank Emisyjny. 

sprawy, które na niej załatwione być mają, 
ale także z tego powodu, że biorą w niej 
po raz pierwszy udział liczni reprezentanci 
państw europejskich. 

Francja stara się usilnie, aby jej dano 
Dnia 17 b. m. rozpoczęła swe czynności także inne gwarancje, dotyczące ścisłego wy- • 

w Londynie Międzysojuszni~za Konfer~n~ja, konania planp Dawesa. Wladomoicl 1 Polskl. 

waliśmy naszych warunków? Mogę panów 
zapewnić, że nas stać na to. jeżeli wystarczyły 
dwa pociągi pancerne, które generał Rydz
Śmigły dostał do dyspozycji, aby przywrócić 
porządek na tym terenie, a jeś!i nie ruszy
liśmy ani jednego pułku, ani jednego ba
taljonu, to jest to dowód, że nie ma pol· 
skiego imperjalizmu i militaryzmu, lecz że 
stan pogotowia narodu umożliwia rządowi, 
mimo wszystkie prowokacje, zachowanie ca
łej zimnej krwi i spokoju. 

w której są reprezentowam przedstawJctele Kwest]a długów międzysojuszniczych ma 
wszystkich państw alJanckich, które brały być także rozważaną na tej konferencji, jak 
udział w wojnie światowej. Nietyl~o wiei- to już zadecydowali w Paryżu p. p. Mac- "MILITARYZM POLSKI". 
kie mocarstwa, które dotychczas kterowały donald, szef rządu angidskiego i Herriot, Minister wojny generał Sikorski wygłosił 
sprawami polityczneroi Europy, biorą udział francuski prezes ministrów. w Sejmie wybitną mowę, odpierającą zarzu-
w tej Konferencji, ale także wszystkie kraj~, t . k b p l k d ł d Tt · NADWYŻKA DOCHODÓW W POLSCE 
nawet naJ·mniej'sze._ maJ·ą prawo zabrama Na kilka dni przed rozpoczęciem teJ· km-l )• Ja .0 .Y 0 s a ąży a 0 mtt aryzmu 1 p 1. · b d' t · · 
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głosu_ i wypowiedzenia swęgo za patry- erenq1, na pe nem pos1e zemu angte s leJ p · d · · · d · ł . t wiec br wykazuJ· e w dochod h 149 530 264 
wama. Izby deputowanych, szef rządu angielskiego amię zy mnemt powte zta~, ze. z~rzu · ac · · 

Mac Donald wygłosił mowę, w której przed- ?fabryko~any przec propaganuę mem1ecką złotych, a w wydatkach zaś 148.233.918 
Jest to jeden z pierwszych wyników orjen- stawiał potrzebę opróżnienia Zagłębia Ru- 1 ~omumsty~zną, a rzucon~ p~zez. ~osła ~3 złotych. co daje nadwyżkę 1.296.346 złotych. 

tacji demokratycznej, wprowadzonych w czyn hry przez WOJ· ska okupacyJ·ne. Nie ulega seJmu polsktego z ~rup~ memt~ckteJ, J?O~]ę- Nadwyżka umożliwia zwiększenie wydatków 
przez kierujących obecnie losami Francji i t 1. , . . . . d . t . 11:y zasrał pr:::ez naqonahzm b1ałoruskt 1 u- inwestycyjnych i pozwala na dalsze spłaty 

l.. f, d, D t h wą p twoscl, ze oswta czeme o me wywar- k . , k' O ..... J k T t h d '? db!lów zagranicznych bez utracenia równo· Ang Jl sze ow rzą ow. - o yc czas m~- ło dobrego wrażenia we Francji. Mac Do- rams 1. ]aJ:{tZ Je na , m11 aryzm. c o ~~_. ~ 
łe państwa nie były pytane o zdanie w nald, tak samo jak i jego poprzednicy, jest CzJ: ? wewnętrzny,_ zwroc?~Y przectw mpteJ· wagi budżetowej i uciekania się do pożycz-
sprawach wielkich problemów międzynaro- . t . k .. d . . . b szosc1om czy tez o mthtaryzm ogolno- ki włoskiej. W szczególności dochody kolei 

d . . przectwny eJ o upaqt, g yz uwaza, ze o ec- , ' ? , · · · · d · 1 · k · 693 ·1· ' t t h 
dowych, pomimo, że nieraz zaga mema te ność wojsk francuskich i belgijskich w Na· panstwow_y. Je?h cha~~~ _o ~rmJę-powJa !l ze t!zneJ wy azu]ą mlJonow z o yc , a 
bezpośrednio ich interesów dotyczyły. drenJ'i szkodzić będzie Niemcom w uzyska- generał Stkorskt-.~o rozm stę ona zas~dm- wydatki 679 miljonów, co oznacza, że kole· 

~~~~• nt·u 
0

.;. czki m·1 dz narodowe· czo od typu armJt dawnego porządku 1 sy- fe się s~m~ ~trzymają mimo, że tańsze są, 
lll.tl!.r.-JWt Znane są już z licznych telegramów przy· p ... y ę Y J. stemu. Nad zarzutem militaryzmu, skierowa- Jak koleje w mnych państwach. 

czyny: które spowodowały tę Konferencję, We Francji, przeciwnie, utrzymują, że nym przeciw tym żołnierzom, którzy na 
jak również kwestje, które na niej mają być wycofanie wojsk z Ruhry nastąpić może Kresach Wschodnich nawet w czasie pako- l' POLSKA SPŁACA DŁUG SI ANOM 
rozpatrywane. jedynie po zupełnem zapłaceniu odszkodo- ju bronić muszą ludność przed rajem boi- ZJEDNOCZONYM. 

Dla przypomnienia naszym Czytelnikom wań. Dlatego wojska francuskie i belgijskie szewickim i nieść ciężką służbę, by Ukrai· Polski poseł w Waszyngtonie zawiadomił 
i lepszego zorjentowania się wyjaśni~my, że l ni~ .us~ąpią tak ~ługo z zag~ębi~ Ruhry, d?- niec i Białorusin :nógł ~pok0jnie n~pr~wiać amerykańskiego sekretarza stanu Hughesa, 
na Konferencji tej rozpat!'ywany będzte prze- pakt me otrzymaJą przypadająceJ na Franqę l swą rolę - sądzę - ze Izba przeJdzie do że rząd polski przystępuje do uregulowania 
dewszystkiem plan odszkodowań, przedłożo- i Belgję części odszkodowań z międżynaro- porządku dziennego. Ar;r;ja polska czuje się swych zobowiązań, zaciągniętych w Stanach 
ny przez międzynarod?wą Komisję znaw- wej po.ż~c~ki_ i z niemi7c~ic~ akcyj ~olej?- - P?~ołaną wyłącz~!e do t~go, aby b:yć str~- Zjednoczonych. Hughes o~wiadczył, że krok 
ców finansowych, czyh tak zwany "plan wych, 1 Jezeh prezes mtmstrow Hernot me mktem KonstytuCJI. Co stę tyczy tmperJa- ten rządu polskiego, przystępującego natych
Dawes'a" (generał amerykański Dawes był uzyska na obecnej Konferencji uznania dla ~.~_izmu natury zagranicznej - niech mówią miast po naprawie skarbu do uregulowania 
szefem tej Komisjif i ustalone środki, Które tyc'h warunków, jego stanowisko może bye' takty. Gdzie był ten polski imperjałizm, któ- swoich pożyczek zagranicznych Polski, przy
następnie będą użyte przy spłacaniu tych poważnie zachwiane. Nie ulega wąt,)liwości, ry prze do wojny, kiedy zajmowano Kłaj- nosi Polsce największy zaszczyt 
odszkodowań przez Niemy. Będą również że p. Herriot nie zaniedba niczego, aby b pedę, podarto traktaty i naruszano interesy 
rozważane gwarancje, które mają być zażą· uznanie uzyskać i w tym celu nie będzie Polski? Akcja rządu polskiego mieściła się POMYŚLNY ~OZWÓJ PRZEMYStU 

-..~ir~:Ma~ dane od Niemiec celem zapewnienia zapłaty nawet zważał na sprzeciwy rządu angiel- aż do samozaparcia w granicach obowiązu- W ODANSKU I POLSCE. 
odszkodowań. skiego, który w końcu ulec musi, aby nie jących umów międzydarodowych, co aż 

stwarzać nowych przeszkód i trudności, tern społeczeństwo polskie miało za :::łe. A gdy 
więcej, że sprawozdanie znawców finanse· współczesne Montenegra {Litwa) - kpi 
wych nie wymaga ewakuacji opróżnienia) z wszystkich trakratów, prowokuje, głosi 
zagłębia Ruhry przez wojska okupacyjne. wojnę, granice nasze uznaje za płynne, chce 

Senat gdański zaprosił przedstawicieli pra· 
sy niemieckiej do zwiedzenia Gdańska. Z 
powyższej okazji biuro Wolffa ogłasza arty
kuł, w którym omawia rozwój przemysłu 
wolnego miasta, oraz roLWój gospodarczy 
w Polsce. Wedle tego artykułu w ostatnich 
4 latach powstało w Gdańsku około 1 O ty. 
sięcy nowych firm i 300 spółek akcyjnych. 
Przemysł ten rozwija się pomyślnie dzięki 

Płan generała Dawesa ustanawia, aby jako 
gwarancję zapłaty odszkodowań, Niemcy 
postarały się o międzynarodową pożyczkę 
w sumie ośmiuset biljonów marek w złocie 
i aby utworzoną została osobna kompanja, 
któraby zarządzała kolejami niemieckieroi i 
aby akcje gwarantowane przez te koleje, w 
znacznej częśći oddane zostały aljantom, dla 
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lce o mlljoDy. 
z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerzego Bornes'a. 

Wspólnik jej potwierdza to tylko ponurą twarzą 
- Tak jest, potraf1my przeszkodzić mu w wy

konaniu jego p1anów 
Stary Bertold przypatrywał się machinacjom 

Fanny z zimnym spokoJem i uśmiecha siQ pógar 
dliwie na gro~by i fukanie się godneJ 8iebie pary. 

- Czy wy naprawdę myślicie, :t;e ja się was 
bać mogQ, wy hołoto - mówi on, wyprostowując 
się i mierząc przeciwnik6w swoich grotnym wzro· 
kiem. - Jestem już stary, ale z wami dam sobie 
jeszcze radę, mimo waszych rewolwerów. 

- Wątpię, czy wy jesteście kulotrwałym -
szydzi Fauny. - I przysięgam wam, że postąpimy 
sobie bez lito~ci z wami, feteli się nie zastosujecie 
na włos tło warunków. które wam podyktujamy. 

- Nie mówcie tylko takich śmiesznych rzeczy 
- mityguje ich stary, zupełnie nic zastraszaay icb 
groźbami. - Oczekuję teraz lada chwila mego mło 
dego przyja1ielą, Wtlźnicę Henryka, kt6ry popędz1ł 
do wsi, aby spro" ad~;ić policję. Oostani~cie wy się 
niebawem tam, gd~ic: oale:t;ycie. 

Fanny wymienia z Alfredem wzrok porozumie· 
nia, i woła głośno .stoj •, gdy stary ku drzwiom 
się zblifla i wiązko kluczy do rąk bierze. 

Aoou.ut~n•·- - Nie wyjdziecie stąd żywo - zgrzyta ona 
i chwyta za rewolwer. 

Sury nie zwraca na to uwagi w m~śli, źe się 
F====l Fanny na wystrzał nie odważy. Waha się on jeszcze. 

Jest to krytyczna chwila. 
Wtem rzuca się Alfred znienacka na starego, a 

widząc to Fauny, przybiega mu z pomoc14 i wy
dziera mu laskę z ręki. 

- Wy zbóje i łotry - krzyczy ka11ztelan obu
nony - e~y wy mnie chcecie zamordować ? 

- My tylko chcemy zapobiedz, abyście wy nam 
zaszkodzić nie mogli - woła Fanny tryumfuji\CO

Drlti1Uill 11 zwrociwszy siQ do Alfreda, mówi rozkazuJ'lcym 
tonem: - Precz z nim l Z1lmknifmy go też na cłole 
w podziemiach, tamtym do tówarzystwa 

- O, wy s~tany - zgrzy&a kas~telao i boryka 

Konferencja, obecnie odbywająca się w 
Londynie zdaje się być najważnjejszą ze 
wszystkich, dotychczas przez aljantów urze
czywistnionych, nie tylko ze względu na 

stwarzać fakty dokonane - gdzież jest ten 
imperj~lizm polski? 

Czy gdyby istniał 
bylibyśmy dawno w 

ten imperializm nie 
Kownie i ni~ podykto· 

- -- - -

3ię daremnie ze swoim napastnikiem. - Kogoście tylko uka~e. to go zastrzelimy - mówi Fauny. - i za LiaDfł szukać pomagał, rozeszły si~ niektóra 
wy tam jut poprzednio uwięzili? Czy może niesz Nie mamy innego wyboru. Starego mu;imy uczynić wieści po wsi. 
częśliw~ Lianę? nieszkodliwym. Z powodu tego wie więc Henryk, o co Fanny 

- Tak jest l - odpowiada Alfred z dyabelsk14 - A jak tymczasem przyjaciel jego, wotoica podejrzewaj" i dziwi si~l. ie ją jeszcze tu zastaje. 
uciechą. - A teraz marsz naprzód l Znajdziecia wy Henryk wróci? - Myślałem, ~e wy się już dawno stąd zahrałi 
tam w tym strasznym grobie tQ, której lo~ wam tak - To i jego siQ pozbQdziemy. - cdzywa się niebardzo uprzejmie. 
na sercu lety ! Tam się będz eeie wraz z niJł na Alfred potrząsa głową z bardzo zakłopotaną miną - Jak wldticie, jestem jeszczo tutaj - odpo• 
los mogli skarzyć, bo ant wy, ani ona, ~wiatła - NaJlepsze będ~ie natychmiast stąd uCJakać- wiada Fanny ')bojętnie. - Czy wy szukacie kaszta· 
dziennego jtn nie zobaczycie. mruczy gniewnie. - Kasztelan wszystkie szyki nam lana ? 

Fanny znalazła jut powróz na sp~tanie kasztelana, popsuł - Tak jest, bylem u niego na g6rzo, ale go 
któremu jednak gniew i rozpacz nadludzkich sił Dzień ma się już ku końcowi, a w zamku nic tam nie zastałem Czy on może jest w zamku? 
dodailł· siQ nie rusza. Daremnie Alfred 1 Fanny nadsłuchuJą. - Nie.· On opU$cił zamek jut wczoraj. Nie wiem 

Z przerataniem i zgrnzą widzi on jui w duchu Kasztelan si~ nie pobzuje i nie słychae go za drzwia, dokąd on pMJzedł, 
los, który mu ci dwaj szatani w postaci ludzkiej mi. Czy go tam jut mota nie ma? I czy mu się Wo~aica okropnie zafrasowany jest wieścią tą 
chcą zgotować. udało znaletć tajemne drzwi i umknąć ? i wydaJe mu się to wprost niemożliwe, aby się stary 

Wydziera się więc z nadludzką siłą z rąk Alfreda Musi O!l mimo to jednak jeszcze by('; w zamku, Bertold z zamku mogł oddalić, Trudno mo prawie 
a gdy go ten~e chce złapać, odrzuca on go z takim gdyż niepo,trzeżonie z niego wydostać się nie mo~e w to uwierzyć. 
zamachem od siebie, że aktor pada a~ o ścianę. Pełni niepokoju i irytacji krQCll się oni po zamku, - To <'hyba tarty- ~ówi on powątpiewająco. 

W następnej chwili chwyta Fanny znów za re- a gdy s•o śeiemnia, zamykaj14 oni wszystkie drzwi l -Brofl. Bote. To czyta prawda. Baron rroehren 
wolwer i biegnie do drzwi pierwszego pokoju. Stary na podwórze prowadz11ce. był tutaj ••. czyście mota o tern słyszeli? ••• -
kasztelan uznaje wreszcie. że sobie przystępu do - Nim staremu nie zamkniemy gęby, to nie pyta ona. - No i rzecz miała się tak, te barort 
drzwi nie wywalczy, gdy~ z drugiej streny jut i Alfred wolno nam stąd odchodzić - oświadcza Fanny - starego wybeształ i ~e kasztelan stąd odszedł mó• 
się podnosi i pieniąc się, do niego przybiega. Bo on uwolni Lianę i wyst11pi potem ze skargą wi4c mu, że jut więcej nie powróci. 

1 

Tak zaszachowany kasztelan, wraca się do drzwi l przeciwko nam. - Moj Boże. To przecież całkiem niemożliwe 
trzeciago pokoju, gdzie. Gratka i Liana były wiozio· Słuchaj l -wola Alfred przestraszony i biegnie - bełkoce Henryk potrz14sając głową - Baron 
ne. Jest to dla niego jedyaa droga ratunku. ku oknu. - Jakiś powóz zajeżdża. niA ma p'awa odprawiać lub wypędzać stflrego 

Znika on tam, nim mu jeszcze Fanny lub Alfred - To pewno ten woMica ze wsi- odpowiada Bertolda, a kaaztelan nie byłby siQ tak pr~dko usu-
zastąpić mogą drogQ i zatrzaska drzwi za sobą. Fanny :,pokojnie. u~ł. Ja w to nie mogę uwierzyć. 
Jeden rygiel tychże jest wprawdzie złamany, lecz Tej samej chwili wjeżdża lekki, otwarty w6zek - A to przecie~ tak Jest, jak ja mówi~ -
jest Jeszcze drugi, którego stary używa i zamek na podwórze i z kozła :.l:eskakuje znajomy ich wo.t• odpowiada Fanny z niewzruszonym spokojem, -

Fanny daje ognia, lecz zapóźao. Strzał traf1a cica, H!lnryk. Ogląda on si~ w około i zwraca ku Myślałam, że kasztelan poszedł do wli. 
drzwi i zostaje w drzewie. Podczus gdy sią oni teraz wie~y, znikaj4c u ciemnego jej wejścia. - N1kt go tam nie widział. 
oboje do drzwi tych dobywaj14, przyciska je stary - On chce do starego - mówi Alfred ziryto· - W takim razie on pewno gdzieindziej poszedł. 
i obraca klucz w zamku. wany. - Mysli on naturalnie. że go znajdzie w jago Henryk jest bezradny. Mruczy on coś niezrozu· 

Na szczę§cie ma on klucze ze sobą i wyaaJduje izdebce. C6ż teraz zrobić? miale pr%'3d siebie i nie wie, co teraz począć. -
w mgnieniu oka stosowny. Co jedcak teraz począć? Zostań teraz w bali na straży, a Ja z tym czlo• Myśli on ciągle nad tam, co od Fanny usłyszał i w 
Jak stąd uciec l Czy on teraz nie jest więźaiem? wiekiem pom6wi~. głowia mu się od tego m14ci. 

Daremnie dobywa się Alfred jeszcze do drzwi. I bez zamysłu wybiega Fanny na dwór. WidZł!C - Czy tu pr6cz was nikogo nie ma - pyta 
Opierają one si~ wszystkim jego usiłowaniom. otwartą br~mQ, zamyka ona ją w pierwszym rzQ· on nagle. 

- Zostaw go - mityguje go Fanny i pociąga dzie. Henryk musi mieć klucz od bramy. gdyż ina· 
towarzysza swego za sob11. - On jw nam prze czaj nie byłby jej mógł otworzyć. Nie długo czeka 
ciet stąd uciec nie może. Faony na woźnicę, gdyż schodzi on niebawem z 

- Kto wie. Musi tam przecie~ być jakieś ta- wieży. Wicłząc Fanny, robi Dn zaambarasowalllł minę 
jemne wyjście, które staremu jest znane. Jakie~ by i patrzy na nią z nieufnością. 
si~ inac;~et Liana i Gretka stąd były wydostały. Nie wie on jeszeze, có sią tu stało; lecz przez 

- Zobaczymy, co ~ią da zrobić, a ę~oro oń się żandarma, który ".(łtttera tu do :ilall',lku odprowad?.ęł 

- Nie l - odpowiada ona. - Jestem tu sama 
i czekam na barona Foebrena, który jutro ma 
wróClć. 

- Hm l - mruczy Henryk. - Ładne rzeczY 
tu się działy. D~iwi~ siQ tylko, te was jeszcze nie 
r.aar~>sozto~!lDQ, 
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DR. AL'LEGRETTI FILIIO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Speci,.lność: choroby kobiece i dzie· 
cinne. Pr:yj~uje od 10 do J2 i ód 4 
do 5. 

Kon~ultorjum i rezydencja; ul. Com
mendador Araujo n. 50_ Telefon n. 650. 
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wywozowi do Polski, woloemu od 
cła. Artykuł zaznacza dalej, te tak• 
że P"7.emysł polski dosz::rdł do 
wielkiego rozwo•u i ubolewa nad 
tern, że nie osiągnieto dotąd po• 
rozumienia w sprawie traktatu ban. 
dlowego mi"d?.v Polską . a Niemca. 
mi, puniewaź 60 prvcent ogólnego 
wywozu z Polsk• idzie do Niemiec 
a przynajmniej 50 proceot.t wvwo
zu niemaeck1ego do Polski. 

POWJĘ !{SZENIE SIECI KOLEJO, 
WYCH W POLSCE. 

Dzienniki aogit> lskie donoszą z 
Warszawy że rokowania mi~dzy 
rządem polskim a fłrrnami angiel 
skiemi w sprt wie budowy 800 t; j, 
lametrów ,,CW\ Ch linij kolejowy h 
w poludo owo-wschodniej Polsre 
zostały zakończone podpisan em 
umowv Kos&ta budowy wynos.ć 
będą 10 wiłjonów funtów angiel· 
skicb. 

PRZYGOTOWANIA DO WYPUSZ. 
L.ZENIA SREBaNYCH MONET 

POLSKICH. 

Z Warszawy dolosza, ża naczeł. 
nik wydziału ministerstwa han cłJu 
udał sie za g raoicę celam zakoń 
czeoia rokowań o dostawę dla skar• 
bu państwa polski~go monet srebr 
nych, 

Mo:le.ty te o wartości 1 i 2 zło · 
tych bite bądą w francuskiej m en · 
nicy psństwowej. Na ten cel uzy. 
ty zostanie cały zapas srebra, jaki 
posiada komisja skarbu narodowe · 
go. Oprócz lego bilonu monety 
l:i~ebrne bite jeszcze będą w men· 
nicy angielskiej ze srebra specjt:.l. 
nie przez skarb państwa zakupio· 
nego. 

PrzegJąd religijny. 
S'WJĘTY ROK JUBILEUSZOWY. 

Dnia 29•go majt, w świ~to Wnie• 
bowstąpiema, Ojciec św. po mszy uro· 
czystej, dał do odczytania buli~ o 
.Roku Swiętym•, albo jftk sie pow 
sze~hnie mćwi .Jubllt l,lszowym•, w 
w ciągu którdgo wierni, po spełnieniu 
przya!sanych religj4 warunków, b~d4 
mogli dostflpłć zupełnego odpustu. 

Ta bulla zostanie oastopnie podan11 

--------~ 

d·' publicznej wiadomości przoz trz;y 
dni z kolei. poprzedzsjące Boże Naro
dzenie, gdyż dzień 24 grudnia jest u· 
wdany u P"CZątek .Roku Swi~tego • . 
który si~ skończy z lfł satnfi datą r. 1925 

Nłlrazu' cz.yn11l sit; przygotowa.m& 
do urządzenia tego Jubileusz11 Kośc•el 
nego, a w Watykanie pows~ał już Ko
m1tet centralny, pod przewodnictwem 
kudynda Pomp Jliego, który ma za 
za:ianie poroz:umien:e siQ z komitetami 
w łonie rczma·tyth narodów, a spo
dt;iewa·ą si~ tam. że nad~hodzący ju . 
b1leusz przyćmi św1etnośc'4 w~zystkie 
dawnie'ste, szc~ególnie zaś ostatni 
Jubileus~ z r. 19CO, ogłoszony przez 
Leona XIII a Uj'ami ~tniony przybyciem 
do Rzymu przeszło miljon& pielgrzy
mów. Włc.dze duchowne i świeckie w 
R:z:ymif:l zajmUj\ si~ gorliwie spraw4 
pomieii.C:eni napływajlicych tłumów. 
Jak również ro tmaitemJ ulgami dla nich 
na tcoleJach włoskich, 

Otwarc1e Roku Jubileuszowego od 
b~dzif. sio zatem 24 go grudma, wedle 
znanej już praktyki. Pap1eż z Bazyliki 
Sw. P10tr11, na czele proc.,sj i ducho· 
wieństw& a poprzedzony , pr.tez kardy 
nałów, arcybiskU9ÓW i b1skupów z 
pł<:>n11cem• śwtE!C&mt ucta SIO do • Porta 
Santa" -bramy świ~teJ w Watykanie 
która jest za murowana, zasl4dzie na 
ustawi•mym tam tronie i małym, złotym 
młotcezlnem uderzy w mur, zarządu • 

. i lic otwarc:e ~bram sprawiedliwości• . 
Dok:mawszy tegu Papież zstąpi z tro 
nu i b'z tiary, z krzyźe'TI w rvku U· 
klęknie przed • Porta Santa•, która 
tymczasem zostante odmurowana, przej
dt i6 przęz nią ·u m i zasi~dzie w fotelu 
w Sli'Jiedniaj kai'licy św Krzyża. Na· 
st~pnie udad:z:11 sit; tam kardynałowie 
i ws'lyscy, którzy mailł przyst~p do 
kaplic papiesk!ch. Ceremonja kończy 
si~ na tem, już wieczorem, sdyż roz
pocly na si~ w god zinie nieszporów. 

Zwyczaj kościelny obch'ldzenia la· 
bileuszu W~ito od żyJów, u których 
przypadał co lat 4\), W chrześcijań • 
stwie powtarzał si~ zrazu ~ pJczątkiem 
każdego nowego wteku. Jednakże Ju• 
b1leusz un:4dzony przez papieża Boni
filcego wywołał taki zachwyt, że nst 
st~p:te pokolenia nie chciały czekać 
na wspaniałe zjawisko d do końca 
wieku i dlatego Klemens VH zarządził 
nast~Pny jub1leusz na rok 1350 i odt~:i 
powrócono prawie do żydowskiej tra· 
dycJi co do czasu pomi~d:y jedny~ a 
drugim jubtleua!;em, ale j uŻ w r. 1475 
na naleganie w1ernych , Papieź Sykstus 
lV skrócił czas octekiwaRia jubileusz 
do lat 25 Przerwo w tej tradycji wpro . 
wadziło zawieszenie obchodu ł'rzez 
Piusa VI, po jubileuszu z r. 1750, z 
powodu zaburzeń w Rzymie i dopiero 
Leon XII przywrócił go w r. 1825. 

Za p ami~ci ludzi jeszcze iyjllcych, 
prócz wspomnianego juź jubilewszu 
Leona XHI w r. 1900 odbył si~ jubi 
leu.sz Piuu IX w r. 1875. Naturalnie, 
że uroczystości rzymskie stanowi~ 
środek i koronc; całego obchodu, który 
si~ zamyka takim samym ceremoni a· 
łem, ale w/odwrotnym porządku, jakim 
si~ roz~o'ZIIł Jednakie relig •jna i od 
pustowa moc jubileuszu rozci4ga si~ 
na chrześclj !ństwo świ~ta całego . 
Kardynał · Wlkaryu!Z Rzymu jaKo 
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prezydent głównego komitetu abcbodu 
roku jubileuszowego wystosował odez, 
wt; do wszystkich biskupów całego 
świata, w której poleca zajQcie się w 
miejscowych komitetach pielgrzymkami 
do Rzymu w przyszłym roku. Nastopnie 
przvpomtna odezwa zbier&nie składek 
pomiodzy biskupami na młotek i kielni, 
t. j. narz~dzia, któremi Ojciec św. za. 
mierza otworzyć bram~ jubileuszowił 
przy kościele 6w Piotra Narzodzi tych 
w podafku zwykle d~starczaJlł sami 
biskupi. 

POLSKA KAPLICA W LORETO. 

Pisaliśmy już o tem, te Ojciec św. 
ma zamiar przyozdobyć kaplicł lore· 
tańską malowidłem na świeżem wapnie 
t. zw. freskami, pl·zedatawiajflcymi o• 
brono Wiednia i cud nad W1słlł Kan• 
celarja watykańska zwróciła sio do 
rzlldU polskiego o dostarc%enie jej wzo· 
rów, mogllcy~:h dokładnie odtworzyć 
sceny b1twy Wobec tego dyrektor 
muzeum wojskowego pułk. Gemba
rzewski przesłał do R~ymu za pośre 
dilictwem arcybiskupłl Cieplaka prze 
syłk~ wtzerunkćw tołnterzy bolszewi
ckt~h i polsluch Obecnie zali przuo· 
tov-u1o sio osobne zdjycła fotograficzno 
glówAycb bohaterów bitwy pod War · 
szaw<4. Fotografow,mi byli marssalek 
Piłsudskt, generał Haller i S tkorski. 

Przypominamy, że O.ciec świttY sam 
chce być pn;edstawtflny w postawie 
kl~cz4cej, błagaJ'łc o zwyci;stwo polskie 

TELEGRAMY 
Włochy - Według oajawiet· 

szych waadomości niepokój we Wło 
Pzecht w~wolany zabójstwem po, 
sła socjalistycznego Matteotiego, 
ustaje. Wyjaśniono, że sprawcami 
morderstwa byli Ftllpełli i Rossi, a 
wykona we, mordu był były kapitan 
Domini. Zamieszanych w to mor· 
derstwo jest jeszcze wielu innych 
wybitnych faszystów, którzy wraz 
z po w iŻ wymienionymi staa~ przed 
sądem. Gazety włoskie pisały, te 
w związku z tern morderstwem 
poda siQ do dymisji cały gabinet, 
to się jednak nie sprawdziło1 i zo· 
stal zmieniony tylko' mlnister spraw 
wewnętr,nych. Massolini ż•dą bez 
wzglcdnego ukarania morderc~w i 
troszczy się o zachowanie porząd· 
ku i bezpieczeństwa w kraju. Nie 
ulega wątpliwości. te moderstwo 
nie poderwie ani faszyzmu1 które 
go s!ła jest o wide wiQksza, niż 
to przypuszczają pewne koła poli· 
tyczne i cudzoziemskie1 anj lei 
rządu narodowego, 

- Ojciec Sw. Pius XI. posta
nowił utworzyć w Brazylji w sta
me Sao Paulo dwie nowe djecezje, 
jedną z siedzibą w Soroi<abie, a 

drugą w Saotos Równocześnie za · 
mianował OJCiec św. biskupami: ks. 
Eagelki dla djecezji w TerezopolisJ 
i ks. Almeid~ Fena) dla djecezji 
Campaoha. 

Be~ g-ja. - Donoszq z Paryia, 
źe w stolicy Belgji w Brukseii 
zginął sławn-y awiator beJgJiski po. 
rocznik DesoleJ wskutek upadku 
samolotu, którym kierował. Towa• 
rzysz jego poracznik Werhaegen 
doznał ciQżkich obrażeń ciała. 

ł!apiet·osy • VEĄ,DOc Y O 'łTK 
mieszanina 

~ladryt. - Walka z powstań• 
cami marokańskimi trwa w dal· 
szym ciągu i kosztuje Hiszpan;~ 
wif'łe ~ycia ludzkiego i pteniędzy. 
Z Ceuty, hiszpań~kiej warowni na 
brzegach afrykańskich telegrafuj 1\, 
te przybyło tam 120 rannych, 
których. ulokowano w szpitalu poa 
lowym. 

- Dziennik hiszpań3ki •Hera!. 
doc zauwda1 że zachodzi potrze 
ba wynalezienia środkówJ któreby 
połotyły tamę dalszemu przelewa• 
wi krwi 1 wyrzuęaniu pieniędzy na 
wojnf; marokańską, które 54 po· 
trzebniejsze w głębi pań3łwa 

- Ostatnie wiadomości z M~ .. 
drylu donoszą, te sytuacja woJSk 
hiszpańskich w Maroku jest do h, a" 
pomimo, niepotwierdzonych dotl\d, 
porażek w Cbecbaquen, Tełuai:l i 
QJedlan. 

Pap1erosy •VEI\UO• LOTUS 
miPSZP.njn!ł dalik~tfną 

Niemcy. - Do wz•ęcia udzi11• 
lu w odbywahcej si~ w LóDdynie 
międzysojuszniczej konfer~ncji ma• 
ją być zaproszeni takie przedsta· 
wiciele Niemiec. Nazwiska tych 
przedstawicieli nie Sfł dotychczas 
znane, przypuszcza si~ jednak, że 
nie będq mi~dzy nimi znajdowali 
się szefowie rzl\dU pruskiego i ba· 
warskiAgo. 

- Delegat Stanów Zjednoczo .. 
nycb Mr. LoBań przedłotył pierw• 
szej komisji ltonferencji miQdzy. 
sojuszniczej w Londynie proj{;kt 
kar. które mają być nalotone na 
Niemcy, wrazie gdyby nie wypel· 
niły zobowi~zań., przyjetych pr.zez 
nie na obecnej Konferencji lon• 
dyń3kej . 

Francja. ~ Dnia 28 lipca br. 
przvbwł do Paryta p. Charles 
Hugbes, sekretarz stanu StanOw 
Zjednoczonvch w towarzystwie 
przedstawicieli Amerykańsktego 

Stowarzvszeuia Adwokatów1 kł~rzy 
maj~ wziąć udział w miQdzyso. 
joszoiczej Konferencji w Londynie. 

- Z Londynu donoszq, te krq
Żll w tamteJszych kołach poliłycz. 
nych pogłoski1 ~e premjer angiel• 
ski Mac Donald ma zażqdąć ofi, 
cjalnie na Konferencji miQ<)zyso. 
juszoiczej opróż •lienia zagłębia Rlł· 
bry p:.-zez wojska okupacyjne. Po• 
głoski te jednak •nie zostały do· 
tychczas pt'twierdzone. 
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l KRONIKA KRAJOWA i 
······*···~·········· ....... 

Z Kurytyby. 
•GAZETA POLSKAc z powo· 

du chwilowego zawieszenia wyda, 
woictwa wszystkich pism obcoie· 
zvczaych, nie mogła dotąd wyjść1 
Ziiś rozesłanie ostatniego numeru 
zostało wstrzymane. Zawiadamia 
j~c o tern naszych Czytelników . 
dodaJemy, że cze~ć powieści •W 
Walce o miljonyc znajdująca i~ 
w numerze 6S, którego wysyłk~ 
wstrzymano, zostanie wydrukowa· 
nlł w następnym nuwerze, o ile 
nam siQ nie uda wydostaG z kon· 
fiskaty numero poprzedniego (66) 
( oie wysłanego). 

DLA ZŁAGODZENIA DR OZ\'· 
ZNY. - Do prefekta miasta p. Dra 
Garcez Moreira zgłosili sic p. p. 
Paulo Franchi1 Francisco Garzoni 
i Antonio Passaro, przed9tawiciele 
f1rmy Matarazza i oświadczyli mu, 
ź , są gotowi popierać pana pre. 
fekta w zaopatrywaniu ludno~ci 
miasta w :2ywność i oie podwył· 
szać cen m~ki i innych artykułów 
epożywczych w zakres ich handlu 
wchodzących. Wyrazili nawet opi· 
nję, te produkty te, wobec wiei• 
kich ~apasów zna)duii\Cych się na 
składzie, powinny stanieć. 

Nakoniec oświadczyli1 te zapas 
mąki pszenicznej prze11oszqcy &O 
tysifiCY worków wystarczyć powi· 
nien dla zaopatrzenia ludno~ci na 
przeciąg (irzeszło dwóch miesiQCJ· 

SAMOBÓJSTWO. - W szpitalu 
dla obłl\kanycb (Hospicio Nossa 
Senbora da Luz) odebrała sobie 
życie przez powieszenie p. Merce. 
des Bentin da Costa, którą przed 
kilku miesiącami umieszczono tam 
dla odzyskania zdrowia, nadwyrę· 
ionego siłnem zdenerwowaniem. 

Samobójczyni była oiezamązną, 
liczyła lat 39 i była siostrll p. Fran, 
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Fanoy śmieje się ironicznie i przybiera najoie- - Kasztelan - woła ona do swego tow&· ta okropna myśl nie może kogoś rozumu pQz· - Przeciet to on był przed chwł14 tutaj f 
winniejsz~ minkę w świecie r:yua. - On ucieka. Pr~dko na pomoc, Alfredzie!... bawić ? Czego panienka od niego chce ? 

- Za co l - odzywa si~ ona bezczelnie. - Grobowa ciemność celi i grobowa cisza wo· - Chco moją wolność - wybucha Gretka 
Ja przecież nic nie zawiniłam? Cóż si~ tu takiego ROZDZI "Ł CLXXXIII . koło napełniaj" seree Gretki lokiem i zgroz11 z oburzeniem - Ja nie jestem obł~ik:aną. N1kt nie 
stało ? W domu obłąkllnyell.. Leży ona tu jalc. w grob1e, a W!lska jej cela wy· ma prawa wi~zić mnie tutaJ i u waryatk~ mnie 

- O n ie udawajcie. Żandarm opowiad!ił we - Beże. miłosierny, zlituj się nademn4. daJe ]ej sio tylko olbrzymią trumn4 uwda~ 
wsi, że wy tu wi~zicie wraz ze swym brat~ m Te i różne inne Jeszcze zakłecia i wykrzykrliki Po chwili słyszy ona zbliżające sio :kroki Niolitoiciwa kobieta wybucha ałośRym, iro-
j aki~:ś dwie nieszczoiiliwie kobiety. Stuy Bertold wyrywaf; sie z ust kobiety leż4cej na nodznem ludzkieJ od1uwanie rygla u dnwi, Na progu stel niczny!h śmiechem, 
także to utrzymuje. łożu, w ponurej celi ltkladu i spvtanej w odzie- dozorczyni, silna, ordynarnA, baba, z latark'l - Nte chce panienka wioc być uważanil za 

- Ach, nonsena - śmieje ai~ F anny c:>raz niu, które daje si~ obl4kanym w roku. waryatko, co - szydzi ona. - One tu wszystkie 
głośniej T o były dwie waryatkl któreśrny tu Nie może ona sto ruszyć, gdyż pazymocowana Za nil& wsuwa sio dyrektor l własciciel za- tak mów•ą, to nic nowego dla mnie, Muszo ja to 
slrzedz mieli i które nam uciekły. A wszys1kleR'Iu jest do łoża swego azerokami skórzanymi rze- kładu, doktor Jenk•ns sama . przyznać, że panienka całkiem roz111dnie 
temu stary kantelan winien i dlatego go b ron mykami .Zbhża si~ on do Gretki, a dozorczyni świeci mówi i wygl4da, jak &dyby m1ała wszyst"ie klepki 
F oebren tak zbeształ. W celi jej zupełnie jest ciemno, gdyż przez l mu latar11:11. Z1mnym badawczym wr:rokiem obser· razem. Ale przec1eź me Jest to tak całkiem, jak 

No • . • to mnie nic nie obch "dz - od!)o małe, g~sto nkr&tt:.wane okno, nie wpadaj4 nawet WUJO doktor now'ł swojłl pacyentko. być powmno, bo krewny panienki mówi, że pa· 
wiada oźnlca szorstk() - chcQ lylko WJedzaeć, pr mien1e sł, ńca. - O, p•nie l - woła Gretka wzruszalącym nieoka ma jaki:ś tikaaejo. 
gd~te si~ stary podział. Głuchy jęk wydobyw" si~ znów z piersi niesz• do gł~bi głosem. - Proszo pana na miłoś6 Bosk11 - Ten człow1ek nie jest moim krewnym -

- Tego ja wam niestety powiedzieć 01e mog~ cz~sl w j of.ary, która drzllc na całem cJele, za. uwolnij mn:e pan z tej okropnej sytuacji. Ja nte woła Gretka oburzona. - To jest niegodny łotr 
N1e wiem sama, dckąd on stąd wyruszył. myka octy jestem obł,kan4 Tylko szatańskA złość i ch~ć i zbrodniarz. 

- Czy on naprawdQ w1eżo swlł opuścił ? - Wtelki Boże - szepcze ona, jeczlłc roz zemsty motch wrogów tu mnie sprowadziły. - Oto si~ pekazuje - odpowiada dozorczy. 
- Ależ naturalme, lle razy Ja wam to jeszcze paczl twie. Co ze mn4 uczyniono ł Wtr~&cono Doktor Jenkins nlc na to nie odpowiada, a ni, 1wzruszaj•~ ramionami. - To jest widnie 

będę powtarzała l mnie do domu obłl\kanych. w tog•ej jego twarzy nie przyświeca ani promyk fiksacja panienki i to my panience mamy wybi4 
Henryk zawsze jeszcze nie dowierza i po ta· Wybucha ona głośnym płaczem i szlochaniom współczucia. z głowy A to rozpacz z temi waryatkami - dCJ· 

nawia tu przenocować. N te mósłby on jednakowo, l i daremnie uwolmć si~ ustłuje. - Zdejmijcie jej te pota - rozkazuje on do l daje ona s Wettcbnieaiam. 
już ze w2!glodu na konie, tej nocy jeszcze do Woła ona o pomol:, lecz nikt sio nie jawia. 1:0rc! yni. Gretka uznaje tera1, ie jej slą w ładen spoi~ 
wsi wrócić Tylko o gluche mury wavzienia jej odbijaj, si~ Spelniaj,.c rozkaz doktora, dozctrczyni uwaln•a nie uda przekonać tt osranlc:zon14 kobieto, te ona 

Fanny przeczuwa to. Nie spueclwia ona mu skugi i narzekania. rze:nyki pacyentki i po chwili czuje sit Gretka umysłowo zupełnie zdrowa. Pocbyla wioc słewo 
si~ jednak i zostaje na podwórzu dopóki woźnica Gretka ... bo jq to odnajdujemy w zakładzie wolną w rozpaczy i wybucha płaczem. Rozpacz jej 
umieszczeniem koni swoich jest zsj~ty doktora Jenkinsa ... jest już prawie całlł dobo w Chce ona znów mówić, lecz w chwili, gdy zdaje si~ wzruszać nawet i to zaharto.-an,. i zimn4 

Spostrzeg~szy w stajni wierzchowca Alf~eda, łtras:.n f!m tem miejscu. Sprowadzono ją gwałtem otwiera usta, aby doktora ponownie o uwolnienie kobietc. ZbUia 1i9 ona teraz do Gretki i mówi 
pyta s i~ Henryk, do kogo on należy, a Fanny do tej celi, a po niewa! on \ si~ rozpaczliwie bro· swe prosić, spostrzega ona, łe jest znowu sam4 mniej szorstkim głosem: 
odpowiada, że to jej. niła i uwolnić si~ starała, spvtano ją w ubraaie, w celi. - Pojmuj~ ja to dobrze, że sio panien~e nie 
Woźnicy nawet na myśl nie !Przychodzi, aby 1akle !F i~ zwykle tylko gwałtownym waryatom Tak Jenkins, jak i dozorczyni jej oddalili si~ bardzo tu podoba, bo panienka nie straciła jesz-

za kasztelanem w zamku poszukać Zdejmuje on wkłada. cicho l niepostrzeżenie. cze całkiem rozumu i _pojmuje swoje połoienie. 
przywlezione ze wsi rzeczy z wozu i wchodzi Tak jest l Znajduj e si~ ona teraz w domu Nieba~em wraca ta ostatnia jednak ~ tac4 w Wiedz panienka jednak, że lo tylko od panienki 
napowrót do wieży, aby si~ w izbie starego ulow obłąkanych. Jest zgubiona, bez nadziei ratunku rtlcu, niosąc pacyontce swej mlsk~ cierlej zupy samej zależy, jak tu traktowani& bodzie. Jdell 
kować. nawet, gdyż z poza· tych murów memoiliwie jej i kilka k:-omek z masłem, obłożonego mlvszaninll. panienka bodzie rozs4dna, to dostanie ładny po· 

T eraz wraca i Fanny do swego towarzysza eiv bidzae wydostać Opanowuje j'ł tak straszny Poatawiwuy to na stół, chce ona s1~ znów kóJ i b~dzie mogła WYJŚĆ do ogrodu na przechadzkc. 
i naradza si~ z nim przy zamkni~tych drzwtach lok. że włosy na glowie jej staj,. oddalić. - Ja chco wolność sw4 odzyskać - łamen• 
co dalej począć. Jest ona skazana na i ycie w tej n~dznej celi, - O, kochana pani. Prosz~ zostać i mnfe wy- tuje Gratka. - Ja nie che~ tu zostać. 

- Jeżeli si9 woźn!ca jutro rano zaraz st~&d nie mi~dzy waryatami, •;pod dozorem surowej, nieli· słuchać - błaga biedna dziewezyn4- - Ja tu panlence n!s: nie mog~ pom6dz -
~a bierze, to go zamkniemy we wie!y , a z końmi tośct~ej kobiety, której opiekę nad nł'ł powierzc· - Czego panienka chce l - pyta dozorczyni mruczy dozorczyni niecierpliwie.- Radz9 panien1 
i wozem jego suad wyjedziemy - radti .Alfred. r.o, Zywcem pogrzebana przechodzi ona tu wszy . szoutko. ce tylko dla własnego jej dobra, aby sio panienka 
- Ta ~roga wydaje mi sio najlegsz, . stkie m~ki rozpaczy i beznadziejności. Co to za - f'rosz; mi powiedzieć, c~y nie mogłabym spokojnie i rozs4dnle zachowywała. bo inaczej 

Magle słysz~ oni jr~iś srmer_ w hali Fanl'ly straszny lo1, być ogłoszon'ł za waryatko i przy pomówić : właś.:lcie\em albo ki.erownikiom tego źle tu li;1panience.powiedzie, MaiZ dyrektor nie ro, 
podakilkuje do drzwJ i uybka jo ot~1era. rełoym rozu~nie, jako tak~ traktowanlł• C~y sama z•kładu ł zumie żarta i nio bawi sit z uparkłmi paoyentlaml1 

Nr. 
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drzewa. DDELHO & MOlElRA sprzedaą najtaniej (skład drze11a) ·ul. ··a. do IRis Branco~ 60 • Teeph. e4l 
Dr. Graeiaue de Ollvełra 

operator-akuszer 
masuem elektryczn~m, reuma
newralgje i parali~. Bada nos, 

telników !e dnia 26 lipca b. r. 
' - • Obowłllzkiem nauczycieli jest zbie· 

rać skrz~tnie takle neologizmy, a w 
razie potrzeby nawet tworzyć. 

okrętem •Arlaoza• miał przybyć 

uszy i gardło. 
ul. 15 de Novembro 93 na pi~trze 
apteką Tell Telefon 5 75. 

urzędnika London 

bójstwa dokonała w stanie 
rozstroju nerwów. 

NY CZYN OBŁĄKA· 
- Dnia 24 lipca b r p. Ju• 

Koehler, cierpi~ca od dłoższego 
oa pomieszanie zmysJOw, 

spokojnie i nieszkodliwie dla 
ją otaczaj-cych, dostała na· 

silnego ataku szału i pod Je, 
wpływem chwycHa za młotek 

zadała cios w głowQ swemu 
p. Janowi Adamowi Koeble 
starcowi 8ó-letniemu1 a na

tym samym młotkiem za• 
cios w głowę matce p. Karo· 
Koehler Stan zdrowia ojca 

jest doAć powatny, rana 
matce jest !ekkll. Char

umyale Julję umieszczc.no w 
obł"kanych. 

IIC.O~:.~ .......... JEDNO SAMQBÓJ· 
- Geralda Oorreia1 służą• 

w departamencie wodoci~go• 
usiłował odebrać sobie tycie 

rewolwerowym, skirrowa· 
w głowę. Kula jednak~e nie 

posłuszeństwa zrozpaczo· 
Geraldowi i zami:st ugodzić 

w skroń, jak to było ~yczeniem 
zraaiła go zaledwie lekko 

·~Lu~au.--Tymczasem całkiem nie· 
, gdyż rana nie była 

stan desperata po kilka 
znacznie siQ pogorszył~ 

że na drugi dzieil życie za, 
wskutek otrz1manej rany, 

twierdz~ lekarze. 

CHLIBOROD•. 
jest tytął nowego ukra!ilskie• 

tygodnika,, który zaczl\~_meda~· 
wychodzit w Porto Umao. Chh · 

znaczy w polskim języku 
, z tego tytułu wywniosko• 
motóa, ~e pismo to poświt: 
jest przedewszystkiem spr~· 
ukraiilskich kolonistów rolo•• 
Wydawcą i głównym jego r~- l 

jest pa Piotr Karmatlsk1, 
iedzialnym zaa redaktorem 

Piotr Mazurechen. Mamy oadzie• 
pismu to nie będzie uprawia· 

polityki antypolskiej, na wzór 
· i dlatego !yc~ymy mu szcze. 
powodzenia i pomyślności w 
około dobra wyt:bodzcow 

Z Para.o.y. 
STRASZNY WYPADEK. - Do· 

z Porto Amazooas, że gdy 
Roszkowski przeJetdtał wo 
przez tor kolejowy 1 został 
pochwycony wraz z wozem 
nad JddźaJI\ey pociąg, który 

owal w poblitu stacji. Po• 
~orwał wóz wraz z chłopcem 

go po torze koieJowym 
kilkanaścia m~trów. Na roz· 
y krzyk ojca Jozefa, który 

........ , ..... ,. na~ttPDY wóz i był świadr 
naoczoym tego stras~;nego wy· 

zbiegli się ludzie i pospie· 
na ratunek ZapOtno jednak, 
mit:dzy &zcz,tkami rozbitego 
znaleziono już tylko zwłoki, 

pokaleczone, nieszczęśli· 
chłopca. 

Przyczyn.. tegó strasznego wy· 
była niezawodnie nierozwa· 

przejddiającego P.rzez . tor 
ale przedewszystk1em 01eez• 

to spowodował brak nadzo• 
nad torsm kolejowym w miej• 

przez ktOre przejetdźajłl 
Karygodne łekcewatenie. 

Z Rio de Janeiro. 
NOWY POSEt POLSKI W RIO 
JANEIRO. - W poprzednim 

zawiadommamy SB. Czy• 

do Rio d~ Janeiro ncwy poseł pol· 
a ki p. Jurystowski. N u111er ten, za· 
trzymany na poczcie z rozkazu 
władz brazylijskich, nie doszedł 
jeszcze rąk oas?ych prenumerato• 
rów, dla tego podajemy do wiado1 
mości ich jeszcze raz, że pan Po' 
seł przybył rzeczywiście do Rio 
w dniu 26 lipca b. r. 

P. Michał Jurystawski jest trze
cim z rz~du posłem, a czwartym 
z rz~du przedstawicielem Polski 
przy rz-dzie brazylijski:l!. 

Witając całem sercem nowego 
przedstawiciela naszej .. uko.chanej 
Ojczyzny mamy .na~zleję, ze pan 
Poseł J urystowsk1, rdąc śladem 
pierwszego Posła .hr. Ksawereg:o 
Orłowskiego, będzre bezstronme 
pracował dla dobra naszej kolonji 
i naszej Ojczyzny. 

P. Posd Jurysławski zfiaoym 
już jest w Paranie, albowiem ~rzed 
piętnastu laty byl w Kurytyble za• 
stępc~ konsula austrjackiego. Po 
przejściu do służby polskiej zaj· 
mował różne stanowiska w pol· 
ski ej d yplomacji1 mi~dzy innym. 
był konsulem w P6łaocoej Ame· 
ryce1 charge d'Affaires w Grecji i t. d. 

NASTĘPCA TRONU WŁOSKIEGO 
KSIĄZE HUMBERT klOry !miał 
odwiedzieć Rio de Janeiro w dru· 
i!·ei polowie lipca, prz.ybę~zi.e do 
Brazylji., jak donoszą dz1enmk1 br.a• 
zyłijskie, dopiero po z~.ie.dzeniu 
republik Argentyny, Chlł1 1 Uru· 
guajul W dniu 28 lipca okrętJ na 
którym podrOtuje krolewic' włoski, 
jak r6wniet okręty wojenne towa• 
rzyszace księciu, przybyły do portu 
Sao Salvador w Babii celem zao' 
patrzenia siQ w tywność i w~giel, 
dnia 31 lipca br. zd wyjecbał w 
dalszą podrOt do Argentyny, gdzie 
m& przyby6 dnia 6 sierpnią br. W 
dniu 5 września1 tj. jut po powro• 
cier z Argentyny i Chili rrzybędzie 
k~i~te Humbert do stolicy Uruguaju, 
poezero dopiero odwiedzi Rio de 
Janeiro i glówaiejsze miasta w naj. 
bUtszych stanach, zaś dnia ,24 
wrzegnia wyjedzie z powrotem do 
Włoch. 

W tym ostatnim wypadku należy 
post~ł'ować jak najostrożniej; najpierw 
rozpa.trzeć i rozpyt~ć sio dobrze, za 
gl4dl1IIĆ do słownika Lindego lub 
Bruchnera i dopiero odważyć sie, po
wiadam odważyć sio, wygłosić wyraz 
nowy. 

Za przykład jak wielu wrogów i 
ostrych krytylców mają neologizmy, 
niech poałuiy chociażby utworzony 
przez Słowackiego wyraz .rozanielić• 
(dziś powszechnie używany); tudzież 
setki mniej lub wit;cej udatnych wy· 
rażeń naszych dekadentów i młodszych 
poetów l pisarzy; z których to neolo 
gizmów zaledw1e snikoma garstka o
trzymała prawo obywatelstwa. 

Przy tworzeniu neolog1zmów miej· 
my uwsze w pamioci zdanie wielkie• 
gn .znawcy naszego jfzyka prof. Jana 
S'niadeckieg'J: .Cokolwiekby si~ z my• 
śli ludzkich w j~zyku narodowym nie 
dało właściwie wyuzlć, to ani j~zy
kowi, ani oświeceniu krajowera jest 
potrzebną•. 

Wzi4wuy pod uwag~ emigracjo 
polsk4 z przed 50 laty, zauważymy, 
że ='' suwa si~ ona prawie, te wył4CZ• 
nie w kierunku równoleźmkowym na 
wschód i na zachód; w kiertt'lku po
łudnikowym sitta zaledwie do Bośni. 
a WitlC nie przekracza równika.-Kmi
gracja za równik rozpocz;ła si~ dopłe· 
ro od pół wieku, nie należy jednak 
sądzić, aby i przedtem nłe byli Polacy 
na południowej półkuli, owszem byh 
i to bardzo ał•wni n.p. swyci~~ki wó.iz 
armji holeodersktej, gener· ł Arcissew
siti w Brazyljl, ·kolega wiolk.·ego Ada· 
ma Mickiewicza, Domeyko, odkrywa 
pokłady saletry, w Chile, aaś inży
nierowie Maiłnewski i Folkierski prr;a 
prow.adzaj14 najwyższ, z linji kolejo
wych w Andach, nie jest to jedoak 
emigracja. - Emigracja (na południe) 
jak wspomiałem sacz~ła sit dopiero 
o• pół wieku. 

Wyobrdmy sobie polskiego chłopa 
emigranta w Brazylji; on dla którego 
słońce Jest godzinnikłem i barometrem 
z którym on aio zna dobrze od dziecka 
i w którym czyta jak w otwartej ksio
dze astronomicznej, musiał zauważyć 
że slo6ce wykonuje tutaJ swój ruch 
pozorny odmiennie nii w Polsce. a 
mianowicle (zwróciws'y sio twarzą ku 
słońcu) od prawej roki ku lewej, za
kreślając łuk w strono półno~.y, wi~c 
zapytany. w której stronie jest południe 
wskaże zawsze na północ:. - A dla
czego? 

Maeszkaj•c stale na półkule północnej 
identyfikował zawsze poludnie dnia, z 
południem geograficznem, tu zaś o pół· 
dzionku 11toi słońce na północy. 

------~~-::::-::--- NarGdy, których flota jeglowała po 
Papierosy , VEADOc wszystkich czwściach ś~iata maj4 na 

oznaczenie południa duże nazwy np 
La Reine Niemcy-Mittag póldnia i Siiden połud:tit 

mieszanio! wyszukana geografieznea BraJyljanie.meiodia i Sui; 
------------ Moskale•połdień i JUg (stąd Jugosławia· 

l południowa Słowiańuczyzna ) Pierwszy palJki okrot, który przekro· 
czyi równik to nieśmiertelny 1 Lwów• 

Z Sao Paulo. 
.Rewolucja w Sao Paulo który zeszłego roku odwiedzał swoich 

Według ostatnich telegramów 
oficjalnych miasto Sao Paulo po 
zacietej walce, ~ostało zdobyte przez 
wojska legalne. Wojska rewolucvi· 
ne opuściły miasto w nocy, do. 28 
lipca br. udaj-c siQ w kierunku mia· 
sta Campinas. Prezydent etanil Dr. 
Carlos de Caropos obj'ł z powro• 
tern rządy stanu Sao Paulo. Z pa 
wodu zdobycia miasta panuje w 
Slio Paulo, a takte w Rio de Ja. 
neiro wielka radoM i zadowolenie. 
Prezydent Rep~bliki p. Dr. Artur 
Reroao1des i prezydent Stanu p. Dr, 
Carlos de Camoos otrzymują liczne 
objawy sympatii i . podziQkowania 
za stłumienie rewolucji. 

Rewolucja więc mote Jtyt uwa· . 
tana za skończoną. O losach wojsk 
rewolucyjnych nie ma jednak do- · 
kładoych wiadomości. Wiadomo 
tylko, te wysłano w poaoń za nie· 
mi wojska le~ałne i jest nadzieja, 
źe zostaną schwytane. 

-------------------------
Półdzionek - Południe. 

W miaro rozwoju narodu, rozwija 
tio jego myśl" a co utom wzbogaca 

· sio i jego j~zyk. 
Wzbogacanie jpyka odbr-a si~ 

mi~dzy innymi przez tworzenie neolo
gizmów czyli wyrazów nowych. Wy
razy nowe powstaj4: juzto przez prze• 
rabianie słów obcych i przystosowy· 
wanie ich do ducha ojczyatogo Jozyka, 
juźto przez tworzenie wyrażea\, któreby 
bfly przez o~ł aroiUmiano. 

Rodaków w Brazylji. wi~c teraz jui 
i Polacy nie mogą si~ zadowolnić o 
gólntkowem słowem .południe", muszą 
stworz) ć nowe. 

Ja nieuk ośmieliłem t 1t uły~ słowa 
1 póldzlonek• na oznaczenie 12 godzi 
ny w dzień, a to dla bardso ważnych 
powodów: Po pierwsze joat to neolo· 
gizm zrozumiały nawet dl" dzioci 
szkolnych i ułatwi naukt geografJi w 
szkołach, co najonnlej pocr4tk(•-'Ych;
po wtóre jest pochodzepia c~ysto pol· 
skiego; - p'l trzecie, w siostrzanym 
j~zyku ukra16skim spotykal!'y wyraz 
.połudenok• który oznacza obiad, a 
wiadomo ogólnie, że u nas rolntk jadał 
obiad prawie zawsze o sodzinie lZ 
czyli o półdzłontu. 

Prosu wybaczyć, że ja wpierw niźli 
inni utytułowani Polacy zabrałem głct 
w tej sprawie, impuls dała mi Gazeta 
Polska, która chocia~ nie założyła 
żadnego towarzystwa o6wiatoweao, 
stale dąży do podwyłszen1u kultury 
rodzimej na obczyźnie; pozatem jestem 
wyznawcli maksymy ,Mterz siło na 
zamiary, nie zan:iar wedłus slł Ie 

Jan Stefan Llnderskl, 

~------~~~~----------ł'bplerosy • V.EADU• 
NEWYORK 

mieszanina 

--------------------------Kur s pienięd~y. 

Dnia 2 sierpnia 192* roku. 

Frank 520 Pezo zL 7$180 
Frank szw. 1$918 Dolar 10$300 
Ura $445 Funt azterl. 4ł$700 
Pe• 21985 ...... ._. -· 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie c:er.y znajdziecie w składzie spożywczym 

L UCCA & C-ia 
Wielki de1'f\lyt zboże i nacianalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detaliczna 

Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o:dem za Katedrll) nr. 7. (055) 

~aseeesesseaase•seseeeeeesesm 

l Dla potrzebujących: 11 
CI Mas;nn rolniczych, przyrządów roloicozych l.ub ty~hte cz.dd 6) 
Cł składowych polecamy naszą firau~. któreJ speCJ&łnoacu' f)) 
CG wyłączną sa: fD Z Maszyny rolnicze co 
(G i która ie«t :.1ajwięk~zą w tvm rodzaja f)) 

m ~~ ~u~~ ~ 
: Kurytyba _ Praęa Seaador Cor•eJa N. 7 , l 
(G A.dres lel•grafiesay: 8 MEL1JB' 

e&aeaeaeeeeaee•eeeaaeeaeeaaa 

Karol Slcibiński. 
Profesor muzyki dyplomowany przez 

Warszawskie Konserwatorjuro Muzvczoe1 
powrócił do Kurvtyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach. f'Jrtepianie oraz teorii muLyki. 

Uczniowie chcący sią kształcić w muzyce mogą załaszat 
si~, od godz 9 tej do 11 tej i od 3 riei do 6·lej. 

aaa l de lłlar~o •• •o 

~********iłbMttłtllłł*******************'** 

l BERWALE 
l ·-· l Chcecie knpió fazende małą lub dutą z herwą, lasem, 
-a stepem lub też ziemię do uprawy, zwróćcie si41 osobiście do 

biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 26, 1 
lub listownie do firmy, gdzie dowiecie SiQ o ziem!ach • 

pewnych i tanich. l 
ADRESOWAfl : l 

l SOCIEDADE COMMERCLł-L LIMITADA 

Oaix1 postał, 204 - - Curityba ~ ... ~ 
~ . 
"'""""'""'""""""''"'"""""''""""' "~ 

l 
' ' 

Loterja Narodowa 

l\ NACIONAL'' 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 2 sierpnia, główna premja 

20:000$000 
Bodaje 80 - 90 P•••· w prem.jaeh 

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

używajcie tylko nawozów markł 

DO NABrCIA: 
Carityba - Fernando Hackradt ł; Cła, 15 de Novembro DB, 

esquina Rio Branco 
Curityba - Rodalfo Strobel, 18 de Maro 91 
SA!> Jose dos Pinhaes - Pedro Chiurrato 
Affonso Penoa - Sociedade Ąuricola 
Muricy - Sociedade Agricola 
Zacarias - Tbomaz Nogosek 
Marc"llioo - Joao Kuźma 

• 

Thomaz Coelho - Sociedade Agricolał 8aota Marla 
• a • :t Sao MigtleJ 

Araucaria - Sociedade Agricola Dom Ludowy •. ,. 
Araucaria-Misuel Zdaciak Abranches • ł • 

" Krne5to Buchłłoltz Rio Claro-Jaao J. Kier 
» Joio Valentini Rio .Negro-Jorge Wiesenthal 

l 

Serrłoha-Vicent~ Kłosaowaki Ponta Grossa-Ąibei.'to AosbacB 
Guajuvira~Sociedade Agr:cola Santa Candida-Sociedade A&;deola 

••••• 
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, Dr. Mirosław Szeligowski • Wielki Sklep Polski l 

·i· Marcina Szyndy &Ska : l B7ł.J a!17&łent klłałk europejskie.b. 
~ Lekarz i. o::pe:ra to:r 
~ DO KOiłUJE WSZELKICH OPERA.Cn CHIRURGICZNYCH I IIBIECYCB 

r
~ Lecz" podług na)no\\szych sposobo\1:.'. Hada za pomocą promieAI Roentgena. 

~ . ~ .P9s•ada własaą. praeowałę do batlań mikroskopowych i bada• 
· krwi na ehorob,J ukr.rte. 

l. ~----0-lt_o_'l·_y_c_h_~_a_m_t_·e-js~c-o_w_y-ch--p-r_z_y_jn_t_u·-:J-·e_n_a_l ... e_~_e_n_i_e ___ \1 

• Plac Tiradentes N. 19 l 

l
. ma zawsze oa składzie: mąke: pszenoąt tytnią i kukurydziani\, cukier, ryt,'s61, -~~· 

~ledzie, l§liwki. rodzen,ki i konserwy owocowe. 
w swej klinice. 

Dna ;sao ·:r,.aac~seo a. •r~- Kar,trha 

Ma równici najlepszl\ kawQ mieloną z własnej fabryki. 

l Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach ; 
8 Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydzę, fasol~1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. l 

I
C I!IPIIZED.&Ż N& KOLONJE H1JBTOWliA. l DETA.LJ(JZN..l ~ 

CENY PUZYSTĘPf'wE 1 

1 Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji l 
•••••••• ••••••••• . . . •••••••••••• : pr-zewyższające -wszgstltleinne.: 

Nasiona z Polski 
są na składzie ŚWieże i naj 

)Ppszvcb gatunków 
Nasiona tt' arzyw 

(Tottbka 200 rs.) 
Bn~kiew" buraki, cebula cyko· 

riaJ dyme, fasola szpar., groch• 
cukr., kalafjory, kalarepkaJ kapu, 
sta (głow1astaJ brukselska, czerwo. 
na, wkslta), kop"r1 majerat ck1 
n.aak jadaluy ma.:chew, mt:lony. 
mu zterdaJ ogórki• pirczarki (za• 
rodki, 1 cegteik9 1 mlr.), pieprzJ 
pietruszka, pomidory, pory, rabar
her, rzep1a ~ o:i1 s.1 rzodkbwka 
l ~ mit·s . , sałata . sekty,~ szpangi, 
szpin~ Jr. łr u ska w ki (rozsada). 

:Nasiona lułJia.iÓIV 
(Torebka 300 rs.) 

Bratti, chaber, dt.wooki, got. 
dzik;, g oszek pachnący, lewkonj:.l• 
lwie pysz1 zk,, łubin kwiat, maciei· 
ka, makrJ nastureja1 ostró~ka, pło 
mykł reZf.dr. sb:;ecznik1 itd., itd. 

Wysyłka koleją lub pocztl\ w 
granic:arh r~ł~j Br azylji. 
PAWEŁ NiKODEM 

Trc.vessa Zar!:ial'ias, 5 -
- CURJTYBA- Parana 

wv~~llnitW~iiQCIIOI-'Iln!ldlniOIOil~ 

naprawia Je, podnosi 1 przeculga. 
1 • Bieże roboty na do1ówkę lub na 

akord. Roboty gwarantowane wy. § 
konuje taniej od innych. D 

~ Zgło~zenia: Jan Romanowski-Ku· 5 
C 1 y1yba1 rua t M Paulo N. 29 R 
IVC~~.UCM~IUC~~~.U-= ....................... 
l Dr. Zygmunt Graduski , ' 

= ADWOKAT ~ 
= Po ukończeniu uniwersytetu, * 

ma zaszczyt za wmdomtć Sz. * 
' Koloni~ Polsklł, iż otworzył ' 
i kaocelat•Ję adwokacki\ i że * 
C załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
• w11ne1 krymmaloe, spadkowe, * 
' rozwodowe i t. d. ' * Biuro i mieszkanie : ~ 
f Pra\'a Osorio 11.3'2'. ' ........................ 

Do sprzedania 
dom drewn•aoy, maJiłCY frontu 45 
palm t długc śct 40 palm, położony 
w aobrem m1ejscu i stosowny na 
sklep-]t5t na dcgodnych warun 
kalh du spr.zeJania, 
OdoGśń1ch mrormacji udzieli 

Fr"nci&Z' k Wątroba w Palmeirze 

-------------------------Domini Kurecki 
.Po~kł zakltld krawiecki 

(JJiea .&łegre N. a 
Wielki v.ybur materjałów na ubranie 

lamówieoie wykonuje się w razie po 
łrzeby w 24 g<•dziny 

· Bo.bota gwarantowana. 
CENY NISKIE 

----~~~~~~~--------LEK.Ł\łiZE 
----~--~--~~------___. D ·· Varłos llloreira 
Klinika medyczno cb1r1u Jczna SpecjaJ 
nośc: eboroby cezu, uuu, nosa i gardła 
Konau!torJum: uhca Marechal Floriano 

n. 19, Rezydencja ul. V-de Nacar 
n. 85, Telefon 388 007 

D r CJarlo• lekter 
Oper~t7"r 1 akus~er, ape.;jalnosć eboroby 
\(1 bi~ctl 1 pę ... nen.a. Pr:tyjmuje od 8 do 

1;11 tl 2ll 4g cz •1tc•. Pz) ulicy 
_ Cvr·celhe:ro a .ru:1u n 111 lJ3·f ··- ...... ....,.-.---- -- - - .-.-

Dr. Eapłndola 
Rezydencja i konsultorJUJil ul Marechal 
Deodoro n 4<' PrzyJmuJe od 12 d~ 16 
godz. po połucłn u, Telefon 151 080 

Dr Fraaelaaek Frauke 
PrzyJmuje od 3 dr 5 po poł. Kontu! 
torjum ulica Bara~ c.1o Serro Azul R 8 

Rezydencja ulica Cctmmendador 
Arauio n 7ł 01 

Dr. B lzaae••• 
Operator-Akuszer Specjalnołc chorGby 
kob1eco i p~oherza. Konsultorjum Apte 
ka 1 de Mar~o n 6. Telefąn n 62 Re 

zydencja !do Br,nco n r6, Telefon 
n. 661 08 

Dr BeudeB tle ArauJo 
tipecjalnolć: syftlis i choroby pecberza 
Przyjmuje od 3 do 5 po poł. Konsul 

t"rjum Apteka Minerva. Pl•c Tira 
dentes 05 

__ ___",D=---r· -.-.-.-o-1-t-...... a,.necke• 
Specjelnolć daoto~y ntrwowe i dzie 
cinne, DJrektor Centrali instytutu Opl'łki 
'lad da!ećml prty ul. Alegra n b gdzie 
przyjm&ajo od lO do 11 l pół z rana 

07 
Dr 8al.Sanla ••brlnho 

Klinika dla cloroałycls i •zleci. Lec&y, 
syfilis we wazełkłeb atadjacls propara 
tem Bismutbiodma. Leczy choroby 
"trwowe i nałogowe )ak alkoho lizm 
' Uigestit. Konaultorjumz Ul. S. Fran 
cisco n M, Apteka Moderna, Rezydencja 

Travessa !acharias n lZ a 09 
ar. Włrmoad Lt•a 

Aklitlerja l operacje. Konsultorj~m Ul. 
l de MarQo n 17 ~ Przyjmuje od 2 i pół 
do 4 i pól aodz. po południu Rezy 

doncja ul. Dr. Muricy n 129, 
_Telefan 123 013 

Dr. Terre• 11 e &to 
Wyjeidia do chorych. w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. Konaultor)um i re:yden~ja PJa; 

Tuadentet n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

DBNTW8UL -
A naa ł)arlbellano C1łfte~ 

ul. Ebano Perelra n. 43 012 
Damlterto Pimenłel 

Bbano Pereira n 11 
.Jacek Dl'omlewicz 

012 

Z~by azt""ne z podniebieniom i bez, 
w złoc:łe i kauczuku. Plombowanio i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorz~dna-Ceny przysto 

pne. Przy ut R•achuelo n. 8 . 015 
- .Ioiio B . .lla•tt•• 
Ul. Marecbal Floriano, n. 102, przyj 

muje o katdei R~"dzinie. \118 
.la.&eBaaiel 

Ukońc:zony dentysta w N. Ameryce, z 
23 łetnaą praktyk,. Wyrywa bez bólu, 
plo!!lbUJe po cen&e od 5$ i watawia po 
cenie od 10$. Robota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. 24 
010 
------~~~=---~--------Leil\J ftecellia 
Przyjmuje od 8 do 11 1 od l do 5 ej 

10<2zmy. ł:'la' t ·iradanten o 10 
022 

Ksręgarnte, pap1ernie 1 dru• 
k"'me 

łlaaa d.e .Nevl.aades 
t"•tmła 1U1trowane, jurnale, &abawki, 

Ul~lrl do n•boże6sttwa, iwtcte obrazy 
i statuetki, najrozmattrze przedmsoty 
na ,rezenty. Papiery wazelktcb ,.tun 
tów ltrsv ultcv l o de Nove,..ero " 86 . . . 

Lłvral'ia BaHlal 
Pserwszorz~dny zakłlli drukarski, intro 
łiaatornla, bn1arnra 1 fabrykacja blU 
łiandlowycb. W)bór kJ,~ek l przyrz4 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz 
aym upustem Ul. tó de Movembro D2 
~ --····· 

Peapeo Beb 
Agont r6inycls f1rm1 Importuje papiery 
i przybory blurowo. Skład i biuro pr&y 

ulicy Jote Loureiro n 39 Adres tele 
sraficz.'ly LUZO Caixa pottal 308 

O&~ 
łlaaa l!!łeluat•c 

Wyrcby fajanaowo, Żo1az1wa, szkła, 
amuniCJI, F-arby i oleje, ws:elkie ma 
terj•lY dla intalacjl ełelmycznej, lam 
~Y et~. Plu: Tiradentęo~ n 3 C48 

~apataria 8łrła 
Korzystajciel l·kwiduje tiQ wielei wy 
bór obuwia ceny niesłychtnie tanio 
Plac T•rac!entes z prawej strony ka 
. 'edrv n 10 062 

Rodolpho cl'macher 
Skład ~buwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulłca Jose Bon:facto n 3-a 

ASEKUR6N AC SIĘ •MA ZYCIE 
Radzsmy tylko w EIUITaTIWIE. kt6 
ta ma sWQ!- f1łję w Kurytyble przy 
ulicy 1 de Mu~o n -4: A Sutterinten 
dent na Parant; i Bankier na Kurytybo 
Beniamin Ferreira Leite. 051 

PIBNl.t\DZB 
wyrożyczaJ'ł s1~ na mały proceot 
pod bypotekę lab pod gwarancją 
bonusów i apolis. KupuJe si~; i 
sprzedaje domy, &iemie i maJątki. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy M!ire 
chał Deodoro n. 38. 028 

--------------------------
HOTEL CUI\l'I'YBA ~O 

Wentara Peretra de Souza & Cia 
W centrzemiasta, tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie stron~ mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacJonalne i zagraniczna. Po• 
syła siQ obiady do domów. Przy 
ul. l de Marvo o. 7 - UW AGA 
Teo hotel wyłącznie dla rodzin. 

OnO 

VAS4 JA.OOB 
JabOba G riospunda 

Fabryka mebli.ł materacy1 kołder 
i płaszczy oieprr.emakaloych. Po· 
siada oeble nowe i używane. 

Sprźedaż na wypłaty. Przy ulicy 
1 de Mary o o. 18-Telefon n. 389 

041 
CJĄ.~A PBĄ.Tr, 

Skład maszyn do ptsaoia R~ · 
mington i Oorona; maszyn do (i .. 
czenia oraz kas » Registradora c -
Przy ulicy ló de Novembro n. 66-a. 

OB2 
-pl~8!!""4!!'"!!ll~. 1!!!"4~K~A'!!""""'!.D~A~.~Z~Y~.8~J.E~':-~-

ucz" 
Ellsa (Joastanłiaa Becha 

prZ} ut. Comm~ndador Araujo o. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie 068 

PBliifYCJZ!IA SZli: OŁĄ 
JIAliDLOW& 

Przy uL D,·. Muricy o. 103 na piętrze 
Dla baellalterów l koreapen· 

denłów 
Cały kurs trwa ló auesięcy, w skład 
któreso wchod&ą 4 biura: bankowe, 
fabryczne, składow burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się motna 
zawsze ~027 

--------------------------ADWO.K&łD. 

~~~~~~~~-----------AZEVEDO MACEDO 
1 DR. MACEDO FILHG 

Prowadzi wszelido spr11wy ;yw1lne, 
handlowe, krJmmalao ora& IJerot, w 
każdej miejscowo6cs stama Parana l S. 
Cathariny. Koszta z 1óry płatne. Bsu 
ro Av. Vic:e1te Macbado 20 078 
- oR aiMJAMIN LIAs. 
Biuro Concelbeiro Barradas 181 (06a) 
-oAVID bll.VEIR~ DA MO'fA. 
2 b1uro reJentalne S1erot i lnnntarzy 
Przy ulicy MarKilal Floriano Pe1xo• 
~2~ ~2 

DR. GASTAO FARIA. 
Biuro Plac Oaorio n. 49, Telefon &28 
00 
DR. HUGi ANTONii DE BARiriS 

B1uro ulica Buenos Aires n~ 15, fele 
on 666 080 
- Ok. UJ...'i~.h:!) V1EIRA 
B!uro ~b~ Rio ~ranco n 8Q, Tele 
fen 376 ' o;ru 

l 

~~rt.łłl!l~~~~ 
~1Jw 1ąk~zy wyna1ozek dla leczenia S)fillsu 

Elixi.r .. 9:1.4"" 
usnan7 przoz Narodowy Departament sdrowla publicsnego pismem in. 11 lutego 

1918 I'OkU, Nr, 28 
Zwalcza skutecznie .,yfihs bHz uiebezpltczeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym Arod.ktem, czyszczllcym krew i lelrardtwem wielkiej wartaści 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powatniej. 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyr.m, znikają jakby je rQkll 
odjął. U 9G0/u mężczyzn tonatych, którzy za czas6w kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne eboroby te pozostają cbronicznemi i to jest 
przyczy~, ~e tvsiące kobiet zam~:anych cierPifł na rozmaite niedomagania 
kobieca, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wyHtarczq zupełnie do odzy!lksma waszego zdrowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz}byych oa..;tqpstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELI.XIR 914" najoclpowiedniej 
szem lekarstwem, poniewat oie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 
utyciu. "ELIXIR 914 • nabyć motna we wszystkich aptekacli i skła 
dach ante,·znych w Brazylji. 

~ Głów•T skład Galvio e Cia S. Ptnalo, &w. SAo .Jolo lO 

~.~~·111' ·~· ;]•;,·~~~~~ 

8~anowne Panie ! 
W ciągu 4rch godzin uwolmó s1ę możP.cie od kolek macicz• 
nvch. jetPii UŻVW9Ó ht"'dZiPt'it> ·Ff .UXO SEO\TINAc 

uznana prsoz NarodoWJ Departament Zdrowia PubliCZ!iliO, pismem dnia za 
c.erwca 11U5 roku. Nr. 87. 

,_.Ju.s:e-l!ledatłna• 1681 Jedyuym znan)·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w. leczeniu ni&doulagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu -ł-eb godzin. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed nastQpstwami krwotoków. tak CZQl'ltych przy 
pol'Gdach. Przy innych chorobach kobiecych .Flus:o·8 .. atiaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece, 

Zaleca siQ lekarzom i akuszerkom. 
Jellyni depozytarjusze: 

GalwAę & Cła S!io Paulo AvenidaS!io JoAO- 145. 

iiJZtBiti!liłiJłlll 
Towarzystw• _.raaeasll le Zegla;rl llorskiej 

"Ghargeur~s Reunis'' i .,Su d Atlantique" 
Resularne odjazdy z portów Saolos 1 Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa Ul podróż z~ Saotos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specj!l.lnie urz,dzo• 
aymi dla emi.sraot6w, którzy znajdą J&k najwygodniejsze po1 
mieszczenie. 

Statki maią do dyspozvcif kabiny III klasy. 
Podr6ż z Bordeaux, z Havre czyi& s Pallice do Gdańtka od 

bywa sit pociuarni fran~uskiemt aż do Dunkerque. a 1 Dunkerque 
do Gda61ka statkami komp. francus~iej • Tranaatlantique•. W ten 
sposób unikme sio rótnycb nadużyć, na które niera,; bywaJ'ł nara 
żeni nasi pauź,rnwie na granicy niemieckiej • 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z IIA.NTOII Z ftiO DE J&S'EIRO 

•GROIXf 9 sierpnia 
-LUTETIA& 15 sierpnia 16 , 
•EUBEE• 19 c 
•HUEOjCc ó września 
•MAS,,ILIAc 12 września 13 września 

Sprzedaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
Brazylja t. zo. (bilhetes de chamada) . załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l uic 'Xavier ~ ~'ł. t ·rtrfla. 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 70, 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze oa składzJe wielki wybór kapeluszy dla pań i 
z:r.bawek, materjałów, przedmioty właściwe na presenty, oraz:oa karna 

Warto ,przekonać si; osobulcie o dobroci towarów jako też 0 

kich ceaach 033 

Handel Polski 
w -Barro - Erechlm Blo Or. s. 
Władysława Obrośląka .. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakotet 
dzi rolniczych, kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję ... ~.uuu• 

kolonjaloe, - płace: wysokie ceny. 
Adres: Włlldysław Obroślak 

- ,~- ... . -- - -·- ... ---r--r--- ~,; ... ~ '...._. - .... ~ - --~,....J- f-~-'"'·"'-"·'""-'· --.. ·· 
l 
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