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n n""'l~'~ .... ~~~W! ,,ll)!,,.,,]_ !:,~r!!l""'• lizmu istnienia swego uzasadnić nie może l lamencie ma większość, jakie zapatrywania 
\\J) r'ł!' ~~ł ~~ ~Iw ~--~\ot V w miarę, jak postęp zatacza coraz to szer- i wnioski Niemcy wysuwają, - nie będzie

sze i jaskrawsze kręgi. Nie powinno się od· my się specjalnie tern zajmowali w przeko-
Rok 1924 niewątpliwie od samego po· różniać dotąd jeszcze istniejących przynależ- naniu, że nie tylko nacjonalizm ale i prze

czątku zwrócił na się pilniejszą uwaĘę. Wró- ności do osobnego narodu, boć wszyscyśmy . sadna miłość Ojczyzny panuje w Rzeszy. 
żono najrozmaitsze rzeczy, maJące stę doko- bracia, a dążenia całej ludzkości, gdy będą Ciekawsze jest natomiast załatwienie przesi
nać w r. 1924, wiedziano wogóle, że nad- kroczyć w duchu zbiorowym i ogólno-ludz· lenia rządowego we Francji, i kto nią te
chodzi końcowy okres czynności parlamen- kim, uwieńczą dobrobytem wszystkich. Inne· raz rządzi ? 
tarnych w Eu!"opie, które w nader niemiłe mi słowy ten ktoś pragnie rzeczy bardzo Musimy wszyscy przyznać, że bolesny 
przejawy polityczne, dzięki prądom rewolu- wspaniałych, opartych o przestrzeganie za- zawód spotkał Sowdepję, gdyż· wbrew na· 
cyjnym i radykalnym, obfitowały: - bo ot~ sad ogólno-humanitarnych, usuwając z wi- wet swojej poprzedniej programowo-wytycz· 
zbliżała się chwila decydująca, przY:szłemt downi przemocą wrodzone uczucia narodo-l nej działalności, -nowy premjer francuski 
wybor.ami mająca unormować do mszc~ą- we względem własnej ojczyzny. p. Herriot w kompromisy rosyjskie nie za· 
cego wpły':'u d?p~owadzon~ -_pr~ekonama. Otóż właśnie oddźwięk podobnych bre- myśla wchodzić, i razem z Anglją uważa 
Jednocześme mow10no: odmtent s1ę wszyst- dni, stworzonych na gruncie agitacji przy- za stosowne najsilniej zmusić Nietr.cy do 

ODNOWIENIE WAWELU W ZA
WIESZENIU. 

Na Wawelu nastąpił zastój w prac:-tch 
gdyż niema czem opłacać robotników. Sub 
wencja rządowa wynosi zaledwie 7 miljar
dów (marek) na kwartał i wystarcza tylko 
na opłacanie stróżów. 

Dochód z c.egiełek ustał, albowiem koszt 
obrobienia i wmurowania jednej cegiełki 
wynosi około 50 miljonów marek. Poprze
dnio na odnowienie Wawelu szło 200 ty
sięcy koron, obecnie niespełna 14 tysięcy 
złotych. W tych warunkach i następne po
kolenie nie doczeka się ukończenia restau
racji Wawelu. 

ko ku lepszemu. Pojawiła się także i w wódców komunistycznych i socjalistycznych zapłacenia odszkodowań wojennych. 
Pol.sce myśl prz~~odnika abytnie .dopukścłić -.żyddów,_ któryclhdc~lem,t rzuca~ takide hasła, Tymczasem tylko faszyzm włoski stosuje JAK SIĘ PRZEDSTAWIA WYWÓZ TO-
kraJU nad przepasc· za rzątmę o ste o o o m1ę zy ctemny u t ws rzymac go o uspo- , k t t 1 d · 'd h W ARÓW z POLSKI. 
naprawy gospodarki państwowej, ·będącej sobień antysemickich, znalazł miejsce u sze- ; u r~ 1Y. t _errobr w~g ę_ e~ z~tetnawt_ z~nyc 

· dk 1 k' h p , , b ł · t 1• . soqa 1s ow, o wte, ze ct zac1e rzew1em par- Według oficjalnej statystyki dotyczącej 
dotychczas w strasznym meporzą u. ro 1.: mas. ewnosc y a mewą p twa - t . . · . .. b t · · dł h dl · p 1 k' k · · . wybór większości !ewicy w parlamencie an- , YJ?~cy me maJą r~cp y u,, 1 meza ~g_o u- an u zagramcznego o s 1 o azuJe s1ę, ze 

Niespodziewany rezultat! N~p~a~a na- gielskim i francuskim zapowiadał faktycznie , p~sc ~~szą: Soqahzm _zas fran.cus~t t. an· wywóz towarów z Polski z2 pierwsze 9 mi e
szych stosunków gospodarc~ycn 1 _ft~anso- rad kaln zmian i zwrct ku usłu om czer- g1el.sk1 _ tnneJ wz~lę~em JUnkra memtecktego sięcy r. 1923 przedstawił wartość 8920 mil
wych, przybrawszy formę mec? ~m~ały~h wo~ej m)ędz na;odówki. Tak, i ter~z radość, P?htykt ~tosowac ,me_ mogą, bo po~z.anowa· jonów franków szwajcarskich. Wartość ta 
przedsięwzięć Rządu, post~puJ~ _1ednakze uciecha i ścieydziecięco-murzyńska przepełnia me_dla ?Jczyzny g~ruJe pon~d I?arty]~Ictw~m. przewyższa wywóz za rok 1922 o 98 pro
stale nap:zód, wysoka .wart~sc p1emądz~ na: serca lewicowców całe' Euro . . A_ JakteJ wytyczneJ tr~y~a.Ją stę nas1 "ofi~r cent !.'laiszybci~j ~·zrast~.wy':Voz do Nie.~iec, 
szego upewnia zagcamcę, ze Polsk.a Jest 1 Lecz, tym, otumanłonym P~ieumiejącym m barankowte" - so~Jahs~I na usługach zy- Austr]t, R~munJI ~ A~gl]l. Pierwsze mieJsce 
musi istnieć z zagwarantowanym mepodle- patrzeć rozurr. nie na świat Boży, w oJ po- ~ dowsk1ch.?. -. O~mienneJ ... , . , l w wywo.zte _z dz1edzt~y prze_mysłu metalo-
głym bytem. wiedz! na ich zbytnią, 3 bezpodstawną ra- Cza::;, JUZ wielki czas wroctc po rozum we~o. zaJmUJą nacz~ma e~.aljowa~e, ?lasza-

. .. · · , · k l't d , , 1 · ł b , · , d dk do głowy!... ne 1 zelazne. Drug1e mleJ~ce zaJmUJe wy-Ale w htstorJI dzleJOW europeJS o-po 1 ycz· osc na eza o y przemowtc o rozsą u. , · d · 1 • h k' 
nych gdyż to nas bardziej interesuje, doko- Żywo i z zainteresowanie:n i zarazem ; wozh maszyn~-' .nadrzę Lz!t ro ~JcEzytc .. Jerowa-

' · ·1 'kt · ł , · · t · · nyc przewazme o 1 wy 1 s onJI. 
nał się fakt, którego me przemi cza m przyCiszonym g asem ffiOWI Stę O ajemnt· w-i_l ft -J li!lml ""11,"_~ g 'nftll~k'_!!1:111 prawie. , czym mordzie, do~o~anym n~ osobie J?Osła .&v.~Vo!!MWiiJV!łll fil łił v łl! ,~ 

W towarzystwie spaczo~y~h . ro~ą~kow do, parlal!lentu wł~sktego,. ~torego działal_
zasiadły radykalne hasła, dz1ę~1 ~Ie~mJe}ętne- nosc. oohty~zn~, me s~rzy]~}ąca fas~yz~ow1, 
mu i niemądreniu ~ojmowanm swmtopoglą- zmus1ła zwtązkl ~onspiracyJne do uzyc1a ter
du. Anglja i Ftlancja - t. d-.yie jakby v: osta- roru.:-ezyn_ten ka~odny,_ Ęwał_c~cy wolność 

RE'X'IZJA TRAKT A TU POLSKO
FRANCUSKIEOO. 

tniej chwili nowo~aprzy]aźmo!'!e , SI?strzyc~, osob1stą, me I_JOWJmen. m1ec miejsca ~własz· W drugiej połowie lipca b. r. rozpoczęły 
za jedyny cel maJące "~~koJ swtato~y . c~a w d~udz1es!~m wteku, - t? tez en er- się rokowania z rząJem francuskim w spra
Jaki pokój, a jak;; odległosc do prawdztwe- g1cz~a d~tałalnosc, r~ądu włos~1eg~ '!" po- wie podpisania noNego traktatu handlowe
go pokoju - niech nam starczy za rzeczowy szuktwamu złoczyncow przedsięwzięLa Jest go. Rząd polski zamierza w dotychczaso
dowód p;zez rzą~ angielski . tolerow~ne na. szeroką ~kał~. Jednak sam fakt dużo wym traktacie poczynić p':>ważne zmiany w 
dzisiaj stare rzymskte przysłowte: . "Chce?z da]e do my_sl~ma. . . . dziale taryfowym, i wsta~ić n.a miejsce do 
pokoju, szy~uj wojnę". Ta~ robi Anglja, T ~raz optr.Jt; pubhc~ne WY_powiada]ą swe tych~zasowych 91 po~ycyJ •. oKoło 300 po: 
która przecież bądź co bąd~ prędzeJ posta- zdan~a o z~mscie, pohtyczn~J we Wloszech - zycy), oraz roz~zer::yc m.mtmalne wstaw~~ 
rała się 0 wyma'tzone soqaltstyczne rządy, w Wieloraki sposob. Jednakze chcąc shar- cłowe. W kolonJach nalezących do FranCJI 
niż Francja, która prawdopodo?n_ie ~ady~a- monizować :wszyst~ie mniemania ~zekomego l dla towarÓ'~ .rolskich stosmya~a ~a być 
}izmem i socjalizmem swy~ rózm stę w1ę- z~rotu polityki m1ędzyn~rod?";'eJ P? osta- k!auzula naJwiększego uprzywJl:Jo.wama. C? 
cej od polskich, przez żydow na pasku pro· tmch wyborach, trzeba w1edzt~c Jaki_ stosu- su~ tyczY. wywozu, to wysokośc Jego zalez-
wadzonych, socjalistów. . nek pohtycz~y poza W~och_am1 panuJe. na bę~z1e od przyznanego Polscc ze strony 

Ktoś rzekł, że dzisiejszy pogląd naqona· Kto rządzi Rzeszą Niemiecką, kto w par- FranCJI wywozu. 

RZĄD POLSKI SPRZEDAJE KLEJŃ,OTY 
OTRZYMANE OD BOLSZE\VIKOW. 
Obecny rząd polski sprzedał większą część 

klejnotów otrzymanych w r. 1922 od rządu 
bolszewickiego, jako odszkodowanie za znisz
czony !ub podczas wojny polsko-rosyjskiej 
zabrany tabor kolejowy, należący do pań
stwa polskiego. 

Klejnoty te zostały sprzedane za 6 miljo
nów dolarów włoskiemu bankowi "Banca 
Commerdale l talia na" w Medjolanie za po
średnictwem jednego z dyrektorów tego 
banku p. T oeplitza, który w imieniu banku 
włoskiego podpisał kontrakt kupna i sprze
daży. 

CO PISZĄ O POLSCE W ANOLJI. 
Angielski miesięcznik polityczno ·ekono-

W. ram!IA_ !CI O M~l~!!l~DV. · cko pieszczące swoją lalkę Li na podnosi si~ nie· ciało Faney. Pukanie o drzwi powtarza się coraz szpiclów pędzących potem w tym samym kierunka 
w ,a t!II!MI -" ł bawem i cofa si~ z dreszczem zgro1.y przed upioro głośniej i natarczywiej. co wy l Czy oni was nie dogonili ? 

' WP tą swoją przyjaciólk4. Kto to być może? Kto tu chee wejść. Nie- mo~e ·- Nie l To znaczy, starali się pewno, ale im 
Romans z naszych czasow, w 4 tomdch - Chodź ze mną - pr~emawia ta ostatnia do to przec eż być stary kasztelan, bo ona ma klucze się nie udało l A najiepsz.e, że mamy znów ~n rza· 

przez jerzego Bornes'a .. niej z uśmiechem. - Chodź ze mną do grobu l do wszystkich drzwi czoną hrabiego w naszej mocy l 
199 Tlim będziemy mieć spokój. Tam tak cicho i ciemno... - Trzeba zobaczyć - my~li ona i wychodzi - Gretf} l - cieszy się Fanny. - A to wybor· 

Powstaje zażarta walka Fanny nie moze nawet o ciemno ••. ciemno l ze świeCI\ Zostawia ją jednak przy drzwiach a nie! Cóżeś ty z nią zrobił ? 
już terat. użyż swei bl'oni. gdyż natarcie Lian~ ta.k Z tarni słowy łapie ona Lianę za rami~ i cill· Mma skr~da się po cichu i po ~ ciemku do drzwi Alfred opowiada jej wszyslko1 a w końcu dorluje: 
było szybk e, te nie miala czasu do poc śtll~CJa gnie ją za sobl\. Za !liemi zam·Jkają siq drzwi wchodowych w hali. Dla bezpieczeństwa zabiera Jak Lianę przyłapiemy to ją najbezpiet zoej 
kurka Gdy Fanny po jakimś czasie przychodzi do siebie ona tez rewolwer ze sobq. będzie tak~e do zakładu doktora lenki tsa odtiaó J 

Ftumy, która jest fizycz~i9 dużo. silniej~z~, bo- z zabobonnego strachu i wraca na miejsce walki, Gdy .. ednak do drzw1 dochodzi, słyszy ona wśród Będzie ona tam żywcem pochowana, a my będ~ie• 
ryka si~ z Lianą pieniąc SIQ z wśc,ekłośm 1 chce zastaJe ona owe duwi znów zamknięte, a wszystkie przekleństw i trzęsienia drzwiami jeszcze niecier• my raz na zawsze od niej uwolnieni i bezpieL~ni l 
ill gwałtem na ziemię r~uc!ć· . . usiłowania jej, aby je otworzyć, zostają bezowocne. pliwe slowa: do dj11bła czy~by jej tu ju~ wil}cej nie - M!!sz siuszaość - potakuje Fanny. - Ala 

Widzile jednak, że JeJ s1ę to me uda, lapt~ ona - Gdzież ona siQ teraz podziała ? ~ zgrzyta by lo ? co poczniemy z kasztelanem l On nam z pewno~cią 
prLeciwnicz.k~ swą za szyfę i zaczyn~ ją dus.Ić. . ona w bezsilnym gniewie Bo~e miłosierny l Co Jest t1 głos Alfroda, Uradowana prz~byciem jego zajdzie drogfl, skoro ją tylko stąd zabrać zechcemy. 

Dareronie u~ywa Vana wszystkich swo1ch sił to było za straszne zJawisko t Ale to przecież nie Fanny otwiera mu szybko drzwi, Na progu uka• - O, tego starego draba znowu zamkntemy w 
aby sit. wydrzeć. ręce Fanny zaciskają si~ coraz mo~J być ducb! Duchy się przecie~ w jasny dzień zuje się aktor z bronią w ręlm, ró\\'nie~ ostroililie jego wieiy. Niech sobie potem z niej wychodzi, 
silniej w około jej gardła. . . nie okazują . Byłam głupia, żem się tak dała prze- jak jego wspólniczka. jak mu się podoba. 

Biedna kobieia ,-traci jut oddech, ręce JeJ opa· straszyć. Hal Teraz ona byłaby .u~ nie :tyla. Dla- - Ctr to ty, Fanny? -- pyta on stłumionym . - Czy on ciebie- teraz nie widział i nie sł~·~r.ał, 
dają i kolana pod oią się uginają. . cze~oż ja jej nie 1astrzelitam ? głoE~em, gdyż jest tak ciemno, te on.'jej nie poznaje. jakeś siE~ tu dostał ł 

· w tern podnosi Fanny prawą swą rękę z rewel- Wraca ona teraz do głównej hali i przechodzi - Tak 1est l Cbod~ do środka - woła ona Broń Boże, On już widocznie jest w głębokim 
werem \ zbh~a go do twarzy L\any Oczy jej ciska- znów. cały ~.amek. . . . . . . rown~et stłu~ionym głosem Chwała Bogu, aeś śnie, _no o~na jego są ciemne~ Otworzyłem bram~ 
ją błyskawice. N1gdz1e Jednak an1 siadu L11my 1 ZJawiska tego wróc1ł i Czy )este~ sam? , tak c1cho, Jak tylko mogłem 1 zaprowadziłem rów· 

_ Idź wi~c do piekła, niesforna. istoto ..... sy- ~ nie napotyka. l -Pewno l - odpowiada on wchodząc do hąli ., niei konia mego cicho do stajni. 
czy 0011, Tyrocząsam zapada znów wieczór, a Fanny sie · i pyta zaniepokojony l A jak rzeczy tu stoją l · - Zobaczy on jutro konia i poweźmie natych· 

Liana nie ma wlę~j sił, aby się bronić. Osłu - dzi w swojej komnacie przy zamkuiętych drzwtach. . - L•ana tu jeszcze jest O znalazłam ją! miast ·p()dejrznnie. 
piałym z wyrazem śmiertelnej trwogi patrzy ona Wie ona dobrze, !e Liana sh~ na dwór wyd<,s tać - D 1prawdy 1 - woła aktor z radosnem zdzi- .;.... Niech z baczy. Gdyby jednak chciał do wsi . 
za wy~iągni~tq broń i oczekuje lada chwila swego nie mogła, bo gdyby to w ogóle było moaliwe, to w1enie::n - A gdziet ją masz l iść, albo fechać to go nie wyemścimy. 
wyroku. . . . ona by ju~ dawno była uczyo!ła. • . - N·e. mam jej - wo~a ona. - Cbodt do po• Al!red, który ~yl c~ły ~zień w drodze, jest o· 

Wtem otwierafil siQ drzw1, których L1ana me Lecz. starego kasztelana bot s1~ Fanny ~er~z koJn, to et wszys~ko ~pow1em ? krop!l1e zm~c1.:ony 1 udaJe się na spoczyaek. Fanny 
dawno w ~aden sposób otworzyć ma mogła, a na podwój me. Mo~e mu 1.now przez myś' przeJdzte - A ·:J ona Jest Jeszcze tu w zamku, co? - czym to samo. 
progu zjawia sie znów straszna postać upiorJwatej szukaó za Lianą, a .gdy ją znajdzie to ją w bez- pyta on dalej idąc za nią do drugiego pokoju. Nie przecz11wa on, te Ritter za ~ładem jego pQ• 
obłl\kanej baronoweJ. z ust jej w.yr~wa się głośny pieczna Jakieś miejsce zaprowadzi lub zawiezie. . Tu opo?"_ia.da mu .Fanny dokladnie wszyr;tko co dz~ł ! so odkrył. Z ~aro~e~ Fosbrenem także ~i~-
przera~liwy do szpiku kości przenikaJący okrzyk· ur ćd k' h t . • r h d . F SI~ o l chw1h Jego odJazdu zdarzyło. ceJ Bllł były aktor me W1dz1ał. 

Równodześnie rozlewa si~ te~ jęk przestrachu 
1 

n ś.r 
6 
ta ;% rapl~i~.l ~ytś 1 u~ 0

. 
71 ,anny Alfred przysłuchuje się temu z wzrastająC~} trwo· Tak Fanny, jak i on nie umieją sobie wy tłu· 

Fanny która siA cofa z wyrazem zabobonnej trwogi tca Y ~~~cz. rb. ~ onań JtU oKsty wego ycl~ pJe dnegok gą i zdziwieniem i zimne mrowie przecbodzi g~ . . maczyć, kto bvł· owym szpiegiem, który ich tal» 
• " . . hl" . t rwogt 1 me ezp1acze s w. o 1e co su~ e oa · 1 bł k · b · ul · lk' t h. b ·1 

Gro~nie, jak gd.y~y _anioł zemsty z I~a bslę Fs rasz stać może, jeżeli ona ten posterunek tu opu~ci? ~ad wkspomnb•ende o. ąb' a.ne)ó a_ron~wej, -.rzysz~ szy WleM~e~oł stra? du oka awkl. d . b . k' 
na postać ku nieJ. Poł martwa ze strac u anny W t d " d . h . . i . k d b k Je na troc ę o s1e te, m WI on. UBI!l o Je na w at ym razte yć JB 1ś wy· 
ucieka do swoich komnat, i zamyka się od środk!l. . Ą dem. och.odz1 ue a JeJ co Ja g Y Y pu a· - W1ąc teraz nie ma wątpliwości, ~ ednajc słąny przez hrabiego Egona detektyw • 

. l me " rzwi wc o owe, d . L . t e . st . . . O Ritt l . .<J d . . 
Dr~Y' ona na calem me e. . _ Przerażona podskakuje Fanny z krzesła i nad- dz1emy b_ta~Q: a z dowe!ll sdras

1
zn m wor.ten1em . t ł erze woa e n1e RmydD ąb, g yż aą pewnt, z~ 

Liana padła na kolana 1 oparłszy głowę o mur ł h . ż . amy so te Juz we WOJe ra ę on Jes eszcze w mocy u o rodego. 
stara się przyjść do .oddechu. Tajemnicza postać s ue ll)e z naprę OD!& UWBJłl· - Szczęście dla nas, ~e to się tak złotyło l A Na2;ajutr~ rano zaczyna się znów szukanie za 
ouląkanej pani zamku, scbyla się nad nią, a woskuwo Nie IQyli się ona; gdyi pukanie to wyraMiel się ja się już obawiałem, :le cię tu szpiegowii nasi Lian11 po zamku, 
iół!o:~ jej ręka głaszcze głowę i policzki nieprzytom- teraz powtarza, a równocześnie słychać z wi"lży przyłapa lt l . . - Musimy iłl znaleźć -;- wola Alfred stanow-
noj ju:z prawie młodej kobiety. . . zamkowej bicia starego. zegara. Jest właśnie północ. - Oni odeszli . stąd. i pewno )u~ więcej nie o~o •. - Ta st~aszoa,. upioro.w~ta baronowa, kt~ra 

Szepcae ona lej do ucha czułe słowa, Jak: dzle· !ak straszll:e zimne dl'eszcze przechodzą przez wrócą l Jakżeż tobte s1ę powodziło? Widziała~ '~'~l •17.1Ałttś. mo mua1 przccJOl być duchem, w ę~: 
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D R. ALLEGRETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Speci"lność: c:boroby kobiec:e i dzle· 
cinne. PrzyjT-uje od 10 do 12 j od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul. Com
mendadar Araujo n. 50. Telefon n. 650. 

02 

micwy :. The New Rfvuec zamie• 
ścił ostah·io pod tytułem •Odro. 
dzcnic Pt.::lski c artykuł, w kt6rym 
rui~dzy iont>mi przytacza artykuł 
p. F r. de St. Phaile, wice-prezesa 
~Baldwin Locomotive Work!c1 w 
w F&ladełfji, który po powrocie z 
Polski oświadczył co następuje: 

, WiemJ że Polska w przyszłości 
st.anie si~ jednym z najbogatszych 
i na1bardz1ej wpływowych państw 
kontynentu. Polska w 2yciu ban• 
dłowem zajmuje pozycję strate• 
giczn~ miętjzy Wschodem a Zacho· 
dem i jest jednym z filarów nie• 
zbednycb wielkiemn gmachowi Eu• 
ropy współcz:esnej. 

:~BOHATERc KOWIEŃSKI. 

Dnia 17 czerwca b. r. został roz. 
strzelany sprawca napadu ną dwOr 
p. Maqana Fanialowskiego w gmi• 
nie ZabłocińskieJ, członek bandy 
s~auhstów Jitewskich1 Stanisław 
Kowalt-wsk.i. Banda ta, jak jat 
poprzPdnio dcmostliamy ~okoaała 
dnia 17 mąja bA r. ohydnego mor. 
du na żonie właaciciela dwora, a 
nastc:pnie dopuac1ła się rabunku. 
Z inicjatywy rodziny bandyty pro 
baszez parafJi śWl~Ciańskiet, Lit 
win, niedawno mianowany na to 
stanowisko pr~ez biskupa Matule 
wicza, odprawił nabotrństwo ta· 
łoboe1 ~tóre przybrało charakter 
maoifestacjl politycznej Li,wi~Ow 
ŚWit:CJańskJch. 

Nastq~nego dnia odbyło siQ dru. 
gie nabożc:ńst w o żałobne. W oabo• 
żeństw1a za bandyt~ i morderCQ 
w z•ęh udział uczniowie byłego gi• 
mnłlzj:lrn litewskiego, które zosta• 
ło przez Kuratorjuro Wilefiskie 
zamkniąte i przekształcone w szko· 
łę powszechn'l - oraz nauczyciele 
łt] szkoły. 

POTOMEK PIASTA W BEL• 
WED ERZE. 

pospolitej, a następnic pr.zez człon· 
ków rządQ. 

Ksi.pe na Pszczynie jest potom. 
kiem jedoe1o z Dajstarazych ro• 
d6w ksilłtęcych na Sl-sku, wy 
wooz-cych swój początek od Pia 
stów. Po przyłączeniu Góraego 
Sląska do Polski stał się on oby· 
watelem polskim. 

---------------------------
Roine wiadomości. 
WYPRA WA DO BIEGWNA 

PÓł..NOCMEGO 
W połowio lio~a br. wyruszyć mlały 

ze ~lpicberga 3 olb:zyllly rtapowio· 
trzne, by powłoić poprzez prze1twnrn 
Antarktydy i ponad nie1łl:ońc=zonemi 
polama lodowomi grupo śmiałków na 
now:r podbój i zwycitatwo tajemnic 
natur:r. Na czole eklpedycji, która 11 
miarami awomi &wró~iła uwaat i 11 
c=iekawienit najwiokuych pow•g naa. 
kowycla świata, 1toi kapitan ltoald 
AanaBdlłn. geofaln:r odkrywca bieauaa 
południoweao. Tym talem jednakie 
zdobycae nowo~111nei tocknikl powio· 
d• 10 i Jeao towarzy11y lcu północy. 
Aanandeen pocłJ.Z sio zadania, zbadania 
teron6w polotttnycb mitday A luką a 
biegunem północnym. Terytorja te ros
leglołci lltlk. tylifCY mil twadrato• 
wyeb doł4d osnac:saj, 11~ na mapacła 
atlantów wielk' bial• plam.. Ambicja 
genjatneao ldobywc:y tajemnic natury 
postanowiła p'lamt tt 1ape~n1ć czy to 
nazw• łsttałeiocego tam •orsa esy tei 
kontynentu Mit jest wytluc=1onem, łe 
elupedycja, jeieli do teao nadarzy ait 
sposobność i moinoU, wyl'łduie na 
busgun11 póln~anym. A wioc zbadanie 
~.-koUc bli1kicb f dalaaych teao bie1una 
test ałównym celom i zad&Die~n śmia· 
łyc:b podróin1k6w. 

W niebupi~an• podrói wy~rało ich 
sio ruo• około 10. Z tych tylko g 
wypełni wla6ciwe udanie Pr6c1 A· 
llhmdttna 1tOl~łal prsyjac=ltl l towa· 
r1y11 fqo Haakon Hammer. kierown1k 
DlpOWIIWDij CI06C:i pr&edsitwlitc:ia, 
3 mlod•.rnaro .. wy;la pilotów, 1 tych 
jeden Aaer:rka•in, oraa f Innych u 
c:111tników pod~iepnowej wyprawy. 

Kaidy 1 lamolotów jłlt w atanie 
po111ieśc•ć pr6c1 prcwłantu, nll'Zo<Jzi 
i wsselkitiO rodzaju przyborów ko
niecznydl w teco rodJaju podróżach, 
a ml•lkafl;ó•. 

rów. Pierwsze dwa samoloty były już 
gotowe w końcu kwietnia, trzeci zottlłł 
wylloń;zony w ostatnic:h dniac:h maj1, 
Amundten niebardzo dowiena •iel· 
kim sterowcom napowietrznym i po 
szeregu prób poczynionych z tego ro• 
duju statkami napowietrznecni wybrał 
swój typ samolotu podbiegunowego. 

Z pocz.tk1em czerwc:a został}· one 
przetraneportowane drog• napowietrzną 
do Szpieberga, gdzlo zoetały umiesz· 
czono na okrteie, który dla nich two· 
rzyl rodzaj lotniska i portu. W pgło · 
wte miesi,ca lipc:a, która to pora, 
jak s•dzi Amundsen, przyniesie naj 
pomyślniejsze warunki atmosferyczno 
a l4dowo, w tym wypadku lodowe. 
wyruszyli w dług~a i niebezpiec:zma po 
drói. 

IstnieJ• inne jeazczo projekty lotów 
podbiegunowych, mianowice amery
k•'•ki i prawdopodobnie włoski. Z 
tych dwóch ostatnich pierwszy poczy 
na być niebezpiec=lntm w samym za
miarze. Webodał bowiem ao swem1 
u,tracjami wiedzy i nauki trodlt w 
konflikt • poJtc=iami polity;znomi. 

TELEGRAMY 
Anglja. - Z Londynu dono 

sza, i~ Konferencja mi~dzvsojusz 
oicza pracuJe obecnie nad aprawą, 
potyczki dla Niemiec w sumie 800 
milj6n6w. a takte · nad kwestyą, 
CIJ nalety Niemcy zaprosić do 
do wzięcia udziału w tej Konferen. 
cji. Posts.nowiooo je nie za prosit -
co było d~ przewidzenia. 

Mimo małfch nieporozumień za· 
dania KonferencJi są pomv§lnie za. 
łatwiane. P. Ht:rriot (czytaj .Krio) 
francuski prezes mioistrów robi 
wysiłki, aby wynik tej Kooferenc1i 
był pomyślnv~ i w tym celu ur~- · 
dza konferencje mnie1sze poza Koa· 
fereocją słowna. W Niemczech 1ed 
nak panują w tej sprawie wielkie 
nieporozaunieuia miQdzy •'ron· 
oictwami. 

- Ostatnie telegramy z Londynu 
donoszą, że przedstawiciele angiel· 
scy starają aię1 aby Francja przy 
i•ła Sl\d polubowąy, jako rozstrzy . 
gający kwestJfłł w razie adrby 
Niomcy nie dotrzymały waruoków 
spłacania odazkodowa6. 

Jest ogólne przypuszczenie, te 
rezultat Konferencji londyńskiej 
hQdzie pomyłlny dla powszechnego 
pokoju. 

Niemcy. -Z Pary ta donosze, 
że sekretarz stauu Hilgbes, mini 
ster spraw zagranicznych Stanów 
Zjednoczonych wyjechał dn. 3 bm. 
do BerUoa. 

Stany Zjednoczone. - Te• 
ła3ramv nadesłane z Nowego Yorku 
~awiadamiają1 te wiadcmość o 
stłumieniu rewolucji w Sao Paulo 
i zwycięstwie rządu sp::nvodowały 
zwyżką brazylijskich obligacji dłu· 
go, zaciągniętego dla elektryfikaCJi 
kołeji C:!ntral do Brasil. 

Jugosławja. - Donoszą z 
Belgrłldu, że istniej-cy na gOrze 
Atbos starożytny klasztor Kilioder 
stal się pastwą płomieni. Klasztor 
ten był prawdziwym klejnotem 
sztuki bjzanty,skiej i został zbu 
dowany w końcu xn wieku na 
niedostQ~nym szczycie góry Athos. 
W historycznym tym klasztorze 
miał zakończyć życie jako mnich 
potętny kroi SdrbOw Stefan Nema• 
oja i tegoż dzielny syn i następca 
tronu ksi,że Rastb. 

:~························~~ i KRONIKA KRAJOWA i ............................ 

P. PREZYDENT STANU OTRZT. 
MUJE GRATULACJE - Z pow•_,_ 
du stłumsenia aoewoll.lcji wybuchłej 
w Sio Paulo, a w którem odzna 
czyły si~ wojska paradskie. paa 
Pce,ydent stanu Dr. M11aboz da 
Kocha otrzvmał mnóstwo teiP1ra· 
mOw wyrai-sJ-cych uznanie i ra· 
dośQ. M1~dzy ianerni nadesłano ta• 
kie teltogramy od władz stanowych 
z Campo Tenente, Palmas, Lapa, 
Paranaguił Teixeira Soares, Imbi 
tuva, Pirahy1 Iraty etc. etc. 

cz 6, ~e także mlec?.arze i wielu 
kołonistów dowo~ących żywność 
do miastaj nakładają na swe pro• 
duk~y ceny bardzo wysolde i oiczem 
nieusprawiecłliwione. Je~ełi anmien• 
nieJsi dostawcy mogą sprzedawać 
naprzykład mleko po 500 rs. za 
flaszkę, jaja po 1$000 za tuzin 
etc. etc. tg znaczy, te i inni do· 
sta wcy mogą to samo uczynić. A 
tymczasem ci niesumienni dosta woy 
sprzedają mleka po 600 rE:isów1 
jaJa po 2$00U i więceJ za (l1zia 
etc. etc. A dlaczego tak robilł? Bo 
zapominają o przykJzaniu: :.Nie 
czyń drugiemu ca tobie niemiłe•. 
Zapominaj" równiet, te na tamten 
św1at nie zabiorą ze sobJł majt,tku 
• że tam maj-tek stanowić będł\ 
dobre uczynki a nie grosz oieucz• 
c•wie nabyty. I gdyoy tak wszyscy 
łud~ie zastanawiali się sumieone 
nad swajem postopowaaiem1 oąd 
tem •mememro morie (pamiQtaj 
oa amie:ć), za tycia doczesoago, nie 
byłoby takiej drotyźay, •lie .,yło 
takiej nędzy materjaloej i moralnej. 

CALKOWITE ZAG\łiENIE KSJĘ. 
zYCA ·przypada w południowej Bra· 
zvtja dnia 16 siel'paia. Będzie je 
wi~c motna oal-dać także i w Ku• 
rytybie. 

NOWI PRZYBYSZE Z POLSKI.
Przed kilko dniami powi~kszyła si~ 
nasza kolon1a o trzech nowycb człon
ków, pn&ybyłych z kraju. Przybyli 
mianowicae op. Jan Fllipek, elekro• 
techoill IDstalatl'r i mechanik z Kra• 
kowa, Stefan Sob1eraj'lki m1eroik 
a zarazem zdolny rysownak z Pozna. 
n•a i JOsef Nowicki, ogrod:1ik rów• 
uiet z Poznama, Witamy ich ser· 
decznie i życzymy im1 aby wkrOtce 
ustalili si( wśród nas i mieli się 
jak najlepiej. 

Nowych pr1ybyszów polecamy 
wszystkim Rodakom. Są wszyscy 
fachowcami, nie wątpimy W!4IC1 Ie 
Rodacy, o Jle to b~dzie w ich mot. 
no§ci1 nie odmów:ą im poparcia w 
wyszukaniu zaj~cia1 odpowaadają. 
cego 1cb zawoduwyro z~olnościom. 

Nadmieniamy, że p. Fahpek jest 
także zawodowym operatorem ki. 
oomatograftr.znym. 

W dniu 10 czerwca prz~był do 
Warszawy z Górnego SI-ska J1n 
Henryk, ksiąte na Pszczyoie, wraz 
z 5yoem swym również Janem 
Henrykiem i został przyj~ty w dniu 
12 czerwca w Belwederze na au· 
djencji u pana Prezydenta Rzeczy• 

Samoloty to, prawdziwo olbrzymy 
napowiotrzao, 1pec:jalne10 typu A wieJo. 
rybiego•, s~udowlła pewna firma wio· 
aka. Pocz,tkowo miano tit sadowolić 
2 umolotallli, jednakie dzitki wielko· 
dusznoi;l pre~jera wloeldeso. Muso· 
linlego, który ofiarowal trze;i, podrół 
nicy otrzymali powdny Jalllek. W 
toku 'Plotów próbnych. które odby
wały sit w Płsłe, Amundeen zdołał sio 
przekonać, te jeg() rumaki napowietrzne 
odpowiadaj• w supelnoścł wymogom 
i zadaniom. Samoloty wyposażono w 
motory o olltrsymlej sile. Umiej• one 
sit jednakże utrzymać w powietriu 
i manewrowal i po w.rł'ł'loniu moto· 

Banja. - Ministrem oświaty 
w Danji została mianowana pani 
Nina Saog, doktor falozofji i do· 
tychczasowa senatorka. Pani Bang 
jest pierwszą kobietą, zajmującą 
tak wysokiej wybitne i odpowie· 
dzialne stanowisko. 

KONTROLA PfEKARZY - Od 
pewnego G:zasa celem zapobieżenia 
nadutyciom ze strony piekarzy, któ. 
rycb znaczną część wypieka i sprze
daje bułki ponitej przepisanej wagit 
pan prefekt miasta Dr. Garcez M· l 
reira zarzą.dził kontrol~ wszystkich 
piekarzy. Ukarano już wiei~ niesu• 
miennych piekarzy za to przekro· 
czenie. W ostatnich dniach skon· 
łrolowano znowu 1-i juekarń. Oka· 
zało si~. że z tych tylko sześć wy· 
pieka bułlti o wadze przep•sanf>j 
Inne wypiE-kały bułki o watłze 15 
do 63 gramow tj. wagi oitszej1 za 
co nałoione im zostaną kary pie
oiętne. 

Przy tej okazji musimy aazoa· 

Z Para.a.y. 
NIESZCZESLIWY WYPADEK 

POWODEM SMI~RCI.- W UJiej · 
scowości Serra de Pitan1a1 w 
dystrykcie Rio das Antas został 
doia 2 lipca Itr. raoiony śmiertei· 
nie Marcelino GoYea, przypadko· 
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wioc sobie już z R:ll damy radę. Jak nam znów wej· raz, ue'łuj•c naiładowa~ glos 1tarego lortolda.- kit drzwi tak, abyś nig4y wi~cej dzienftOJO łwia · Alfred podskakulo szybko do drzwi, aby je 
dz1e w drog~ . to ją c:ałktam po prostu zaatr&olimy. To ja, kuztolan. Prz:ysallłmy tu po was, wasi tła zobaczyć nie mogła. saryglować, ale zapótno. Otw,oraj• sio ono, a 

- Lepiej by !J~ło unikDilĆ strzelania, jeżeli prayjac=iele. Złorzecz4c i przetltnaj4c oddala sio on razem na proau staje Bertold, przed prsorażon, i 111ko• 
to tylko b~dzle możliwe - radzi ostroinie Fan· Za ·cal• odpuwiedź słyszy on teras tak stra z Fanny, która poc:bwala jego lUtlAski zamiar czon'ł par• 
ny. - Kautelan jeszcze gotów usłyszec!. szoy, przeraiłiwy okrzyk, jaki tylkv 1 ust obł4· bez skrupułów, - A Ja myślalem zaraz, że ta zgraja znów 

Godziny cale upływają im na daremnem IZU· lranej pochodzić mołe. Mrowie przechodzi po ciele - Tak jest zamknijmy Jll tu porządnie 1 jej tu być musi - gromi 1tary Bertold, pełen say· 
kaniu. Robi im s•v przykro, gdy! nie wied1,, byłoso aktora pnyjacićłk• - wola ona z okrutną radoś;ha - derstwa i 1niewu. Gdym konia tylko w ltajni 
co o tem mają myśleć . Chyba, :ie Liana •rai 1 - Mój loie, ~~by to być mogłol - ssepc:u Wtedy bodziemy prsynajmniej spokój od niej zobaczyl, to już w dJiałem co sit świeci. Wy 
nad~iemsklł protektork4 swoj• ber; 'ladu z zamk1.1 OD trystraasooy. mieli. mylli;ic:, u tu powietrze znów czyszczone, col 
znikły. - 'fo pewno ton upłorl - mrauy Fanny. - Nie trac=,c= czaeu, zabiera lit anclna para do - Za.bleraJcio 1i0 ltfłd do djabła. wy stary 

Wtem przychodzi Fanny na myj! aejU do Ona .. ausi by6 obłtkana l nie 111.1 jej 1i9 c=sego wykonania swoich planów,.sabarykadowujfł oboje puszczyku - ofultuje go Alfre4 1zorstko. - ZOo 
podziemi oba•lat Liana J•t pewno przy niej. Spróbuj je drJWi łoionymi sztanaami, tak, aby one od wno• stawcie n•• w spokOJU, bo iaaczej źle wam lit 

- Przypu1zc:am, ie one się tam scbowały- raz j111cze wywabió. tr11 otworzona być n ~e mo11y. powied1ie. 
mówi ona. Nie •a jcdaak iadnej odpowied&l na wszy.

1 

Tak ••oc umknłota teat L1ana teraz w pod Stary łmieje sio tylko P-'l&rdliwie l prsysto· 
Lecz drzwi, któremi sit na dół do1tac! molna, ttkłe płokne Iłowa i obietnice Alfreda. 'iemnyc:b tyc:b 1klepieniacb wraz z tym upiorem puje bliitj z grubym swym kiieca w roku. 

są dz1ś uc:zelme zamknittc i mimo wszelkicła uai- - Jak lit tcraa nie odc1wiectt woła aktor i zdana niehtośc:iwae na nieu01knion• Śl!btrc! lłO• - Ja juł sto o to postaram, aby6cie sit wy 
łoweń otworzyć si~ me daj.. l' anny pr61tuje dało} cłotom klaztełana •tareao - to my 1t4d dow,. łotry do krym;nału do1tall - woła on arointo. 
jeszc~e drug1e wejście, którem po raz piennar odti4zaemy i zo1tawimy was waszemu lotowi, - G.łyby nie atary kaaztelan, to moatibyśmy - Zllta6cio z łaski awojoj tutaj. M1o us:11knle· 
na dół zlec,ala, aby sio przed Rittorem ullry61 Powtórnie edzywa sit teras daild, straszny sit teraz at,d zabrać - mów1 P'anny, wracaj•(· l cie wy ma tera&, zanim nie przyjd• ludaie, kt6· 
T•m złamany jest rygiel. śmtecb, br&DliłCY Jakby a.zata6skio uyderstwo. do 1wys:b komnat Ale on mógłby Jł jeszcze rzy W&l w opieko swojfł wezm4. 

N1e znajdują tu wi~c ładnej przellkody. Fan· Alfred trac:i cierpliwość i zaczyna ZllÓW pu• uwolni~, ldyby na1 tu n1e było. . - Ha ha, - łmieje si~ Alfred pogardliwie 
r.y idzie z latark4 naprzód, a Alfred poatopiiJe u kać do drzwl. - Ja miałbym choć jemu taki um los sao· - wy stary głupcze, czy wy naprawdo my,l:c:ie, 
n•ą z rewolwerem w roku. Niebawem otacu ic:h - W1emy dobrze, ie Lfana tam sio zoajdujo towat - odzywa 119 Ałtrod. Drzwi Wlłliy tak je nas btdzitc:ie mogli ntrzymać wbrew naa:ef 
głucha cisza grobowa. Dl&c:&IIO wy nam nic odpowiec:ie? Czy nit otwo· samo łatwo można 11blć, jakińmy to areszt4 id wolil M:r pórdlittmy, k e1y na:n ••o 1podoba, 

W1dz4 oni tu ktlka otwarty~ drzwi, ale we- rącie swoim przyjaeiołom . drzwi? ru uczynali ~oc:lai i wtedy zoetała by etaremu - SpróbUJcie, a ubae~y,io, czy wyt•ziecłe, 
wn11trz ntkogo tam nie ma. Zamkniste .drswi zd - Modzny łotrze - odzywa lit teras do· sawne Jeszcze dros• przez okno. - Oto •• drzwi - zgrzyta Alfred - sabfe• 
nte daJą si~ mimo usiłowań Alfreda otworzyć. brze 11111 1nany 1łos. - Ja rllc&ywlście jeatem - Albo doltałby t•k•ś pomo~ s &ewnątrzl - rajcie ••o wy stuy grubianioto 

Podczas jego dobywania rozlea' Jii z d(UJie] t11taj, wiem jednak dobrze, kto ty jestri. Zmie· u upełnia F•nny. Mie, to by było niobezpiectne. - M•e Niec:b on tu zostanie - aprzecłwia 
strony drzwi od glos kroków i ałoau łudzkielo. nlaj ••óJ 1101 ile tylko chcesz; mnie ty nto zl&l Wołnica, który mn e i Gre~tko tu przy.riózł, mo• mu eio F•nny stanowczo i biegnie do przedpo• 

- Otóż to one - szepcze były aktor urado- dzłas. io tu kddej chwłlł prsybyć, bo jest ze atarym k'1)U. aby zamkn4ć drzwi. Plltem zamyka tri 
wany do swflj towarzyszka - Jfa djablal - woła Alfred. - Wyc:hodt w prsytaint. drzwi pokoju, • którym om wszyscy sig 1naj· 

- Tak jest, bezw,tptonia - potaliule Faony. stamt.d; niG ci ai~ nie stanie. - Hml To jest fatalno, gdyi ellowiek ten duj• i bierze klucz do kieueni. 
Wczoraj ~jawiły sio one bowiom obae toi w · Wolt raczej zain'łć tu w tym praybytku, łiiÓgłby si~ dowied~teć, łe my jeazeze tu i mógł• UczynLwszy wszystko, ;o joj sio do bezpie. 

tem samem m1ejscu Wyłam drzwt. nta wpałć jessc:zo ras w twoje morderczo roce by na• &dradlić. Kasztelan muai na1 przec•eż czeistwa potrzebnem Wr'dawało, 'bliia ona sit 
Lec& duemnie. Wewn4tr1 zaów lit Wllytt• odsywa lit Liana. sobac:zyć, Jeiell jeszc:lł ktlki dni tu zoatać rnamy . z ponur4 twant do Alfreda. 

k~,:c~~za. W tem przy,hodzi Alfred na nowy ~ Alei na~ien trlko rozumu. Jesto6 stracon11, - Mie mamy teł jut wltcoj prowiantu-wzdy· _ Tak ... a teraz polllówlmy inaczej 1 tym 
p y • . jeilh naty~bmaut nae otworZJIZ. cha Panny 1 rozpac,y. -:- Musiałbyś wloc dził starym tdjot, i WfC'U• rewolwer 1 kto•zeni. _ 

Ude rz~ ~n sllme ielazn• sstansł o drswł ł _ PrtCJ, przebiti·Jv zbrodniarau. Zoltaw mnie do wsi ~toJecJuć, aby 111 o nowe sapasy po- Dał on nam jllno dość swoje nmiary do "O• 
woła 'm1emonym głosom: ., 1tarać. . . r 

. _ Ot~órzcie My wui przyjac:io&e J przyeb"· • •pokoju. Mil wywałtill mnie st'łcl tadnemt o _ FatalneJ _ mruczy były aktor. nie mile ~~~iya ~::::.1~ cz110 lit od D&ego ~~o41iewać 
dZJmyl aby was uwolnić. ~dnemi o~ictnł~amł i ładne•i groźbami, claoćbJ tł waadomo~ci• nskocaony. - Na to ja si~ w • • 

Nadsłu.:huje on bacznie Ieca nie onymuje na~truaaioJa&ellli. iaden Jposób odwałyć nio moao. 
żadnej odpow,edzi - W takim ruie sgi4 tu z głodu -zgrzyta - SłuGhajl - woła Panny nagle. -Ktoti jat (Qłg daluy Daltvi). 

Czyż by to miało być stuclzenle? Cq! by on włciekle. - losta6 w ty111 grobie, którył w hall! 
tam wewn~trz n k '~o nie było? . sohia e11111 wyl'trała. Majleplej teł bodzie w taki - To pewnG kasstela._. ~~ clj1błal Oa tu 

- C y ni a slys~~;ieł - w-oła Alfted j4ia01t ·•~ a~ ·poet~1ć Zabll'JiuuuJomr wszy•t· wchodał. 

Dr. Gra4 
opera 
maBałer:: 

newrai g 
Ul 

ul. 15 da 
aptekfł Te 
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la Rolników! -Fabryka nawozów w Kurytybie "ROGGE" 
miam Szaoowoych klie!l'ÓW i przyia.cieli •. te rozdaj! za darmo ziarno pazeoicy Potysu 142 n t za~iew. Ka~dy kolonista, któremu P?t~ze.ba_ na.wozów niech się. zapyta prz~d 

... ~ ...... " u »Bo~(:.' go c 0 ich cenę i jakość. Pomewat ooą1adamv własną fabryka nawo?.ów. 'llot• mv sob1e po~w·,hć eorzedawll6 nawozy tllDJeJ mż mm, któr.zy z fa~rik se sprcwadZ9Ją 

Avenida Candido d A ~-N_. _1_28_-_13_0 __ -'!'"'-T_e .... e_f_o_n.,..2_8_0_....;;C;...;;;n;;..rt...;;. t~Y.b..;...;.'a _-._ . .-P_a_.r_a_n_a _______ 7 _s 

Dr. Grae1aae •e Olheira lil 
operator-akuszer 
maeuero elektrycznym, reuma
newrałgje i parali!. Bada nos, 

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

strzałem swego towarzysza 
Desideria de Ortz~ w 

gdy tente poszukiwał świń 
cble bod a wcy. 

Ortz ze strzelbą w r~ce przedzie· 
sią przez gęstwinę w pogoni za 

kurek za wadził o gałąź i 
o wał strzał, który ranił ciężko 
a. Ten2e przewieziony na• 

do domu, zmarł w trzy 
później z upływu krwi i od 

rany. 

ZAKOŃCZONY BAL. -
27 hpca odbywał się bal w 
Franciszka Xavier zamie!!ll• 
w miejscowości Campo de 

polotonej w municypjum Rio 
Podczas balu pokłócili się 
Paulino AlTes de Oliveira 
Zutz. Z kłótni wywiązała 
wa walka ~ któreJ Paulino 
dmiertelnie raniony broni~ 

i w dwie godziny późr1iej 
zakończył Alfred Z11tz został 
lekko potaniony. 

-.: ........ ~~ t~ zaj~ła się miejscowa 

dowych i spowodowały ogromn~t~ 
powódź. Woda z przerwanych sta 
wów rozlawszy sią po całej okoh
cy zalała całe miasteczko i wyrzą 
dzda w nim ogromne spustoszenitt. 

Młyn :.Saboeiroc należący do 
inżvniera Cezara CartaxoJ oddało 
ny od miasteczka o cztery kilometry, 
znikł zupełnie z miejsca na kłó· 
ry::l'! się znajdował, porwany przez 
pr\d wody i rozerwany na szez~tki. 
Gdy intynier Cart\ixo, po zaber.~ 
pieczen~u swej rodziny w miastecz• 
ku, uowrócił na miejsce, gdzie 
znajdowały si(: młyn1 je6fo dom 
mieszkalny i ione zabudowania go
spodarcze, zastał tam tylko pusty 
płac, gdy~ wszystko porwała i unio· 
sla ze eobl\ woda. Powódz ta wy· 
rządziła ponadto ogromne szkody 
mat~rjalne w pobliskich miejsco· 
waściach. W"zvstkie szkody wy· 
rządzone pr~erwaniem tych stawów 
obliczono na· razie na 40 tys1ęcy 
kantów. 

-------------------------
Dział gospodarczy. 

WALKA Z MUCHAMI. 

1 dla rozumu ludz:kieg'l z stawić 
Rozum kate nam tfJpić r1uchy i 
mne robactwo, t~pmy je ... u:c na 
każdyrn kroku ! 

W oknu zakładajmy oa ~ałe la· 
to sialkiJ teby much ok wpusz. 
czać do domu, pułapy ub, Jiajmy 
plastrami lepktemi1 oa stPJ,. ~b sla· 
wiajmy trudzne1 naprzykL napar 
z mu bornorów trocha OSI dzony, 
napar z kwasjt (,est to zi . łko ta· 
nie, kopić je mo~Da w ptece), 
!łtawiaJmy muchołapki K .m~ede .. 
wszystkie m wyroiiitajmy ?. " wszyst 
kich kątów amiecie i kurt.. Katdy 
zapiecek, każde zaniedba['-! mieJ· 1 
sce za skrzynią, czy za beczką, 
czy pod łóżkiem, czy za ohrazem1 
- wszystko to s~ schron·ska dla 
rodzin. much i innych owadów; 
ta !!l składają one Jajka, t:s m wy• 
lfłgają się larwy i stamtąd wyfru 
waj~ owady dojrzałe. Szorować1 
myó, skrobać, wietrzJó wszelkie 
zakamarki, to znacz7 t~!li6 gniaz 
da robacJwa. Ogromnie duto much 
i owadów tQp~ą też ptak1, WiQC 
trzeba je otaczać opieką. Cieszmy 
siQ, gdy jaskółka łub wrobd zało· 
ty sobie gniazdo pod nasz'\ atrze 
chą, nie dajmy niesfornym dzie 
ciom niszczyć gniazd lub m ~pokoić 
ptasząt w ich siedzibach, nudujmy 
domeczki dla szpaków, sadźmy 
drzelVa przy do01ach i drogach i 
dbajmy o ptactwo leśne. 

Może nie ksżdy uwierzy, :le są 
takie kraje, gdzie w domu miesz 
kałnym ze śwteCf\ nikt muchy nie 
zn&jdzie. Nie dlatego, teby tam 
muchy siq nie roj1ły1 bo w obo• 
racb, w stajniach jest ich pełno~ 

MARJA~ DOMINiK HOFf- ale siq ich do mieszkań nie wpusz 
zmarł w Ągua Braoca, cza. Gdy się zdarzy, te przypad 

Pelagja Resto fowa. 

. Y S' S'~ S~ kramentarni po kiem jaka mucha wleci do pokoju, 
1 ~oleghweJ, choro~:e płuc, wszyscy zrywają się i gonia z~ Wesoły kącik. 

18 hpca br. S P• MarJan Hoff nią, at ją ktoś ze świata zgładzi. 
był stałym prenumeratero u nas ktobv tam za jakd musz 
Polskiejc. ~ługie lata ~ra l iu' gonił! Mvamy do much przy 

OBCE WYRAZY. 
Mót kochany. nie mógłbv§ 

jako nauczyCiel ~a kolon}ach zwyczajeoi: wadzimy je w jed~eniu, 
Verd~, La1oa Su]a, Serrlnha w mleku, widzimy, jak spacerujq 

! Sao Ped~o pod L~~l~. po maśle, po cukrze1 po chlebie, 
Jego pr~y licznym udz1ale jak ca~emi chmarami obsiadają 

cb .odbył Się w Agua Branca aciany nad kominem i okna, jak 
19 hpcą br. Cz~ać Jego pa- wchodzą w oczy i usta śpil\cym 

mi powiedzieć, co to netzy unt 
kat. 

- Unikat? To taki1 l co anika 
kobiet. 

- A jakze będzie się L1zywał 
taki, co goni za kobietami ? 

Rio de Janeiro. 
LIJSKI PASZPORT Bi; 

KOSZTOWAŁ DROZEJ -
." .. ,.,,\1:111. federalnemu został prze. 

do zatwierdzenia projekt, 
.,n,~Q~·~~,,cy dotychczasową na. 

za paszport opłatą stemr la 
milreisów od k8żdej osoby 
jący tak~ eam~ kwotQ od 

na paszporcie zagranicznym. 
wideój że i Brazylja poszła 
za inneroi państwami* a 
niemi i za Polską, która 

dawniej podwy~szyła należy· 
od paszportów zagranicznych. 

tak dalej pójdzie to w przysz, 
podrótowaó będ~ mogli tył~o 
zamoźni lub paskarze, b1e· 

bqd- mogli odbywać podróże 
we Anie lub marzeniu. 

•••r.,, .... ,"'wniejszym jednak w ca• 
tym projekcie jest CEli, d!a 

podwy~~zyć ma BrazylJa 
paszportu. Oto artykuł drugi 

powiada: •Dochód z tego 
będzie przeznaczon-y na 
dobroczynne, schroniska 
naukowe subwencjono. 

dla tych hnmanitarnych 
oajniehamanitarniej utrudnia 

- Taki, co goni za kot.tetami? 
Ano, zap~wne ... duplikat. (•S ~opka•) 

oiemowl~lom. 
Mucha-to stały towarzysz na' 

szego życia w lecie, uprzykrzooy, 
nieznośDY.t spa6 nie dajeł ale wal STOPNIOWANIE 
czyć z nią nawet nam do głowy Gdy człowirk jest lek~·' pijanv1 

oie przychodzi . My widzimy czę. patrzy na droboo::)tki trgn ~wiata, 
l h · k' jak Z WiPŻJ -sto pluskwy, kara ue Y l prusa l Gd 'l • • t d k' . 

w kątach naszej izby, a iluż to . Y 51 m q, W e Y wsz 5 Im stę 
. h .6 · h · Y zw1erza. mec h!J w u nas oos1 pc y 1 wsz Gd łlr' . b' · t-Jdoboy 

na sobie; co dla nas znaczy taka 1 d Y. Ul l f m1 ro 1 SI~ 
głupia mucbat Bólu nie sprawi~, 0 zwierza. • 
-{)owie uiejeden,-a że lam sobte NIE Zł:lOZUMIELI . Ę. 
popstrzy w domu WS'ł\Stko-okna, . . . 
b Ścl.e' a nawet J·adło to -- Jak1t tam wasz now 1 wó]t, o razy, po ·s • . . ' . w · • h ? 

cót Wielkiego! Na Jesieni okna s1ę OJC.eAc u. . . 
m • e K w . edzeniu mucha sma. - . no~ Jeszczem. go aln_ razu 

~ VJ. • • l w stame trzeźwym me wrrlz1ał. 
u me psUJe. - Jakto, tak pi i~? 

I tak hodujenl:Y u siebie muchy - On nie, ale ja .• , 

SŁUSZNIE. 
Niewiasta (..v p,d óty do chłopa 

palące&;o fajk~); Nie mogą znieść 
palenia. 

Cbłop: Bo tet to i nie ~rzystoi 
niewiastom. 

(C1ag dalszy na 4·ej ~tronie) 

Nasiona z Polski 

biedakom1 pragnącym . 
do swych krewnych lub 

odwietłzić, lub chcącym po. 

i inne robactwo, nie zaatanawia 
jąc się nad tem. czy to szkodh~e 
czy nie. A mucha - to rozsadmk 
wszelakich chorób: ona to na swych 
włochatych łapkach, na swem cie· 
Ie pokryłem włoskami ma zawsze 
2;apas wszelakich bakteryj. Pomyśl 
my tylko, 2e mucha siada na 
wszystkiem: na plwocinie sucho. 
t!lika i na ranie zagnojonej, na 
kale ch~nego na tyfus i na łbie 
konia eborego na nosaciznQ; mu• 
cha odwiedza szpitale i trupiarnie, 
gnojowiska i ustQPY; a potem po. 
zwalamy jej wszystko, co zebrała 
w tych niechluJnvcb lub zardo· 
nych miejscach, pozostawić na na 
szym chlebie lub utopić w mleku 

są na składzie św1ste 1 naj• 
łepszvch gatunków 

Nasiona w ar~y ttJ 
(Torebka 200 rs.) 

Brukiew, buraki, eebuia cyko· 
rjał dynie, fasola sz~ar, groch• 
cukr., kałafjory, kalarepltaJ kapu, 
sta {głowiastaJ .brukselska, ezerwo. 
na, włcska), koper1 ma jtoranek1 
D.Jak jadalny, ma:chew, rnelony. 
musztarda, og6rki1 pieczarki (za 
rodki, l cegiełks 1 mir), pieprz4 
pietruszka, pomidory, pory. rabar 
ber, rzepka 2 mies.1 rzc•dki<}wka 
1 mies., sałata. selery, s~oara!Ji 
szpinak, truskawki (rozsa<fa). 

sw6i maroy tywot. 
humanitarnym -cieka 

demokratyzm-oryginalny po 
- wstecz. --
stan/u Parahy ba do 

Nor te. 
STAWÓW 8Z4 

miejscowo8ci Espie 
Santo, polotonej w dalekim 

stanu Parahyba do Norte 
się ae stanów sztucznych 

. prrez inżynierów rzQ• 

CO! wiQC dz1wnego1 że w lecie 
ZJAWia si~ we wsi krwawa biegun• 
ka lub tvfus. albo t~~ s?.karlatyna 
czy odra? Co ta dziwnego? Prze 
cJwnie, dziwna rzecz, ze cale wsie 
nie wymieraj~. bo my przecie jak• 
by umyślnie o to się st~:aramy i 
tylko dz1~k1 temu, te Bó~ dał na~ 
adrowie i odp~rność, to Jakoś me 
wszystko do n~s prz~!e~a, . nie 
wszystkie bakterJe rozWIJaJ, stę w 
chorobt:• 

Ale nie zawsze wystarcza Uczyć 
na łaskQ Boską, trzeba lei troch• 

Nasiona kwiatduJ 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber, dzwonki, got, 
dziki, gposzek pachnący, lewkonja• 
lwie pysztalu2 łllbia kwiat, maciej· 

l 
l 
l 
l 

-------------
1 

CENY ~TARGOWE 
DETALICZNE 

1\. 
w Ku•·ytybie, dnia 30 lipca ł924 r. 

li 
1: __ NAZWA PRODUKTU 

Żyto 
1 Pszenica 

Owies 
1 Jęczmiefl 

Ry~ biały 1°. 

• " • • 
2•. 
so. 

• czerwony 
. Kukuryd1;a nowa 
Kasza tatarczana 
Fiton nowy 
Fasola 
Groch nowy 
Ziemniaki ang. 
Cebula nowa 
Mąka pszenna ł!IUblimac 

• • :.lili( 
, mandjokowa >surubyt 
" mandjokowa zwykła 
• żytnia 

Otręby 
Cukier ma<icavinbo R. G, 

• biały refinowany 
• biały mielony 

Sól 
Masło 

CENA ZA 

worek 60 kg 
.. ao q 

30 kg 
" iO kg 

60 kg 
• 60 kg 
• 60 kg 
• 60 kg 
.. 60 kg 
lf 60 kg 
• 60 kg 

60 kg 
•. 60 kg 
" óO kg 
• 15 kg 
• 4~ kg 
r 44 kg 
• 50 kg 
• 40 kg 
• 15 kg 
" 30 kg 

1 kg 

MILREJSY li 24$000 
26SOOO 
16$000 l 
18$000 
80$000 
75$00f! 
72$000 
70i000 
17$000 
40$0t 0 
40$000 
45$000 
38$000 
15$000 
20$000 
48$000 
50$ '1 0 
35$000 
25$000 
12$000 
12$(l(J() 
1$600 
2$200 
2$000 

$4,00 ll 
6$000 

l
~ Jaja 
l Kura 
l Smalec 

Mi~so wolowe 
• wieprzowe 

Chleb 

1 kg 
l kg 
! kg 
1 kg 
1 tuz. 
1 sztuka 
1 kg 
1 kg 
l kg 

16' 00 ' 
t$500 do 3$000 l 

~$000 l 
1$400 
2$200 l 
1$000 

Kllwa 
Herva-matte 

1 Miód 

l kg 
l kg 4SOOO , 
1 kg 
1 kg 

Wino nacional 
Kaszas 
Nafta 

80 litrów 

80 " skrzynka 

$Sl!O l 1$200 
ttc $0 o 
216$000 
42$000 l 

Karol Sldbiński 
Profesor muzyki dyplo01owany przez 

Warszawskie Konserwatorium Muzyczne1 
powrómł do Kurytyby i otworzył kursa 
gry na skrzypcach, ł<Jrtepianie oraz teorji muLyki. 

· Uczniowie cbci\CY siQ kształcić w muzyce mogą zgłaszać 
się. od godz. 9 tej do 11·tej i od 3 dei do 5·tej. 

Bas l de lllar~o I6 go 

~*******łi**********'****'*i**łji*!Wj!iiił!tm 

l BERWALE 
l 
l 
i 
l· 

... i»HE(C ... 

Chcecie kopić fazendę małą lub dutą z herwą, lasem, 
stepem lub tet ziemię do uprawy, zwróćcie siq osobiście do 
biura sprzeda~y ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 26, 

lub listownie do firmy, gdzie dowiecie siQ o ziem!ach 
pewnych i tanich. 

ADRESOWAC: 

J. Oaixa postał, 204 - - Curityba .. SOCIEDADE COMliERCIAL LIMITADA 

.. . 

~""'""""'""""""""'""'"'"'''""'''~ ... ~ ~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

! HAUER IRMAO & CIA ~~ 
i Casa Pacheco ~ 
! . Towarv błsw~tnE>J drohi!:!z!li, dodatki, oerfum .. •• ,., 
~ --- SPBZBDA.~ BIJBTOWNA l DBOBN'A. __ .....__ 
!fi 9 Rua J b~ Booifacio 9 t,łl 

j = Skrzynka pocztowa 901, Adres te)egr.: Hapa - Telefon 34ó ~., 
49 K nvtyha - Parao& - Bruylja "ł = Mówi się po polsku! = 
49 1-6 ~ 
~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~-~~~ 

ka, maki1 oastureja1 ostró~ka1 pło Kur 8 pieniędzy. 
mvkł rezeda. sło:1ecznik1 Hd., itd. 

Wvsyłka kolt-Ją lub pocztą w 
granicach całej BrazylJi. 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zacharias,. ó. -

- CURITYBA- Par:mP 

Dnia 6 sierpnia 1924 

Frank ~ Pezo zł. 
Frank szw.lł9~C Dolar 
Lira $460 Funt szterL 
Ptt~: 2!985 

roku. 

7$13<1 
10$5•0 
4:óSO O 



r n;.- Mirosław·"-S~eligo\vski -1 • 
~~ B7ł7 &!17dent kllałk europejskich j~~ 1\ 
l~1 Leka:rz l. ope:rato:r ~ 
~, DOKONUJE WSZELKICH OPER!CTI CBIBOBGICZNYCH I K9BIECYCB B 

r
~ , L~c:z ~ p~diug naJtW\\ BZ\'Ch spo~ob0\1!. Mada za pomOCij prom1em Roentg ena. t 

.P9s.ada własoą praeownię do ba•ań mikroskopewyeh i bada6 
r krw l aa chorob7 ukrJte. 
~ OltoJ•y ch r:a1niejscowych pr~yjrnuje na lec~enie ~ 

i w swej klinice. J 
Bu a _Siio 'Jlraac~seo •· Słi- KorJ łyba _ _ __ • 

----------------------------------------- .---
9Jilva z b-rowaru 

fi '". • m 
Wielki· 

Marcina 

' . ~ ... "~ .. 

Sk ep Polski 
zyndy &Ska 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na s'Madzae: mąkę pszeuną. żytnią i kuimrydziaoą1 cukier. ryż, sól, 

śledzie, ~tiwtd. rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma również najlepszą kawę mieloną z własnej fabryki • 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach • • • • c Kupuje produkta rolna jakoto: kukurydzę, faaol~1 ziemmaki, masło, jaja, drzewo it.p l'====l 

• SPBZEDA.Ż NA K.OLON.JE H1JBTO\VNA l DETALICJZNA. 

CENY PHZYSTĘPJ'\E 

1 Posiada fi lje w Thomaz Coelho i Araukarji 
A. 

~~{, ~·~;. ~:iifq~.~-~--~------------------
lJ!'ZeWJj.ŻSZa/ęce wszg.s!ltie inll8.: 
W~soły kącik. 

HUMOR POLS!H. 

W\'obr1ź sobie id«: z swoiłl uko. 
~h::n:L - W chwili ~iedy rr•am 
si~ oświadcz-vć - wpada mi mu• 
cha do ~osa .. kicbam 

- Moie się lepiej zdarzyłoi Na 
przechadzce wpadła mi jaskółka 
do oka 

- c-~v b\'Ć mc~e? .. !? 
- Wyleciala drugim okiem. 
- To ja mj:1łeru lepszy l~awał. 

Spię ja raz w l~!:lie, Wchrdzi mi 
do ucha oie<Jź .... i .. ź . 

-?-
Był to jarmarzny niedźwiedź Tó 

też napotka wszy tla b~benek za· 
czął cał.:mi s.łami w niego wal ć. 
-? -
- Wobec tego pobiegłem do 

sąsiednieJ pasielxr1 wziąłem ul i 
pr.zyłożyłtm go do ucha. Jak ci 
wiadomo, niedź~iedzie szalenie 
miód iuhi<t . To tf'ż • mi§<4 wyszedł 
i zaczął miód zajadać. 

- No - a pslczoł\ ? 
- Te w b §nie uciekły z ula i 

usiadły na twoim mózgu ! 

LEKCjA ZOOLOGJI. 

- Mamusiu, a co si«: robi z 
.krową, gdy j uż n:e.:hce dawać 
mltka? 

- A wtedy f widz ś, z krowv 
s:~ mbi wół i marny z tego bt:f· 
Rt yti i pok<.iw1re. 

liOrii:O~.t~~~~~Dl!OII~nn~ 

~ D b . 'l ~ ~ o ry ctes a D 
~ posznkujo zajęcia. Stawi~ ~omy § 
~ napraw Ja je, podno~;i i prz• ciąga . ~ 
~ Bieże roboty nu dn ówkę lub na ~ 
~ akord. Roboty gwarantowane wy· ~ 
~ k<'nuje tlmiej od innyfh. ~ 
.. Zglo~zenia: Jan Romanowski - Ku· ~ S ryl'yba, rua tao Paulo N. 29 = 
,.~~~~;;;,;..~~i'C)il~::;v(~.ul~:llł:IU .. ...... ~ . ........ .. 
i Dr. Zygmun t Gra dowaki C 
= ADWOKAT ~ 

• 

l • 
l , ... 

• l 
.... ................................. ~ 

' o 

' • 
Fabryka cukie1'k ów 

"A U R O R A" 
:Tóze:fa ::teuli. 

l Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier 
t (.baJlas") we wszystkich odmianach. 

' Ulica Martir.n Af'~onso nr. 1. 6 . 

Coritiba - Parana - Brasil. .................................................. 
~RIIIHJBIISB&laiiRRii!IIIISłimiiiBRBmł!li" a m i Apteka "Tiradentes" i 
l Walerego Wiśniewskiego 1 

Plac Tlradentes N. 37 W~ • • ii Baczność Koloniści polscy! ~ 

l m li W aptece tej1 którei właaciciel~m jest Po!ak, rozmO wicie R 
~ siq w jqzyku ojczystym i znajdziecie rzetalną obsługq. ~ 

11 S'VóJ DO SWEGOl R . ~ 
~••RRmmaasmBRB,maaaewasmmm~~~ · 

-~- Blfł g 
"AVE CE ·' o·R '' 

Fabryka karmelków i cukierków różnego r 1tunku, t::Jń · 

szych i drotszych owiniętych w papier (,bahMsc)1 malino , 
nowych, kokosowych, miętowvch , cy tr~nowycbJ ananasa. 
wycb. trul>'··awowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tyeh mam jf'szcze inne gatuoki specyaln~1 nowe 
go formatu, które w każdej chwili można nabyć po re 
nacb bardzo przyst~pnyrh. 

Uprasza t>z. Rouakćw o łaskawe przf'konanie się o tern, 
ze s, najtańsze i najlepsze w Kurytv b•e. 

F1·ancis~ek Eacho'~.nski. 

C6RITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

Po u i-., ńt~E::UIU uoiWPI sytetu1 l 
ma ,;;: sz r~zyt zawta dvmić Sz• • 

• Ko!u(q~ l obk~ iż otworzył ' ~(G(G(ł(ł(I(O(O(Mł(ł(<0(0(9łłi(DCO(l~(GI((ł(DeiłUJI~~[CJ(G 
i kance!arję ao wokscką i że ' 8 * załatwi~> wszelkie sprawy CY· e c . . c . '' ! WifDt'J kryminalnt·, Spadkowe,* 8 '' erveJarta ruzetro 
; rozwQdowe i t. d. ' a 
1 

Uiuro i mieszkanie: J i Yajlepszy browar w Kul'ytybie poleca tu i na prowincji 
IJ Fraęa Osor io I.37. ' X piwo własnego wyrobu po najprzystęp:1fejszych cenach marki ., .. .._,..,..._ .... ._ • ., .. •• S •Crozeiroc, •Piłsenc 1 •Pombac1 •Escarinha i inne. S 

a Kupuje dla własnej słodowni j-qczmień w rozmaitej ilości 8 
Do spr zedania w · 1 · 1 S 

dom drewniant", maJ.I\CY frontu 46 a 1 
p &CI naj epsze ceni. ~ 

" fi KUII'W'TTBA - «l&IXA. POSTA.L 108 " 
palm i dług( ś<:i 40 palm, poło~ony a m 
w dobrem wiejscu i stosowny na ~-aanr.ntlll.ltftł'AM~ł'Af'hł'hnAnłił'a~Bnt.l!!.\ftl. 
skłep-j< st C& d;: godnych warUn• ~ \iił\'iiiWW "WWUW'WWWWWW\iil\.98~ 

B1nque Franęaise et Italienoe pour Lameripue du Sud kach do spt·zeJania. 
Odnośńyr.h lnrormacji · udzielł 

Franciszek Wątroba w Palmeirzf~ 

-·-·- -------------
Dominik Kurecki 

Poski zakład krawiecki 
(Jiiea .&legre N. Ił 

Wielki wy bór materjalów na ubranie 
lamówienie wykonuj& się w razie po 
trzeby w 24 god,iny. 

· Ruhot& gwarantowana 
CE~Y NISKIE 

Centrala : Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims: 

B r a & y l j a - Fllje : S. Paulo, .Rio de Janeiro. Santos Curityba, Porto Ale· 
gre, Pernambuco. Rio Grande. 

Agencje: Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Cuias, Espirito Santo do 
Pinhal, Jatu, Mocóca, Ourinbo, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribeirllo Preto, 

S . Carlot, S. Joae do Rio Pardo i S. Manoel. 
Ar 1 e n ty n a - Agencje: Buen• s Ayrea i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i· Valptralso - Korespondenci: 

PERU - Ban&;o ltaliano·Lima, Callao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
OOLOMBIA - Banque Franc:a1se et Italieone du Columbie-Bogota, 

Załatwia się wszystkie operscie pieniętne, przyjMuje się depozyty na 
termin określ.ony i na rs~b\:nek b•erzący rł&CfłC najwyzue orocenty. 

Aaor.~ja ·Banllu XX Commerc1•l -ltalian• mieś'i s!~ '*:: ~·lssr.yiY' bydyn· 
-------~·w----, ___ ku pny ulicy J6 tle Mr.w~mt-r~. 

• 
~a i wi~k.-,zy wyna'azek d1a leczenia syfilisu 

E~i.xi.:r .. 9:1..4 ' ' 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 

1916 roku, Nr, 26 
Zwalcza skutl'Cznie syfilis baz niebozpi~czeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym środktem, czyszcz~cym krew i lelrar;:~twem wielkiej wartości 
Jui przy uiyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby naw3t powatniej 
szych: plamy, fistuła,. pryszcze, wrzody i rf3umatyllm, znikają jnkby je ręką 
odjął. U 9G0/o m~iczyzn ~onatych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby !'ekr~tne choroby te pozostai~ cbronicznerui i to jest 
przyczyn~, ~E\ tvsiące kobiet zamtłioycb cierpif! ną ro~maite niedomagania 
kobiece, nie wiedzą" zupełnie, co ta c~oroby spowodowało. 

3 flaó!lzec:z;ki wy:;tar<Jzą zupolnie do odr.y·;k~ma waszego ~drowia 
i uratowania waszvcn dzięci od prz)byych na~tępstw. 

Dla dzieci syfiiistycznych je~t .. ELIXIR 914• najotlpowiedaiej 
szam lekarstwem, poniewat r.ie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 

~ użyciu. "ELlXIR 914A D~'~by" •no~aa we w'it.ystkich aptekacla i o.;kła 
~ dach a p te· ·znych w Brazylji. 
,~ Głcłw 7 Kkłmd ~alvao e CI:& 
... 

~~~ ~~~~~~- . ~~ł!\.~~191 ~ ... ')ti!Jt>),!\!)~1)~:-.a 

.. ~~!lłl~~~~~ ~~~ltl~~!l!J~ . . ~~~·~·~·~~lcan 
Szanowne Panie t 

W citiJJU 4·ch godzio U\Vt>lUH} s!ę możacie od kolek macicz• •"1'-'<1"-1
""' 

oych1 jetP!i użv....,Ró h,.d~if' •~iP. •Fł.UXO SED \ TIN.<\c 
uznana przez Na1·odowr Depa:-tamMt Zdrowia Publicznego, pismem dnia Z8 

csorwca 1g15 roku. Nr. 67. 
,J!'Joxo-Sedatioa• jest ]edyuym ?.Oanpn produktom leczniczym, .,n'"""'"''"" 
którego skutek jest najszybszym w IecT.eniu nibdoutagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ch godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmnieiS?.a boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza .tycie kobiet przed nsst~i)stwami krwotoków, tak cz~tych przy 
porcdach •.. Przy innych chorobach kobiecych .Floxo·Seclat ina• 
działa zawsze skułocznie i leczy W"~zy-;tkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się Jekar'lom i akuszerkom. 
Je.dyni depozytarjusze: 

Galwiią & Cia Sao Pau!o AvenidaS!lo Jollo 145. 

i'!!\!l~NS!iłll:?'liUI~~~ J~tl4ł[;JJJI i! 
~ Towarzyf!6ttv:t. Fra e ~1łde .Zeg•u.gi lłlor~kiej 
• l "Ghargeur~s R nis11 i uSud łlantique'ł 
~ R ·eularce odjazd, z p. r•ow Sanbs i Rio de Janeiro 
fj do H<iwre i Borri• f UX. 

S Komonikaci najszybsza i najwygodnieJsza statkami lu-

i 
ksusowemi posp:esznyrnt. które odbywa,ą, podróż z~ Santos 
do Francja w 16 dniach 01az statkami specjalnie urz~dzo , 
u~mi dla ~migrantów, którzy znajd& J&k najwygodnieJSZe po• 
mte"'zczeme. 

11 St.alki majn do dy.,po~vcF kabiny III klasy. 
11 Podr(iż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdtńłka od 

bywa si~ poci4gami francuskiem aż do Dunlcerque, a z Dunkerque 
do G ::itlthk:a statk&mi komp. francus!tiej "Transatlantique •. W ton 
sposób un1knre 'liliJ róznych nadużyć, na które nieru bywaj4 nara 
żeni nasi p ssź~rnwie na granicy n'emieck!ej. 

ajbliźszy odjazd do , Europy 
Z IJA.~T08 Z R I O DE J &NEIRO 

•GROlX~ 9 sierpnia 
~LUTETIA& 15 sit!rpnia 16 , 
•EUGEE• 19 c 
r HUEDI Cc ó września 
•MAS ,,ILIAc 12 września 13 września 

Sprzerłaż biletów z B:azyłji do Polski ot·a.z z .Polski do 
BrazyłJI t. zn. (bilhetes de chamada).. załatwia i bliższych in· 
formacji adziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l ni* Xavier ~~ ii, 1•nr t l, 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de 
Założ. w 1897 przez Ąlfr,eda Ernesta Bicbełs 

w 

Ma zawsze na akładz\e wielki wybór kapelas.zy dla pań i --.. , .... ll 
z!lbawek, materjałów, przedmioty włuściwe na pre3eoty, oru;aa 

Warto ,przekonać się osob:ście o dobroci towarów j&ko tr-i o 
kich cenach 

Handel Polski 
w Barro- Erechim Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowe sprowadzony wielki wybOr towarów metrowycb1 jakoteż 
dźi rolniczycb1 kuchennych i wszelkie!) drobiazgów. Kupuję pro 

kolonjałne, - płacę wysokie ceny. 
Adre3: Władysław Obroślak 

l , .. .,.- . r" 
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