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KonferencJ."" em·•gracy)·na mie rządami, konferencja podkreśliła jednak 
u wielką powagę zagadnienia emigracyjnego, 

R • uwydatniła wzrastający jego wpływ na wza-
~- ·' W ZJm18, Jemne ustosunkowanie się państw świata. 1

' NOWE PEŁNOMOCNICTWO DLA 

Wiadomciel 1 Polaki. 

fF'~;-\ Istotnie, w rozpoczynającej się obecnie erze RZĄDU POLSKIEOO. 
81• • · :!Pisaliśmy, że w Rzymie odbyła się !ll}ę: historycznej zadanie to stanie się naj poważ- Sejm polski uchwalił nowe pełnomocnic-

dzynarodowa konfere~cj_a . prz~dst~wtctelt niejszym żywiołem międzynarodowego po- two dla rządu polskiego, gdyż poprzednie 

bę, chciał aresztować, ta rzuciła się na lic
go z laską. Powstało zamieszanie, w cz" ie 
którego podejrzany został pobity. Okaz;..;o 
się przytem, że był to sekretarz pnselstwa 
sowieckiego, a zawiniątko, które w kościele 
rzucił, zawierało tajne akta polskiego mini
sterstwa spraw zagranicznych. 

~l!.lili'ili~i'i.\t,IJ\'IIit• wszystkich r.-:ądów na swtecte. Nte mtała te: życia. \Vszystko, co dzisiaj łączy i co dzisiaj skończyły się dnia 1 lipca b. r. Pełnomo
go wzgłosu co pierwsz~ odbyta V: qenm, dzieli narody państwa, straci rychło na swej cnictwa te składają się z ośmiu części OPINJA ANOLJI O NOWEJ USTAW'E 
nie była areną tak namtętnych walK mtędzy wadze i jaskrawości, zagadnienia zaś emi· , W pierwszej części jest mowa o przepro- POLSKIEJ -.y_.r SPRAWIEJĘZVKA MN,EJ-

je ręk~ 
choro 
to jest 

państwami -a jednak międ:y.nan;>do~a kon- gracyjne i imigracyjne ciążyć będą coraz wadzeniu oszczędności w ministerstwach i SZOŚCI NARODOWYCH. 
ferencja emigracyjna w Rzy.mte, ZJawts~o '!'Y bar<;Iziej na życiu narodów. urzędad przez przenoszenie, łączenie i zno- Angielski dziennik "Times" pisze o no-
bitnie polityczne, pozostawi po sobte stad Osłabiony nieco, lecz zawsze znaczny i

1
szenie poszczególnych urzędów i stanowisk w~j ustawie polskiej w sprawie zaprawadze-

głębszy i trwalszy niż gen~eńska. . przyrost ludności w krajac.::h europejskich urzędniczych. Między innemi ulegnie znie- nia w urzędach i administracjach języków 
Zarysowało się tu-powta~a p. julsk~ ~ przy równaczesnem nadwątleniu przez woj- sieniu Ministerstwo Robót Publicznych omz mniejszości narodowych co następuje: 

Kurjerze Polskim"-wzrasta]ące po wo]me nę sił produkcyjnych i zdolności nabywczej, !' jedno wcjewództwo wschodnie. #ielka doniosłość tej ustawy polskiej po-
przeciwieństwo między dwoma światami, no-- na długie lata nie pozwala spodziewać się Część druga przewiduje wprowadzenie lega nietylko na tern, że jest ona pierwszym 
wym j starym. z w~jątkiem ~ranLji świat że~y Europa wyży!J.!ić ~ogła całą ~wą _lu~- !llonopolu. spiryt_usowego, ~onoJ?olu produkcj! krokiem na drodze do załgtwienia zagadnie
stary szuka rozwiązama z.a~ama przyros~u n~sć. Wzrost emtgraCJt. po~osta,me ZJaW~ 1 spr~ed~zy. soh oraz _?bc1ążeme po~atkamt nia mniejszościowego, lecz, że przy spo~o
swej ludności, szuka dla. meJ pracy . . Kra1e l sktem. stał~m. jednocze§me zas. panstwa em.t· wydzJe!~awto~ych pans~Y!owych ma)ątkQW. bnośd jej uchwalenia prawica i lewica po 
imigracyjne zaś albo dązą do ogramczema gracyJne me mogą wyrzec stę utrzymama Częsc trzecta upowazma rząd do sprze- raz pierwszy zajęły stanowisko rzeczywiscle 
przychodźtwa, jak Stany ~jednoczone, albo du~howej i _narodowej ł~c~ności_ ~e .s~ymi daży nieruchotr.ości . pa~st~owych, .a część a>olityczne i działały zgodnie. Ustawa wcho
do uzależnienia go od swmch wewnętrznych emtgrantaml. Jes na kult ztemskieJ duzo Jesz- czwarta do reorgamzacJI mstytucyj ubez- dząca w życie 1 października b. r. jest zn z. 
interesów z wyłączc:niem inter~u k~ajó~ cze pus.tek, ~alek~ jest j~szcze do wy- pieczeniowych od ognia . nie łiberalniejszą nietylko od postanm\ eń 
emigracyjnych. A mtm?, to Fra~~Ja _kraJ emt- czerpama moz~ośc1 twor~em~ no~ych ~ar- Częś~ J?Iąt_.:; pełr:o~ocmctw Jl?Z~ala na odnośnych traktatu mniejszościowego, kcz 

liA·)ll(e·)fiiriW gracyjny, na konferencJI ~zy~sk1e1 me wyszła sztatów p~acy 1 wyzyskam a metkmęt:ych J~Z- wznowteme 1 ałatwieme obrotu paemężn~o nawet samej konstytucji polskiej. T ra:<tat 
z zespołu państw europeJskich. Względy po· cze skarbow przyrody. Teoretyczme wtęc l kredytowego. np. nie wymaga od rządu polskiego utrzy- . 

4!>. 

lityczno-ekonomiczne kazały jej iść z Euro- prawidłowe rozsiedlenie zgęszczonej ludno· W ostatnich trzech częściach jest mowa mywania szkół niepolskich, fąda tylko wol
pą, a nie prz~ciw ~iej. Jeśli też na konfe- ści sta~ego kontyn;~tu nie powinnoby na- o_ ~je~n?stajnieniu przepisów ~ lic~wie_ pie: noąc~ roz~oju dla prywatnego szkolnictwa 
rencji zarysowały stę dwa obozy, to podsta- potykac na trudnosc1, - ale w grę wchodzą męzneJ 1 towaroweJ, o ogramczemu dośct mmeJszośca narodowych. Debaty w drugiL n 
wą podziału nie były różnice stanowiska w tu kwestje rasowe, narodościowe, państwo- ~ świąt, oraz likwidacji własności byłych do- czytaniu były bardzo burzliwe. Niektórzy z 
kwestjach wychodźczych lecz głębsze.sp.rzecz: we, naw~t ~ontynentaln~. ~o . t_e~ ~aństw~ mów panujących i mająt~ów niemieckich. l posłów ukraińskich i białoruskich wyrażali 
ności interesów kontynentu europeJSL<tego 1 amerykanski~, n~wet naJwybttnte] Jmtgracy!- ~ełnom~cmctwa te mają moc do 31 gru- otwarcie sympatję dla sowietów, okazując w 
amerykańskiego. . . . n~, potrzebuJą~ t.P!~gnąc dopły~u wychodz- dma b: r. 1 będą wykonywane d~o~ą rozpo- ten sposób zupełny brak duchowego k· n· 

Nowy świat uśwtadamia sobte pr~ewag.ę ~ow, ~o~az ~stlm~J Jedna~ staraJą stę o to: rządzen Pr~zydenta ~zeczyposp<?hte]. taktu z masami, które niby reprezentują, o-
swą ekonomiczną i dąży do. zdobrc'~ p~h: z~by .tmtgraq~ me osłabtła procesu tY!orze- Wszy~tk~e stronmctwa J?Olskte gło~o~ały gół bo~iem włościaństwa ukraińskiego i 
tycznej a nawet k~lturalneJ.-. Osta~i:On ~l 1 n!a. się u Juch odr~bny~h, , osob1styclL1~ >za przyJ~Ciem ~ełno!llocmctw z ~yjąłkt~~ białomsk1ego daleki jest od tęsknoty za sy
zgrzybiałej, jak mu stę wydaJe, ~uropte chce meJako ~e~h narodow) ch 1 panst~owych, Brylo.wcow, z ktorym1 połączyły stę mmeJ· sternem sowieckim. W ogóle zauważyć maż-
wydrzeć berło misji cywilizacyj n~] wśród ludz- wyodrębmaJących . ten "?"'!Y śwtat {~d szośct narodowe. na wielką zmianę w polskiej opinji puL i c z· 
kości. Zaczyna si_ę wali<a. n~ miarę planet~r: stare~o. Coraz tez bardzteJ ~ezwz~lędme nej i prasie co do doniosłości rozwiąz.mia 
ną. W tern tkwt głęboki mteres rzymskteJ stosują one zasadę, ~oboru emtgr~nt~v: co POSELSTWO SOWIETÓW W W AR problematu mniejszl)ści, mówi się też har-
konferencji. . . , . . . d~ rasy •. narodowosct, co do nalezno~c1 d? SZAWIE ZATRUDNIA SZPIEOÓW. dzo w}ele o dalszych reformach na tern polu, 

Przybyli na nią delegaci ptęc~ztesl~ctu teJ lub _mneJ grupr społeczn?·ekon~mlczneJ, W Warszawie został pobity sekretarz so- JAKKOLWIEK NIEDORZECZNE ZA-
ośmiu rządów nie było tylko RosJI sowtec· co do tch stanu ftzycznego t znamton mo- wieckiego poselstwa. W sprawie tej dono- CHOW ĄNIE SIĘ SAMYCH MNIEJSZO
kiej, Turcji i Kanady. Ale nie tylk? c.o do ralnych i. t p. i t. p. A równocz~nie ~ążą szą z Warszawy, że pobity sekretarz był SCI NARODOWYCH POZOST AJE BEZ 
liczby uczestników, le~z co do wymku prac do ~ego ze~y na~ływowy elem~nt Jaknan~rę- szpiegiem, który kradł z ministerstwa spraw ZMIANY. 
konferencja okazała .stę sukcesem. Pr~ede- dzeJ . ~asymtlow_ac a naw e~ ~odz przectw- zagranicznych tajne akta. Pewien urzędnik 
wszystkiem niewątpliwym sukcesem pohtycz· stawtc go rodzmnemu kraJOWI. władzy bezpieczeństwa publicznego śledził 
nym rządu włos~iego. Mimo starannego, ':1: Tu jest głębokie źródło ~prze~zności. . podejrzaną osobę, która wstąpiła do pewne-
suwania wszystktego, co mogłoby . zakłoc1c (Dokonczeme nastąpt). go kościoła i tam rzuciła jakieś zawiniątko 
harmonję między reprezentowaneroi w Rzy- koło kropielnicy. - Ody wychodzącą oso-

' 

ROZSTRZELANIE ZAMACHOWCÓ r1 
LWOWSKICH. 

Pisali3my w poprzednim numerze "Gazety 
Polskiej" o wyteryciu zamachu na cytad .!l~ 

=~~~~~~==~=~~==:o:==~~===~!~~~-~---~ ·--~ ·~. -- - - .. 
W 1 11• sów. Są tam .'cię~kie woreczki pałce srebra i złota, dobrody i wyciągnąwszy worec~ki jeden za drugim którą potem w spokoJu i przy ka~dej ~naJarzajqcej W CI O .tDDJ• lecz szkatuła O:gi jest niezaprzeczenie najbardziej ze skrzyni, stawia je obok 11iebie na stole przed S1Q sposobno~ci mieniać i spieniqaać łHłdziemy l 

~ wartościow(\. Borsukiem i tak dalej mówi: - Plao twój bardzo mi sią podoba - pole tuja 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Rudobrody otl'iiera szkatułkę i naprawa się przez - Widzisz, !e w ka~dym z tycb woreczków Rudobrody, Lecz i mój jest niezły i sądzę, t e j 10 

przez Jerzejlo Bornes'a . chwilę widokiem kosztownych klejnotów i ich jest po 10,000 marek. Mamy więc tu aa stole razem drogiemu nie przeszkadza l Ja bym ju~ nie u . n.:-1ł 
206 " blaskiem. 80,000 gotowki ! spokO)Die Siedzieć l Ja m1lSZQ C0!1 mieć do CZV'l O· 

Wyclaodzi on szybko z cha J i odpowiada w teD Borsuk ze sweJ strony usiadł na ławkę i oparłszy - Tak jeHt, a z tego oaleey si~ prawie połowa nia l Ty będziesz robił banknoty, a ja zgromad w 
sam sposob W kilka q~inut po tym sygnale Bor· głowf,l o obie rące, lelwo patrzy na Rudobrodego ,,temu szachrajowi, Schwartzowi l - wtrllC:B Borsuk około siebie z tuzin takich cbw"tów, co się sat o 
suka okazuje s1ę z pomi~dzy krzaków marsowa po· i jego skarby. , sucho. dyabła nie boją i potem zaczme. si~ dla nas :t:)• e, 
stać ltudobrod9go. - Pisałem hrabinie, aby dziś Jeszcze wykupiła - Ba l Ten sobie teraz siedzi w kozie i nie powiadam ci, stary Borsuku, te , •• 

_ Otóż znów tu jestem, stary Borsuku - woła bi~uterje swoje za 20,000 msrek - zaczyna znów mota mamony swojej użyć ani ~daó. Co to za - Mówię ci, ~ ty się jeszcze aa szubi.., ., cq 
oa wef(lło. - Czy tu wszyatko w porz!łdku? berdzt praemytników - bo ten kram tu na nic szczęście ~eśmy jego skarby odkryli i przed strzel· dostaniesz l - przerywa mu falszerz banknoto · 

_ C6aby się tu stać mogło?~ mr~czy Borsuk nam się zdaó ni~ może. Gdziebyśmy go sprzeda6 cami uratowali! Jeaeli teraz łlrabina wykupi swoje B•egniesz jak wściekły wilk na awoją ziubę, Hu
gniewnie. - Mógłbym był to naJwyteJ umrzeó z mogli l Ty jesteś znawcą, stary Borsuku ! Powiedz klejnoty , za 20 000, to będziemy mieli pełnych dobrody l 

dó mi, na ile ty klejnoty te cenisz? 100,000 marek l · - Zobaczymy. Ale ~oni mnie ~ywego w sw ie 
nu w. . . _ No 1 - śmieje się Rudobrody tartobliw•e. - - Przynajmniej na 80,000 marek l - odpo- -- W kaźdym razie duło jeszcze do ·miljona rQce n1e dostaną, o to motesz być całkiem spokuJ•tvl 
Nie byłaby wielka szkoda. J le, wiesz co, stary. te wiada zapytany ~rukliwie T' • brakuje l . Rozmawiaj, oni!tak ~eszcze przez ~wiJę, d~1.u') i 
sprawa ~ wietnie stoi Poslał.em ltat:man~ z bste:n . - Do wszystkich dyabłów l W 1ęc Ja o 10 ty· _ Nie szkodzi 1 _ odpowiada Rudobrody. Do- świst ze dworu przrbyete Ratzmann.1 1m otDa)rn1a, 

do hrabiny i załotyłbym su~. że ona niemało SIQ SIQCY za mało Uidał~m ł . . prowajzimy jeszcze kiedylł i do miljona 1 _ Prze· l -Raumann wuca l - wol~ Rudobrody Uul"' 

zastraszy. . - Ty wogóle 111e za ,!Ile ~ostame~z l . .. dewszystkiem podzielimy się tem co ·est 1 Ratzmann dowany. -. ~ewno z. dobrt. now1ną l . . 
_ Znowu .sw~je glup~twa Zllc~ynasz --; gan• ee :- Oho ! Czy ty myś.tsz, ~e hrabina z b1zuterJ1 dostanie tych 20,000 od hrabiny l . Po c~w1b w~bodz1 oczekiwany przemytm~, 1 mó• 

Borsuk. _ DaJ teJ brabm1e .•pu~ÓJ nareszete Prz~ swo1ch tak łatwo zrezygnuJe? · . _ Hm 1 A co dalej? _ pyta Borsuk ciekawie. Wl rzucaJąc zapl9CZ4)tOwaną kopertą na stół. 
konałeś się przeCiet, te z ~114 nte m~ co . :brtowac. - J~st.em prlekonany, że ona sprawQ .tę JU! .w _ Prytam my obsj coi razem poczniemy, stary - Oto odpowiedt od hrabiny, Rudobrod)·· 

lw.ar ...... • wtedy tak na łeb, na sznę uc1ekać musteh. Gdybyli 11u uczy~1ł. Jełeh komecz:me. ~hcesz. ~. wpadmJ brykowaniu banknotiS w teraz nawet mowy byc1 nie r~zd~~erliji\C ko~r~Q i czyta pelen zdztwlenta, mo· 
_ Jakto l Przecie! to .n•e ~yla moJa ~n~a, ~eśmy l ręce pobcJt oddał~. alb? te .brobia to w JSJ umt~· ~ przyjacielu _ odpowiada Rudobrody. 0 dalszem fa· - A. to prQdko PC>Szło l - woła. Ru~obto ~Y 

!iRt-.;t~WI był wtedy ze mną do zamku wlazł, to zdobycz na nzezt>mnte w ~aokę, którą ~m ct z~staw1h l . . może w obec tego, żeśmy nau~dzia i cały warsztat w•ąc J&kby do 11eb1e: . • , . 
sza pewno większl\. by by~a . . . . -.No, tak• bardzo głupi znów JB takte Dte. JS• twój w jaskini zost~wić musieli. Kto wie, 00 siQ z . - Ha. l Ona sam: przyjdztQ 1 pl6DII)dze przrn~•o· 

_ Wiesz przeme, ~e 1a &IQ w takte rzeczy nte stem, 1 będQ bardzo. ostrożny. P~zedewszystk1em nim stało 1 Przemytnictwo tskte ju~ urok awcSj &tra s1~ l .20,000 m~k. Czy sły&ZJ:IZ, B:~rsukn ? Czy 
bawiQ i jeteli dziś znów coś po~ob!lego masz 'fi pocze~am aa odpow1edt, któl'lł m1 Ratzmaon ma ciło. Gbyba, te teraz,utworzymy całkiem po prostu wtdziaz teraz, że J& shmzale ellkte~ kalku!ował~m l 
planie, to tylko na moj~& pomoc me hez, bardzG eu~ przyme861 band*} rozbójnicq 1 Czego ty aię uk na mnie e• · Borsuk ~ua tylko sceptycznie ramtonaru1. 
o to proszQ! . . - C~zyś go posłał do ~amku? . pisz l - pyta on wreszeie zobaczywszy dziwn• minę - Kto et ten. lf8t Wl'QCZYł l - pyta 00 R t· 

_ Ale~ to siQ z c1ebie .stara baba zrobiła - - Natw:alnie l ~ gdz1eź go m1~łem ~sl~ć? . swego wspólnika. ' zmanna. Czy hrab1111 sama? . 
wyśmiewa go Rudobrody gniew!lie. ·- Wtakim razie on z pewno6CJll wioceJ me - Broń Bote l -odpowiada młody przemytnik, 

_ Przezemnie 1 My§l co ehceaz. - brzmi jegO wróci! - Bo głupstwa, gadasz, stary - mówi Borsuk - Jeźdaiec konno przywióZł liat ten do karczmy 
i======l obojętna · odpowiedf. . - O, poszedł w przebramo i nikt go w świecie gniawnym i porgadliwym tonom. - Nonsens l Ja IeśDei J • • 

Obydwaj towarzyaze wehodZJl ~azem do chaty. me i>O~na l . • . przynajmniej nie czuję powołania do rozbójoletwa - e~s z wm rozma~ l 

Su l 

Rlldobrody jest w złym humorze 1 składa swo)ą - Kto w1e f Tfl:t Ratzmann to tak• OSioł, !e i prostego całkiem rabowania l - N1e l Trzymalem SJ.Q w ukryciu i obserwo~ a• 
bron. Potem podchodzi on de kąta. otwiera tam bez w~tpienia strzeli jakiegoś bąka, po którym go - Wiąe nie chcesz ? ... Iem go stambld niewidziany. Przymocował on list 
małE.', nieznaczne dr~wi i wsuwa rękQ w ciemny poznBjlll . - W 1:aden sposób l ten gwoadziem do dr~wi i natychmiast odjechał. 
obszar poza nimi. . . . - Był~ by to ~ takuu wypadku. jego Wł_!lsn• - .Ty zawsze jakieś Wlłtpliwoaci mieć musisz l . -_Czy ~powrót do l&mku l - bada Borsuk 

Wychu~nllwszy sta~lf&d s~zyoa~. a tak c1~1k,. w~na, :ałQ JB znów me mam go za tak1ego. głup1ego. Nie masz ani iskry prz9dsiębiorczago ducha l Cói Clekawte daleJ.. • 
te nawet ją z trudnośCifł. udtw1gaą6 może, wyJmUJe N_1e kazała~ ~u nawet gzekać na. odpow1edt. Hra. innego m }l teraz począ6 mo:Wmy ? . - Te1o n1e WJem. , • ale prawdopodobnie wró. 
00 

: niej szkatułkę z bttuterją, - zdobycz z wy· bma ma ma łlst do karczmy leśneJ p~zyslać l - Bąd~ siQ starał odzyska6 napowrót swe na· cll on do domu. Widziałem tylko jak znikł w losie! 
prawy do zamku Rotenburg. , - Hm f -: m~czy .. Borsuk zamepokojony. - rzl2dzia. Będziemy więc znów banknoty fabt"ykować - Trzeba było lepiej u'watac, mój synu 1 -~ 

w dutej tej skrzyni nagromadzone są skarby ro bardzo zgn:ła b1storJa l i przez rok jeden całkiem cicbo w kącie siedzieć gaQi Borsuk. - Ja zawsze ntr1lymfttałem. ~ t; 
przemytników juzue z dawnyeb dobrych ich ezs· - Ja wcale tego nie widz~ - irytuje ai~ Ru musimy ! W tym czasie nafabryko~P. ngl'ornną m'l"'! jest~§ dureń i żl s'ię do tak:l:l'b t~tl~~y ote n"da.c d 

' ,,r 



Da. A.L"LEłJBETTIPILHO. 
LECZENIE OGOLoNE. 

Speci"tność: eboroby kobiece i dzł~ 
c1nne. Przyj!T.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. . 

· Konsultorjum l rezvdeneja: ul. Com
mendadar Araujo n. 5U. Telefon n. 630. 
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lwowską. Zamach został udaremnia· 
llY'J a zamachowcy oddani pod sąd, 
ktory skazał głównych winowajcOw 
na karę śmierci. 

Onia 16 lipca b. r. o godz. 2 60 
po północy wykonano wyrok śmie~. 
ci na ska7.a.nycb: Janie Dietrichu i 
Mjkołaju Sołoczeńce. 

Pan Prezydent WojciechowSiki 
prośbą o obskawienie odrzucił. 
Obaj ska~ańcy byli spokojni, nie 
chcieli Bie wyspowiadać i prosili1 aby 
im nie zawiązywano oczu. Naprzód 
rozstrzelano Djetriche, potem So
łoczeńkę1 który padł, lecz tył, d6• 
póki ~f1c.:r komenderujący Dle po· 
zbawił go życia trzema strzałami 
z rewolweru w skroń. 

PENSJE DLA ODZNACZONYCH 
•VIRTUTI MILITARic. 

Minister spraw wojskowych ge· 
nerał SH(orski podpisał pnia 8 lip· 
ca b r. w porozumieniu z mjnistrem 
t>karba rozporz,dzenie wykonaw. 
cze w sprawi~ wypłaty pensyj or· 
derowych ... v,rturi Militari•. Wszy• 
scy odznaczeni tvm orderem bądą 
mogli podnieM za rok bietąc~ 300 
złotych pensji, a za lata poptze· 
dnie w obligacjach skarbowych. 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Poprawia i ea7śel 
BlRUTA DERGINT-RA WlCZ 

przy ulh;y Augusto Stelfeld 84 (róe 
ul. Colombc) adres pocztowy caixa .H· 

Curityba 

Różne wiadomości, 

POD KULAMI OPRA WCÓW P ADLI 
CZTB:REJ POLACY. 

Na jednym z hoteli w Irkucku na 
Syberji wywteszono chorfłgiew ZJeloD'ł 
z herbem Brazylji i jednocześnie w 
aazetacb sowiecktcb zjawiło sio oglo· 
azenie, źo poddam brazyltjscy, łyc&IICY 
sobio powró,tć do ojczy1uy, wi:ani 
Z:iłaazać si~ w konsulacif: po paazpor· 
ty. Ogłosze!lio wywołało w miościo 
zadziwienie, gdyż na Syborji nigdy nłe 
widywano poddanych brazyllJikic:h. 
Jednak możność uzyskania paszportiJ 
zagranic:n~so t wyjudu aprawila, io 
rodowtcł RosJanie Uumnłe sacz~i od· 
w!edzać konsula. ran ten okuał sig 

cdc:>włełdem n«:!&wykle uprtejmym .. 
Wdlodqc: w oi~ltie połobole l~&dał, 
chtlnio si~ zgodztł na wystawlonie 
kilkudzłesi~ciu fałszywych paSiportów, 
które miały umożliwić of•arom ucisku 
bolszewickiego u::iec,ko do Ameryki. 
Hrabia Pjetro de Va1ca (tak si~ tytuło
wał pan konsul), sporz~&dztł spis ostem, 
dzłesivciu osób, uk.iywahacy~b si~ przed 
władzami sowleckimt i prosił, by cze· 
kaU ~;;ler?liwie, gdyż chwilowo brak mu 
formularzy, które lada dzień powinny 
nadejU. M1noło kilka tygodni. Pewne{ 
nocy wszyscy .poddani brazylijscy• 
z01tali areutawani przez sowietów i 
stawieni przed naczelnikiem miejtco 
wej policji. Któi zdoła opiuć icb zdu· 
mienie, gdy ujrzeli tam hrab1ego Ptetro 
de Vasca1 prsemawiaj,cego w najc1y 
stazvm iozyku rosyjskim, choć uprze 
dnlo nit roz\Uilt&ł ani alowa l Wsr.y 
atkim aresztowanym sarzuc=ono Ultło
wanio wprowad&enia w bl4d włads 
sowieckich, co razumie sio karaneibY· 
wa 6mierc:ią, gdyż prawo boluewic:lde 
nie cacka al~ z iyciem obywateli 
.Konsul brazylijski• okazał sio pro
wokatorem, Ntcponiowi udało sio ze
brać podpisy osiemdziesi~ciu nteazczo· 
lhwców, pra&rt4CYCh wywodrnwać s 
Sowdepji, którzy nie przypuszczali, ie 
podpleuj• na siebie wyroki łmlerc:i. 
Nazajutrz, w wioz1eniu irkuckim odbył 
SIO masowy mord. Wśród ub1tych było 
- czterech Polaków. 

S'LUBY WOBEC S'MIERCl. 

W kwietniu br. parowiec .Pace•, 
v.·ło14~Y paf9 tysi~cy wycbodtców por· 
tugalskicb l btszpa6sktcb do La .Plata, 
s powodu uderzenia o skaly podwo· 
dne na Atlantyku pod Pernambuco za· 
cz~&ł to~. Gdy zawiadomianta iskrowe 
wzywaj~&ce o pomoe, nie aprowadsały 
ratunku~ kapitan Meyer oznajmił po
drótnym o niebezplec-&e6stwie, racl~ąc 
im przygotować si~ do śmieret w duchu 
cbrze~ijańsktm. Wówczas jeden z wyt 
chodźeów zwróc1ł alo do kapitaoa z 
proŚbil o poł"~"nle go wo&łem małżeń· 
skim z obecną na pokładzie jego dłw• 
goletailł przyja~tóllq. Przykład podzia
łał. W obłi~zu śmierci wyat,ptly do 
ślubu 01ółem dwadzieśeia trzy pary 
źyj4ce do"d bez ślubu Zgodnie z 
istniel4Cetll prawem morsliom, kapitan 
pOlłCZYł wszystkie pary i akt}' ~lubne 
wpisał do kstoat okrctowej. Wkrótce 
po owych uroczysto6c1acb nadpłynoly 
dwa okroty, które podróżnych zabrały 
na pokład, .Pace• zał przyholowały 
na aaprawf} do portu Araju. Po przejŚCIU 
arotraego niebezpłeczeństwa, panie 80· 
wo laSlubione rozszalały liQ z radołci, 
gdy paRowie młodz! nczoli sit burzyć, 
ł4daj•c: od kapitana uniewainlenia 6lu
bów, co było niewykonalne. - Meyer 
wytłuma~zył im, ił rozwr4zanie ślubów 
przez niego nawi.zaaycP,, należy do 
władz ducho•nych i s4dowyc:J), Mtż· 
czyźnł, zaślubieni w obliczu niobóz
pieczeJ)atwa oburzali s10 tak dalece, że 
dopiero policja paragwajska zdołała ich 
doprowadzi~ do por14dku. Zagrołeni 
wyaadzontem na ilłd i ~dprowadzonlom 
do WApteń, dopiero przycl~bli i zgo
dzili lit na swoj• dolo. 

Polalla Jlid .. oradem (ra 
jem) Zyd6to. 

O.t chwili powstania p11óstwa J'Ol· 
sk ego, 1tale w nim brułdzą róine 
lllniejszołei norodowe, ale prym i•k 
wsz~dzie, gdzie c:bodzi o zn\,.J.c~enie 
chneścijan wogóle a peńttwa c:hrze· 
śctaańsluego w azczególności, trzymaj4 
żydzi. - Oni to prsedstawłaj'ł Polslro 
zagranic, jako pat.•two naJbardziet 
zacofaue, oni krzyc:s4 że im 119 dzieje 
wielka krzywda w Polsce, oni to roz. 
budz•l'ł niezdrowe pr,.dy komunistycz. 
ne. a B-.llszewjo pr&edstawlai'l jako rai 
&!emski; - ale to ich usada ~ i:yd:i 
bOJ' Sit i 11anuj4 tylk1 tycb, którzy 
1cb gntbłfł, swiadczą o tem najleplej 
wyj,.tkt z gazet iydl)wskic:h, które przy· 
tac~amy poniżej, 

Jak 1ac~owuje sit belszewizm wobec 
tyd6w naJlepiej ~harakteryzuie wy~ho· 
dqcy w Berlinie łydowski .R.tdwJet•: 
,w Mo 48c. Zac:la;ty antysecnttyzm o
l8rnął teraz wuystk:e waratwy '"'Ył · 
sk•ej ludnośc:i, które dawniej nie były 
mm dotknięte i niema promiertia w 
ciemny~h 'bmuracb, jakie uwisłJ nad 
żydostwem w RosJI • . . Żydostwo cay
ni 119 odpowiedzialnym za niepr1eh 
czone cierpienia <'gromneg~ or&flDitma 
państwoweao. I im mqiej jest to o 
startenie uznadrr one tem jest niebez 
płecsnlejsze. adyt stosunek do 2Jdllstwtt 
w RosJi przekształca sit w IWOJego 
rodzaju psycla"zt•. 

A warszawski .Mus Prze11._4• tea 
herold mniejazo.ci nar'ldowych w Mo 
160 stwlerclaa, je wskutek waru"k'>W 
gosp~darczycb 700 tys•ocy skle$)•kuzy 
1 b•ndlarzy pozostało DĄ bruku boc 
z ar b \c u •• zroz\lmiałe." jest tedy P•l ~e 
• Nuz P•&egl4d• dlac:zeao żyd&t ucio 
k ią z Ros!i, 

:lyd A 0.1esy, K•jowa. :lytomlerza 
Cz;ęroJicb ·Hu, H~mla • Mańska wio do 
skonał,, ze w Ameryce kwcta na rok 
bi6Ż4C:Y jest już wyczerpana, i~ w Ru 
munJi ucłktnien:y skiurn '' na okrr poe 
mok1, a w K 1nflttntyno,olu umieraj' 
z głodu i urazy, se Kanada l Argen· 
tyna ścisłe przeatr1eg1J' emigl'Antow 
a iydów wpuszczaj~\ bardto bogdych 
lub silnycb fazycznie. Wie, łe c:sąta go 
Ciernista droga, która może go całko· 
włcte zalać. Nte bacz4c jednt.k na to 
wszystko, wyczelr:ute cały•i tye,dnła· 
mi w bntracb wydaj4cycb pauporty 
zagraniczne. Jedzie ale dok'd - teao 
sam nae•. 

Ale •Y wieay li nadto dobr&e -
jodzło niestety do Polskt. 

Od kilku lat prMI naszą aranict 
wsclaodni4 leaalnio i nielegalnie ••c:1y 
si~ żydollwo i w br:utalny sposób przez 
nieuczciwą konkurencjo wypiera tutoł
ssycb cbrześctjaa\sktcb kupców, rae
mieślaików 1t1J. a skuteczoło 1m poma' 
gaj4 w tym stra•d·wym na1etdzie na 
Pol•~t. dziesittki milJonów aolarów 
amery~a~•k•cb prze~tyłanycb przez róż• 
ne sto•arzyllenia łydawlkit z 1a 
oceanu. 

(Dokoóczenie naat4pi) 

Paplt:ro:sy »VEAUl) .. LO ł'U~ 
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TELEGRAMY 
Po!ska. - Z Gdańsza telegra. 

f:.~jł\ pod datą 22 b .. m., te ban• 
~Ja rosyjskich lułoierzy, przebra 
avch 2a bandytów przefizła grani. 
cę polską i wezczęła powa2ne za. 
miPS?.~nia w kilku miasteczkach 
nadiranicznvch. a szczególnie w 
okolicy Dubną. 

- Dnia 18 b. m. powrócili do 
oracy górnicy na Górnym Słł\sku, 
którzy strajlt"wali od kwietnia. 

- Z Gdadska donoszą, te skut• 
kiem przesilenia ekonomiczneso 
bardzo ucierpiał rcch hagdlowy 
wolnego miasta. 

w~dług statystyki 80 firm, mi~· 
dzy niemi kilka bardzo powatoycb, 
zmuszone były ogłosi~ baankructwo. 

His7pan)a. - Koosuł amerv· 
kański w 81ł.otander w Portugalja 
CJ. OnrsoLI iaformgje, ae wkrótce 
utwńrzona zo9taoie nową lioJa dla 
r)krQtów oasaterskich miQdzy pól 
nocną HisapanJą1 Brazylj" i Ar· 
g~ntyn., t: ob użenh~m ceny za 
prceja::d 3 ·cią klasą o 2& procent. 

- Korospondent •Oaily Tele 
gra~ll· z S. Seoastian zawiadamia 
~e trWaJą w chlsnm caągu krW~tt · 
we walki maędzy H•szoanami i U,. 
tokańc~ykąm• we wscbudoim M.ł 
'lku, WoJska b tS'!pań.skae btją su: 

b •batl:':sko r6woiet na wscb ,dzi ... 

Włochy. - Rz-.d włoski prlf• 
aotcwuje obecnie plan emilracji 
do Połaocnf:!j Amer-yki. Wykonanie 
tPgo piana polecli premjer włoski 
Mllssolinl markizowi Poalucbi. 

- Tełt>gramy nadesłane z N loch 
z.:awiad trn!ają, te w Neapolu przy. 
szło do powatnycb i krwawych 
starć miedzy faszystaJDi i socjaU. 
stami. Zabito dw1e osoby-i cięt• 
ko zraniono. 

- Przy udziale ogromoPj masy 
pubłictuości odbył si~ w Frata Po. 
łesile pogrzeb zamordowaoeso cle• 
pu~owanego Matteottie~[o, kt6res~ 
zwłoki ni~dawao odnaleziono. 

- Brak waadomodci o lotnikli 
Localłehm, który aeroplanem wy. 
brał siQ przed niedawnym czasem 
do blf'i:Jaa półaocnt>go. Za zasinio• 
nym lotmiliero wł Jdkim wysłano 
kaiku lotnikOw amerykathkich. 

Niemcy. - Pierwsi miniatro• 
wie Rz~zy niemieckiej zebrali siq 
w Berliute1 aby radJit nad umo· 
w.ami zaw&rteroi w Londynie. 

M1oistrowie socJalistyczni poata· 
oowiłi zatwierdzić działalnoa6 rzą• 
du i głosowaó za pr~JlQCiem pro· 
tokulu podpi3aneio przez delega· 
tów niem•eckich na KoofereDcji 
["oadyńs,iej. 

----~~------~~~~------Pc~piero'iy • TE \ OOc 
La RHina 

Maroka, broniąc aię przed stał t!!lt -----------
o.ip<tdarna krajow ... ow, Stany Zjednoczone - Z 

- W czasae swe~ro os ato1eao Nvwt &1> Jorku dooosz" te w k• 
'>Obyta w Maroku, genecał Pramo l łac!l b<tnl(oWycb , fio ... nsowycb ruz· 
d<! Rivera midł koufereoCt'l z sy prawiają obszernie nad rez•ttatem 
11em Riisulli, który w ostatnim Konferencja Londyńskiej, wrótąc 
czasie nie brał B1ziału w walce szybkie przyw:-ócenie normalnych 
J)tzec•w Buszpanom. stosu'lków ekonomicznycli w Eu· 
-Wedłag doniesienia kores:'lon ropie 

denta •Diily News• pleqaioaa afL'f• - Prezydent S1anów ZJed!lO• 
kańjfde ~ okolicy Rtffu przvstoto• czoDycb, Coulidl~, o'wiadczył pa. 
wują wielką'of-;!nsywę przeciw H~sz bliczoh że uwaaa pomvlltoy WJ• 
panom, znajdu 'cym aiQ w Pełaoc· n1k K mft!rencji Londy6-~kiej za 
nej Afryce H1szpaoie przygotowu· najwatoaetszy akt dla pokoju dwia. 
ją 51~ do eoergu~znei obrony. towego i z tego powodu aa do .,. 

t'ołJł~iVdJ • V"- \ U\J• 
NEWYORK 

konania planu mi-:dzysojuazaicsei 
K )misJi znawców ł\oan&owycb nie 
u watą za potrzebne zwołanie pro• 

_______ m_, .. _q_v_ .. _.,_."_,. __ jt!ktowaoej Konferencji rozbrojeoio-

~leksyk. - W Metnyku (st.o· 
ł, c,) Zllkońc,ył si~ proces pr.zecil111 
band~tom, którzy zamordowali wła· 
Gdcaełkę wielkieJ f.tzendy w Mtl· 
ksyku, aogielk:e Miss Evaas1 po
woduj,c powaitiV zatarg dyploma• 
ty< zny między Anglj• i Meksykiem, 
l'rzecb s oskartonych 1asądzooo 
na kart śmierci a dwóch awoł 
niono, 

wer, poniewd obecne atoauoki 
mi~dzy pań'JtWami europejskiAmi 
aie powiany WibuJzać olta"f ja· 
kkhk.olwiek napadów. 

Jui'OS a w ja - Donos,.ą z 
B::liradil, łt! St!rbiki m1oaster Slłraw 
zairanicznycb uda SiQ z początkiem 
wrz*'śoia br. do Paryta. aby ta!:l 
podprsaó traktat francusko·jugoalo· 
waaAsk1, który ustawia zwi,zek aa 
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- Ja nie rozumiem, czego ty od niego dtcesl! Niezwłocznie za nimi opuszcu Borsuk chatt Tak za~bodz~& oni na podwórze, adzie rów, Równocześnie ro&leg4 tło okrzyk oburaenia 1 
- wlr.rtca się Rudobrody w obronie Ratzmanna- i skrada sio niepostrzeżanto ich lladom. Celem n1ei ntozm,.:ona pallnie ctsu. szeregu 1tuelców i tuzin luf 1k1erowuje lit 
on przyniósł przecież odpowaedt, a Wlt~ej nikt jego jest obserwować ich, i uratować klejnoty na Rudubrody zdobywa ato na odwallt' podc:ho· grot ue na het:nta bandytów. Oftc:er waha tlt 
od niego nie żądał, 1 nae wymagał! wypadek śmterci l11b UWIOZienia Ru4obrodeso i dzt pod okftl) W1d1i jednak tylko próany pokój. jen~ze d ,4 znak do wystrzału, gcl~ t zaleły mu 

- ·On powinien si~ był przekonać, ct.y hra- Ratzmanna. Rstzman z.bhżył s te tym~~asem d3 dr z• i 1 bard~o na tam. aby Rudobrodego śywego w mot 
• bina na c.ebte J&IUeJ łapki n1e zastawilal - ade Droga do karezmy leśnej bardzo jest daleka J zastaJe je otwarto Nte ma Jednak odw•a Wbjić swoją d ·stać . 

ra Borsuk dAlej. Ja na twajem miejsc:u bym tam u~:i.żliwa. Prowadzi ona bowtem przos stroma do wnttrza, a i Rud .brodeap wstnymUJO JUłe6 Kró •k'ł t~ cbwilo wyl&:orzystuie ludobrody 
nie poszedł. Jeteh ona naprawdo pienl4dze przy· 10ry t ctemne w,wozy, prze~ d'ikie i nieprzy złe przec:zu~:ie od tea() kroku. jednak na awo • korzy6:, a czyn& to s podziwia• 
meste, no tu dobrze •.. to niech ich tam ,., kar- stt;pne ś~teżyny. Moc jest ciemna, adyż ksic;· Mara•b•J4 119 oni przn ~bwilo szepto ... a l•C4 onyt•lmnoici• u111yst• 
c~mie zostawi, 1 mech sobie za nie awoj' bitu - żyć Joszczo me zonodł. Okazule on l l f dopiero aastopnte załwtec:a .R&tzmann latarko i otwter& Widii on, ie anl przez frontowe ani ta 
terj~ odbjerze. M,,żesz jej IZkatułkf tam gdztd z pola ciemnych wllrGhoł[tów tlrzew, ady we• dr1w1 do s·en•, w któreJ DICI podoJrzaneao na przer; tylne drzwt nte btdzte ltQ mOtł wrdoltał 
schować 1 powtedz.tec jej, gdzie ona J4 znaloU drowcy nast już praw1e do cel11 wycieczki tweJ razie nte spustrt:"'l&. · i że drag• •o ptwnlcy takłe przez atrselc6w jest 
moiel 1 w ten sposób b;dz1esz bezptec:zny l dochodq. - Na,rzócll -woła RwdolllfOJy, dodai•c lO· zagro tcona 

- To me,la myśli - woła RudobrodJ. Przed ••m• kucr:m4 zatrzymuje sio Jiłudobro· bu1 i Lowarzysz.owi awema odwagi. - Hra1»1na Tylto sc~ody na strycll nie •• obaaezontl. · 
- A co zrob.sz, jdell na wattpfe do karcz. dy z towarzynem swoam na c~tralo, l nacłslu· lfdZte pewuu w tzbie aoapodneJI Sa mn'' - woła WlfC ludobrody na ••e-

my zastaniesz tuzin str:&elców zamiast brabiny? elluJe ostroinie na wuystkte strony. Le'' ledwo ucb)la •r1w1 do IZJDkowni• przed 10 tower&JI~•- którv bez namysN sa nlz po 
- oatr~eaa 10 Borsuk dalej. Lecz w okolo nie 1łycllać n1c prócz szmeru staw1a mu s t n1o1pod"aoy Widok. llhod~&c~ wakakUJe. 

- Sk4dżosz by ont sio tam wzłflił - illliejt dnew. Karczma leśy przed Dlml lpokojaa 1 Clłlll Z.tauast hrab•ny Ola•, ktor• on lit ta na pe- Stój! - odJ.ywa lit surowy słoi oftcera, 
!SiO Rudobrody. na, jok gdyby ływeJ cSus&y w nieJ n&e było f wno spodz.ewał, ap;;;atr&eia oa k:hna atraeleówl ~ 1t611 

- Motd ~~:h hrabina tam poślel :SkradaJ• 110 om, kry,4c sit ostroiAlt poza nadJranle&nyclll, a llllic&ZJ au111 lein c:&IIJ M••n· Po c~w li snajduJ• alę oni obaj na lłryftlł. 
- O, ona by al~ na tG nte odwaiyłal Wie ktzakamt na frontOWI& Slrllnt gospody, ale Lam łlarJ& 1 pomo,u.kaeta »• 001 u&llroatnl, a lufy , n• wyscruły strzłlców o•p3Wiada ltucłoltto-

ona bow om, ze wtedy nie wyszłaby tywa l r'łk grobowa Clili panUje, 1\t~olb u;b &rQ.nll btylk&J4 Jy tyllto azyderezym IIOiaJ,_ łllitelolia ł SA• 
moic:hl • Pu•konawszy 1i9 tak, ie t\l 11& besp:eozn11 łbulobru.ay eo~fa l•!f a etatkiera ptsekleństwem. tnau111e •uwa, Które nte&Wl~Jc:z•to na kluOJ U• 

- A ja nie wiert:~ w to, że ona sama talii l wraeają oni znowu w stront oerodw, •bJ pu~ez - ProiZf tylko w~,•-=. p•nto RI.I.>Jbrobyl my•a 
przyjdzie! Taka wielka pani mo poruty 110 tak P"dwórze do wnetrza domu 1i9 doat~ odzywa Sli aayJ .. rc.&y lłDI łri11acsc:s"· (beka· Strselcy blean• 11 nillli, l liliJ• kolba•i o 
dale~:e, aby si~ na sch~dzco 1 tob4 w kar"mlt. W tom daJe Rudobrody lewarzysaowa swemu my na pan• z a.oe.•rphwviet,l duw1, lć:CI nadartt!llntll 
leśnej w nocoy zj&.wila t tnak, na który oni obal w je:óneJ c:bwilt znhE&Jo\, W leJ ledBOJ 'b•11t alyuy .IICuciJ~rody umor Ofu:or kał!# hatbtom •*ołril napewr6t zejU n& 

- Ależ u djabłbl - irytuje 1i9 R1.1dobrody. Jak gdyby ~eb ztemia pocbłone~a z ltotu pl)za svo4, a rowno~'tl•ll• &Jaw ta at . d'' Jest \)n p ~wnr, t• mu to ptallkt a a6ry ale 
- Ona przec1et wtasnort~zmo tak pllzol Cóż Scbuwawszy liC w ton spcsob w gostych l tam s~ee~'" atrao1~ow z of eouua na uolo hk 11C1eka4o nie cllco ." te ra.1ep Jtraobnoao praolotru 
właś,twie chcesz, abym zrobił l krzakadt, au:d~4 oni tam, hlenacbiJmio 1 napr~&•• jak gJyoy a Zttilh wyruśhl Sp111t Jjny dutylfb.;aa• krw,. 

- Posłuchał moJej rady, i uc:syfl tak jak ci J'ł wnystkle zmysły, aby dojst teao, co si~ tam <tum k&rlf&my, aaplłDta 119 wra••li i sacqklem Iranlony strzelec zostaje przenuSiionJ łmj' 
to poprzedni:> powiedziałem! - natosa Bonuk. *•'vci. orcnt. aospodneJ i opatrs 111y. 
Jt!żeh brahtnie naprawdo o WJkupienae kleJnotów Rudobrody patrzy osłupiałym wzrokiem w Z prserueniom 1 sgroz, w.d&i Rlldobro:!J Ofteer zał 1 leśnlc.&J'II ltardJ• ait uc&Jlil6 
chodzi, to ona nie ~dzte robUa tadn.Jch utu• Itroma domu, w okno, z ktorego wiazi lw~atło. wras z tv«ar~yszem awym, aa uc .. ,czony 1est n~e- wi~tnto• l«t'm ucu~c&Kf n1emoitaw• 
czek l Czy to może hrablaa JUŻ LU przybyła~- mru· puyJactołmt1 1 że •uy1Lk,e wytbod)' •• obi&· Rui()brody i Ruzn-ann zdaj4 11~ być ~iłłii 

Rudobro1y potrząsa głow4 na znak protestu. czy on me wiodząc sam co 0 tam myślać. lrzez QZJne. ate1 nadciot ratunku. J tk ćmy <1-> iw1aUa wpadli 
N1e, n'el Ja Jestem peway, te ona d11i pół aodziny muźl2 sied&i on tak z R:Atamaanem o,u-:Jwuje go dZika wścieldoić i rozpacz. 001 tli •obrowulrue na IWl)j• &gllbf. 

uma do karcozcny przyJdzie, i dlatego ta tam w uluyc•u. ntezdecydowaay co pocztc. - ZJradal - sarsyta oa 1 celUJe p1stoletem Puepow11d11ta l~>rsułta 1111 spełnilal 
póJdOl . • · . Swlatło me gaśme, lec.& prócz teg:J nic w o· •wtm w na~:l~taj,cy~ll stuol~w. 

- Wt~c podz na awoJ• zsuboJ - irytuje llf koło obec:ności łu.tzkteJ nae sdrad&a. - ł'udJaJCII llf bandycH - odaywa lłf ro&• 
Borsuk, ktlZUJ,CY a•us oft;ora. 'J:etaz naiD tu nae UOII· 

Rudobrody nie wierzy w żadne nlebezpiecze6- Wreszcie podnosi sit Rudobrody i daje towa· kn&e'••· 
1two, ale mimo to ćbce byt ostrolny i lłiorzo dłl rqar;owt awemu aoak, poc:lem wysllW&JI& 111 oni - o" paokł& z wa:ni, wy łotry! WYłO Rudo· 
bezpieczeństwa Ratzmanna 1 aob,. dalej jal koty z ogrodu. Kai.iy 1 nu::b u'brojony brody a pu011ka &a kurek llltoletu, 

~koro tylko trNok zavatla, -.ybiet~ ·ą s ;~ óni jast pistoletom " lewej, a oscrym, dłJ&tm nolam Z oku:yk1em bólu pda lC<len ze strzelców 
•·~HJ w dr•-'JV. my*łrwskiM w praw o, rt~l. ~~~zko araruouy ua podłoft, 

• 
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drzewa· OOELHD & MORElKA sprzedaj, najtaniej (skład drzeMta). ul. B. do His Branco~ SD IL Teeph. e4l 

Dr. Gnełaue •e Ołlvełra 
operator-akuszer 
maauero elektrycznym, reuma
newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
ul. 15 de Movembro 93 na piQtrze 

Telefon 5 75. 

i ·ciu lat. majfłCY na !:elu 
obecnogo stanu poli· 

w ELUopie Srodkowej i na 

- W Lizbonie 
radykalna wszczęła nowe 

., .. ~,....... polityczne. Rzucono w 

zatarte walki" bo dobrze rozumieją, 
że solidarność to ich siła. Idim-yt 
i my za przykładem innycb naro· 
dowoaci' i popierajmy zawsze i prze• 
dewszystkiem swoich rodaków, bo 
tylko w ten sposób staniemy się 
silnymi. 

Popierajmyż WifłC bezwzględnie i 
szczerze tę nową placówkę polską, 
ten nowy sklep i kawiarniQ p. Jana 
Kubisa1 aby się mógł rozwijać po 
mjślnie dla po~ytku naszej kolonji. 

Z Sao Paulo. 

z Michigan pod przewodnictwem 
profesorów Garcia Prada i D. Re. 
reara. - Minister Sprawiedliwości 
upoważnił rektora rioskiego uni· 
wersytet~ do godnego przyj~cia gości 
amerykańskich. 

Z 1\'Iinas Gerą.es. 
NOWY PREZYDENT STANU 

Kandydatem na prezydenta stanu 
Minas Geraes w miejsce zmarłege 
prezydenta D1ra Rauta Soares WY· 
brano Dra Mello Vian·1a1 ·dotycb· 
czasowego Sektt!tarza stanu~ 

_;:;;seeowce 

!SS&easeaseasee,eeesaseeeaea~ 
"' ,. Q) (G Sekej a Sw Stanisława Związku. Folskiego 
(G W JlUP.J łJ'ble Ul'Z .. dza 

Z PIZEDSTAW! ~ !B AMATOIS,Jłl:E 
Z pod tytułem 
Z ,,Kw ia t Syc7lji ~~ 
CI u1 ó c·h t aktach 
((t odbyć sią maj4ce w flobote dnia 6 go września we własnej sali GB 
(t przy uli~v Carlos Carvałbo 73. 
(9 NA ZAKONOZENIE ZABAWA Q) 
(O CENY: Loi a 10$000, Panowie 2$200, Fanie 1$000. fD 
W dzieci 500 rs. i) 

dwie bomby dynami· 
ktOre zniszczyły kompletnie 

wielkie budynki. Oprócz tego 
I)Omocy bomb wyrz"d"une zo• 
zuacme szkody materjalne 

ECHA REWOLOCJI W S~\0 
PAULO. - Dziennik ~Estado da 
Sao Paulo c po zniesieniu za wie· 
szenia wydawnictwa jego, począł po 
Downie wychodzić od dnia 17· b. m. 

Z Bahii 
WWIĘZIENIE OSŁANOWEGO BAN · 
DYTY. - Ze stolićy stanu Babia 
telegrafujii, ~e policja tamtejssa 
uwięziła osłanowego bandytę Jose 
Bonorio, który był szefem bandy 
zbrodniarzy i który ma oa swem 
sumieniu mnóstwo morderstw po• 
pełnionych w stanach Qoyaz, Pj3uby 
i Babia. 

8 Z~mówienie na loźe przyjmuje p. Tomasz Porat. ~ 

~ C~ysty ~och6ct.przeznac*ony na • f · 
CG Szkołę S redntą w Kurytybte ® innych cz(Śriacb miasta. W 

kt6ra eię wywiązała mi~dzy 
i radykałami poraniono wiele 
az,d portusalski zarządził 

.~.-"''"'".. lrodki celem stłumienia 
zamacbOw i celem zapobiete· 
powatniejszemu ruchowi rewo 

11. 

Z Lizbony telegrafuj l\1 że 
zirowia byłecu prezyfien'• 

· D.ra Antoniego Jose de 
pogorszył się bardzo w 
doaaclt. 

cja. - Informają z Car· 
ł~ lamtejsza rada prowio• 

postanowiła wysłać tlo 
ł'taocuskif s o me•onał w spra• 

aa jlycblejszego utworzenia• 
•ur~•~-"•wa.:::ua~<~ S&Q z •zlłdaw1 • ·a· 
i Ar1eatyny, komlllltkac1i aero-

1 mi~dzy francjf4 i .Baenos 
via Taluza, Qasa Blanca, Da· 
l'eruabwco i llio de Ja!leiro. 

l~ttee~••••~--•~•••e*••• .. •: 
...... KRAJOWA! 

111ELI JEiZOZE 
• - Stagja meteorolig1czDa 

de Jaoeiro notuje zbli~aoie 
południa o&romnej fali zim• 

ju! o»Jęła Arceotynę i 
Kio Graode do Sal, gdzie spo· 

wielkie mrozy i śnieai. 
ta przejdzie takte przez stany 
Catharina i Parana1 posuwa• 

dalej w kierunku północno 

- Według opinji biealycb w pra• 
w!e prawoikOw w iłio de Janeiro 
i Sao Paulo nie naleiy sią odszko• 
dowanie ani Brazylj&nom ani obco· 
krajowcom za szkody wyrr.ądzooe 
ostatoilł rewolucją. Przypuszcza się 
tak~e, ~e i przedatawidele dyplo. 
matyczoi obcych państw nie będą 
wnosić reklamacji w sprawie- od.sz 
kodowa i • 

ZABÓJSTWO. - W Aracatub;e zot 
stał załJity strzałami z rewolweru 
tamtejszy prefekt dr. Jacintbo de 
Barros F1lho. Z!lbOjcOw ares&owano 

lUANOWANE BISKDPÓW. -
Ojciel! Sw. PliJS XI zawiaDował 
biskupami: Monsenbora BaratQ z 
Oliody dla dJecezji w Saotos, mon• 
senbora Pedros~ z Santa Cecilia 
dla djecez1i w Soroe2ba i kanooi· 
ka Jose Agueire z Bragan((a dla 
biskupstwa w Botucati. 

NIK BĘDZIE ODNOWIONY KON· 
TRAKT Z FRANCUSK.\ MISJĄ 
INSTR KCYJN4,. -Rząd stano· 
wy zawiado•ił aenerała Nerel•a, 
azefa m.iaji fraocaskiej, !t zcadaa 
eie z Dia zupełnie, alty kontrakt 
z francask-. mi~ją instrukcyjną nie 
był odnowiony. Misja francasila 
wkrótce wyjedzie do Francji i jut 
wiQcej nie powrOci. 

NOWE ARESZTOWANIE. - Na 
źądaoie s~dziego wojskowego dra. 
Augasta de Lirnil został uwię:~iony 
Dr. Garlos de Paiva Meira, wice• 
prezes Towarzystwa Handlowegc 
w Sio Paulo, za udzielanie wiado· 
mo8ci o przebieca procesu wojsko• 
weco ezłonkom tego Towarzstwa. 

-1 

Nakładem WillSilem 
co dopiero wyszła z pod prasy: 

:lv.t~P~ 

P~E~::tN"'Y' 
(w 1·mlu koloracb-50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w ~nlacll przyoaJmni&J €$001) 

l • l AAeby cuę arobić przytdęplli&jlq 
a nazej Ueby sit kat4.J m6gł ZMP&: 
tneć w dobrą Mapę Paranr - kaza. 
l.iśmy wykonać wielkfl ilo§6 tych map 
spacjalilie dla nas i która sprzedajemy 

----....,...;. T A N I O -

C E N Y: 
Na dobrem papierze 2S50ł 
Na najlepszem papierze 3SOOO 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Studjowanie Geografji - to jeden z 
najważniejszych czynnilrów Oświaty 

NIECHAJ WIĘC KAZDY SOBIE ZA. 
NÓWJ l'Ę TANIĄ MAPĘ PARANY. 

* 
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PATRZCIE ~ df.ali~''. li 
MN~WO ~~ ~ h ~ 

! ~t "" 1 ' l 
KLIENT -.J: • \ 

zadowolony 
A 

KRAWIEC 
rewnie ż 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
A to dlatego 

ŻE UBRANIE 
WYKONAŁ 

JAN FAUCZ cuo•T~R& 
11

·1 
Avantda Lul& Xavlt>r 

M. 11. 
~=======-----========================~ 

Koloniści! 
używajcie tylko nawozów marki 

..,..-:-....... '\, 

DON~BTCIA: 
Curityba- Fernanda Hackra,it &. Cia, 15 de Novembro ei, 

esquina Rio Branc:o. 
Curityba Rodolfo Strobol, 13 de Mai o 9 t 
Sao Jose dos Ptnhaea - Pedrc Chiurrato 
Alfooso - Sociedade Agncola 
łriW'i.:y - Sociedade ..\gr1cola 
Zacarias - Th,maz Nogoaek 
Marcelino - Joao Kużma 
Thoma~ Coelho - Soc1edade Agricola1 Santa Maria 

• ,. • • Stio Miguel 
Araucarfa -Mfguel ZJaoiak Abrancbes - Dom Ludowy 

Ernosto Bu~bholtz Rio Claro - J.Jao J . Kier 

PAN PREZYDE~T R!PUBLIY.I A DR E S: 
SPRA WA CHLBaA podpisał dekret l'( o. 4~41 z dnia 13 Gazeta Polska w Brazylii 

POWSZEDNIKGO. - sierpnia br. dotycz,cy procesów 

• Jol o V 'llefltini Rio Negro - Jorse Wietenthal 
Serrinha - V1cente Kłossowski Ponta Groasa - AlbeM&. A'ltMN~~,___. __ 

G11ajuvira -Socied&de Agricola Santa Candida - S:lciedade Agucola 

potanienia mąki pezenicz, przeciw zbrodniom naruszenia Kon• &TIJ~.;r.;Jo•łP .... ~UA p. T. Kłosa 5$. p. Hanyszkiewi~' 5$, 
11mowy piekarzy chleb do· stytucji, formy rz"du ł wolnemu Rodzina Stoiskich z lraty 5$, p. Anie· 

mimo przyrzeczeniaJ nie wykonaniu władzy, jakoteł przeciw la Łutńs!ca 5$1 pewna osob~ 1$, p 
a właściwie waga j('KO nic spiskom i rewolucjom. '-TADES-.ANE. Konstancja Rozolimslca 30$, p. oaoba 
zmieniła oa korzy8ó kan• J.1 11.1 z Kuryt. łt$, p. osoba 2$, p. osoba 2$, 

t Pooiewaa niektórzy nie• z Rio de Janet"ro. ed WieL X Teodora Drapiewekiego Uczniowie Szkoły s•redatej tO$, p. 
Marjann• Sobolewska f>ł, p. oaob& z 

piekarze wypiekaj._ W Kuryt. 00$, p. Anna Ble6ska 5$, p. 
ei-gu »ułeczki poni!eJ wa· ·pszYBYCII NASTĘPCY TtlO· Oliar~:::::•~••;::.~.Słewa fr, Rybacki 5$, p. Jan Cbyla 10$, p. 

rze1nS&1DeJ i z mąki gorszego SU WŁOSKI!GO KSIĘCIA HUMc J•n Faucz 2ó$, p. Tom. Porat 101, 
sprzedając ponadto hlko BERTA.- Królewicz włoski Hum. Uwaga: Odjełdtając do Polskl Karolcła Kotecll:a S. a. S$. Janek Maj· 
za jedneao milreasa. Oka• bert przybQdaie do Rio de Janeiro :lie miałem czaeu przygotowa6 d:» cerz&k S. B. 51, RodzinaR zollmskich 

wi~c1 !e z potanie•ja m~ki w pierwazycb dniach wrześoia br. druku aest&wienia ostatnich ofiar 20$, P· Graczykowa (matka) s. B. SS, 
Dl .. · · H L. t j l d b b b' · N" k 6 l p. osoba z Kuryt. 60$. Rasem 724$400. aniowy z piekarzami a aiiJCCJ& um.er a, powraca • • o e rany c oso iście. re t re 0a w Towarzystwie Polskim w s. Paulo 

tylko ci ostatni, a pa ceao z republik poładniowo.amery· debralem jai w drodze. Ostatnie zebrano na zakłady Misjonarzy Słowa 
w dalszym tiQU zdana kaiaki~b, k~óre jlł ~dwiodził, pr~y· zestawienie ofiarodawców mogłem Bot. aastopujflce oftary: Józef Ju('ha z 

łaskQ i nielukę tycbae pa l ;otoWDJ' s1ę w 1\Jo da Janetro wiąo zrobić dopiero do wyje2dzie rodzin~&~· Tycho6ski Fran~ s~ek 5$, 

ftaz nalety ,. tem skoiczvć Wipaniale urocayeto~i. W H.io tlt· z Kurytyby QałaszaJ' 4C te ofiary Anna. Janlak lOS, Michał Grab~wsld 
... • o • • ~$. P1etrzak Józef 2S, Józofat Kłyszew· 

to jedynie w mocy ,Zarządu chodzie bQdzie królewicz tek Ie składam szczegół me gor,ce podzu:· ski &O$ Stanisław S•dkiewlcz 2$ Ale· 
kt6ry po wini sa aareezcie dwudziestą roczni~ swoich uro. kcwanie parafjanom;z Karytyby, ktdo knnde;a Russo 6$. Andrzej K/zyża. 

tcmliiJ rozprawia eiQ z paaa· dzin, które przypadaj._ na dziił rzy bądt w kolekcie kośeiełnej. aow•ki 1$, Stamsław Burski 1$, W&n· 
li września br. h•d~ osobilicie złożyli zoaczne 0 • ce_nty Kul1kowaki 2$, Francinek Mo• 

!KLEP POLSKI. -
Coronel Koeas No. ł otwo· 
spożywcav połączony z 
p Jan Kub'iBt znany 

nasayoa rodakom malarz de· 
• Jet;t te nowa placówka 

w Kurytybie1 któr-. WIZY• 
w im•• aolidarności na. 

, w mylił baela •sw6j tie 
po"ierać powinni bez wzglęt 
u(latrywania partyjoe lub 

polityczne. Niemiec 
Niemca, Włoch Włocha, iy· 
Syryjczyka, iyd lyda, cho· 

~mitea~sv sobą prowadz14 i oni 

SKONFISKOW ĄNIS NIEMO !lAL• 
NEJ KSI4tKI. - Policja rioska 
skonfiskowała w księaarni Leite 
Ribei\'o IUJiątkQ pod tytułem • Panna 
C1nema • napi&aną przez Henjarnina 
Conetalatta, a której trelć jest nie• 
moralna. U wi~ziono zarazem wła· 
•cieieli tej księearni. Konfiskata 
DMt!łpila na i!łdaaie Lici Morał· 
ae!ci. 

ODWIIOZINY STUDENTÓW 
AM&RYKAltSKICH. - Dnia li bm. 
przJbyła w odwiedziny do Brazylji 
grupa atudeht6w uaiwersyteckich 

' l 

fiary. Znalazłem po ostatecznym w•• 2$, Adam Laba 2$, Y_acb1l Wi· 
. . ' aha6 21, p. A. V. 5$1 Franctszek Szy. 

zsumowana:1 ofiar, że Karytyba llla6sk1 2$ Ruem 1221000. 
slotyła ze wszystkich miejscowości Wszystkim Rodakom ofiarodawcom 
najwi~ej. Widzę w tem nie t;lłlo za pomoe ud1teloalł lakładom Mtsjo· 
dowód prawdziwych cnót chrzeacl· narzy Słowa ~o:e~o uananie i cześć~ 
jańskicb parafjan kllL'ylybskicb Po raz ostatm na brazyl iJSkiej ztema 

. • . . śl~ wyrazy głcbokieJ prośby do Boga 
ale i szczerą • przyJ~Zń J uznanie by zapłacił wszystkim, którzy ofaar4 
mej pracy posr6d meh. Mog~ te~ swoJ• p:ayczynili 1ł9 do zboinego 
ich zapewaić, te ja nawzajem za• dzieła. X . W. Draplew•kł. 
chowam ich w aiłej pami~Jci i ae 
modlitw- będ' się starał odwdziQ• 
ay4 i-m ~a dohrodllSzność. Niecb 
im BOg stokrotnie wynagrods! ! 

Kolekta koł;ialna 40$000, p Woj~; 
Pietrusa SO$., p. Wtwr:yn'ec Soblera 
10$, .,:. ~hrJa ~·auet ze składek 20S' 

.łl 

' 
" 

Ofiar~ aa ltte••• alerot1: D&leel 
auoly S. 5 •ods. W. :o$, Konatan• 
cja RoEOlimska oS. 

-------------------------. Papierosy • VEA.DO c Y O H IC 
mies:taoina 

Oświadczenie. 
Zarząd Związku Polskieg:. w 

Kurytybie oświadc~ą ninie]sz••m, t .-: 
nie upoważniał pana lg .:wc~J'J 
Sklarski~go do pisania w •Gar.ec 1e 
Polskiejc w sprawie zapom lł! i d ~~:\ 
Szkoły Sredniej, którą d-o nu' lawnlł 
otrzymyw~ł cd Zatładu ,. Qś ia t1·, , 

Za Zll'Złld Zwi'"u Porskiego 
2·gi Sekretarz: Baroard PJorobon. 

Od Bedakejl. Umieszczajqe po .. 
wyższe o~wiadczeoie, redakcja ,. G et·· 
Polskiej•;z naciskiem zaznacza, że p SZf.l:f' 
o sprawach społecznych nie potrzetmje 
upowamienia od nikogo i oikogo n1gdy 
o nie lJrosiła. gdyt własny sąd isuruio
nie są dla niej dostateezuymi czyon1 ki1· 
mi do wydaoia swej opin}l o sprtH\'!wh 
społecznych . 

------------------~----Związek Pol8kl w .Kar7ł7bte 
Nadzwycujne Walne Zobran1r:. 

Niniejszy!D :1011-rasza sio aŹanownych 
członków Zwill~ku, nad NadzwygzajntJ 
Walne Zebranie, które odbcdsie 119 dn. 
s: sierpnia r. b. o aodsinle 2 -iej po 
poludniu w sali Zwl,.sku w celu u&u• 
pełnienia Zarz'łdu. 

2 gi sekrerarz-Bemard Plomb-on 

~~------~~--------..c Piekarnia do tJJynajęc1u. .. 
Jest do wynaj~a piekarnia w 

śrOdmiel!iclu przy ul. Si o Ftanci ... 
sco N. 68 z wszystkieroi potrze· 
bnemi prJyrz~tdami (forno, mas~ira1 
parteleira etc.). B litszych wiado. 
mości udziela się przy ul. Ocrnse~ 
lbeiro Carrao N. 1 O :J . 

' ł :'" .. 
~ 
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Dr. MirOsław Szeligowski 1 • ......... ~ . ............... ~. 
Wielki Sklep Polski B7ł.r _as7dent. kllałk europejskłcn J~ ·= 

Leka.:rz i. ope:ra.to:r 
DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CBIRURGICZlłYCH l KOBIECYCH 

Lt>tz v poału~ n~łUv\\SZ~~n ~:~pu;:,uooY.J, l:iado ~~ .,.uwucQ prowlew Roentgena. t 
P98ta da własaą praeowaię do bałlań mikroskopewJeh l ba.da.l'i 

ki"WI na chorobJ ukrJte. 

Marcina ~zyndy & Ska 
Plac Tiradentes N. 19 

Oho'l""ych zamiejBcowych prNyjni/Uje na le~enie ~ 

-
___________________ w __ •_w __ ej __ k_l_i_n-ic_e--~----------------' al Bua Sio 'Jl.,.aae•sco a. 8&1- llarrt.rba d 

• • • • • 
ma zawsze na s kladzie: mąkt: pszenną1 tytnią i kukurydzianą, cukier, ryt,'.s61, 

atedzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe • 
Ma również najlepsz(ł kawQ mieloną z własnej fabryki • 

• T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
• Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzo. fasolQ, ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

• 8PBZEDA~ NA KOLONJE H1JBTD\Vll !l l D~T 4LidN.l. 

C EN Y PlłZYSTĘP~E 

~ Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l wższa/ąco wszgs!ltle inne .... 

LEKAłłZE 

D (;arlol!ł Dort~ i a 
Kl!n1ka medyczno ch·rur tcz"a SpecjAJ 
nośc: chore by nc.:.u U5ZU no"" i 11ardła 
Konsu!t num; ul ca M rech~l Ftor1ano 

n ł 9, Rezydenc,. ul. V de l'ohcar 
n 86, T Jef. •fi a88 037 

D. ~arlo•-Iekl r 
Operlii tor 1 akuszer sw~Jalnosć cborl'by 
kt, biece i 'p~..:heru ~ PrzyJmuje od 8 do 

9 l CC 2 cc -4ft C7 Y1 t Ct f t %} Ul C) 
Conctolhe•r• B rr&J"t n 11 t l 3 l 

Dr E•p •od ola 
R~tydenc:Ja 1 k• n'ultNJUM ul Me., ech~tl 
D": doro n 4~ Prnjmu;e " d 12 d 16 
g• v~ pn t-r.iu"n u, T(:llefon t51 OSO 

Dr .F. uac lsaek ł'ra.ake 
PrzyJmuje ud 3 dr 5 po pol Kon!!ul 
torjum uhca Barar do Serro Azul n 8 

Re:.ydencJa ultca Cnmmendador 
Ar11Uirl n 7ł 01 

Dr. .11.. lza~csoa 
Opentor-Akuszer Specjalnośc choroby 
kob,ece i p~cherza. K naultorjum Apte 
ka 1 de Marco n 6. Telef ·n n 62 Ro 
zydtn~ja .Kto BriiOCO n r6, Telefon 

n. 661 08 
Dr Dendes dę Araujo 

:::ipt:: cjalność; syMis i choroby p~cherza 
Prty.mUJe od 3 do 5 po poł. Kt~nsul 

t\)rJum Apteka Mtnerva, f lac Tira 
dente• 06 

D r Rudułł Warneckea 
Spt c:j lnc śc ~buwby nerwowe i dzie 
'in• e, Dyrektor Centrali mstytutu opt~eki 
1'!& dt!ccmt przy ul. Alegra n b gdzie 
puyjm\łje od 10 do 11 i pół z rana 

Pe•peo Bels 
Agent rółny~h fnm. lmCJortule papiery 
1 prrybory b1urowe. Skhtd i biuro przy 

ul•cy ktf' Loureiro n 39 Adres tole 
gr~ll czny LUZO Csiu pi'Stal 308 

1 52 
«J.-&a l'!ic•miłt 

Wyrc hy f~ · •nso·wo żelaz•wa, szkła, 
amumcja, Farby t oleje, •nelkie ma 
terj11ły dla intalac:ji elektrycznej Jam 
py etc. Plac Tir aden!PI n 8 048 -&apatarla 81rła 
K rsvsta1crel l·kw1duje s• ę • •eltd wy 
i-,ór nbuwla ceny niesłychanie tanio 
Ptac T•rad,ntn z prAWOJ strony ka 

1edry n 10 062 

Bodelpb• •')oaeller 
Skład obuw•a1 bpeluazy l drobiazgów 

Uhca Jue Bontfac:io n 3-a 

ASEKURÓ~ AC SI~ łCĄ :lYCIE 
Radz•my tyłku w EIUiTaTIWIE któ 
ta ma swo•• Mjo w Kurytyble przy 
uhcy l de Marqo n 4 A Supertnten 
dent na Paran~ ł Bankier na ' Kurytybo 
BeniAmin Ferreira Lette. 051 

Pi&NJĄ.DZE -
wyro~YCZBJ~ SI~ oa mały pror:eot 
pod bypotekt: lub pod gwarancja 
bonusow i apolis. Kupuje się i 
sprzedaje domy, ziemie i ma1ątki. 
l ttformacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Młłre 
chał Decdoro n. SS. 028 

---------------------------07 
Dr. saada .. la Jlob rinho- HOTEL CUI\l'l'YBANO 

Klint a dla dorosłych , dz1eci Leczy, W.-n tura Pereara de S ouza & Cia 
syiJl!a we wneh:•cb stadjach prepara W centrzemiasta, tramwaJ przy 
ttm B1smutb1odma. Leczy· choroby dJzwiach na wszystkie strony mia 
r ' rwowe i nałogowe jak 11lk~ho lizm sta. Pokoje i stołowanie porz~&doe. 
' uggest ~· Konsultorjurr: Ul. S. Fran p 
, , 

0 
n 54, Apteb Moderna, Re!ydencja Wsna nacjonalne i zasraniczne. o • 
Tr11v esss Z.11ch~triu n 12 a 09 syła si~ obiady do domńw. P rzy 

r. Wirmond L I•• - - ul. 1 de Marc;o n . 7 - UWAGA 
AkuueiJ& ł operacJe KonsultMillm Ul, Ten hotel wyłacznie dla rodzin. 
l de .M r<;o n 17. Pr~yjmuje od 'l i pół O E\ O 
do 4 1 pół godz. po połu~mu Re1y ---t...~.t\!"'~"!"4~~"!"'!4!"'()0~-~~-----

dencJ& ul. Dr. Murtcy n 129, 

«:11\SA PB.\TT. 
Skład rna:izyn du ł)ISaoia Re· 

m ingt.on 1 Oorona; maszyn d o (i .. 

czema or1'1Z kas • l{,·g•stradora c -

Przy ulicy ló de N~..v~mbro o. 66 a 
052 

--pi~8~~~.N~I4~~li~A-ll,..A,..I!ł-~~y~,-.... ~-.-

ucz\' 
Ell8a ()oastanłina Rocha 

pr~,. ul. c. wm~t dłouvr Araujo u. &2 
P rzy j muJe i wyko110je szy b ko 

wst elllie roboty do przrpisywama 
, ft m'l,.Z" nif> 038 

PI&<\KTY(}~~~ -.zM.OŁ~ 
HAJIULUW.._ 

t'rzv ul. D • Moll<' l!,,, 103 ,,a piętrze 
Dla b•elaalterów ł koreapea-

denłów 
Cllły kurs ~rwa ló maesi~cy1 w skład ' 
Którego wchudzą 4 l:nura: baokowe, 
łabrycz.ae, składow hurto wych. ko 

misowe. Zdptsywać się można 
za w sze. 027 

AUW_, .-4..()(. 
AZEVEOO MACE00:---- - -

1 DR. MACEOO FILHO · 
Prowadzi wsz.elkle aprilwy cyw1lno, 
handlowe, krymmaJne oraz s•erot, w 
każdej m1ejsc:owołct stanu Parana S. 
Cath umy Koszt" z g ory płatne 8 1u 
ro Av V1 ·e tP M •chAdn 20 078 
- DR BEI'fJAMIN LlNS. 
B1urn C •n,;elhe1ro Barr .• J as 181 (063) 
--o'i\VID "'U .. VEIR" DA MOrA 
2 bturo re~tmt~olne S:erot i Inventarzy 
Przy uli~y Mareebal Floriano Pe·xo• 
~2L ~2 

DR GASTAO FARIA. 
Biuro Plac Ozorto n 49, Telefon e26 
044 
-DR- HUGO ANTONIO UE BARl<lb 
Biuru ul,ca Buenos Atrcs n . l o, f eie 
on 666 080 
- DR ULY;:,:Sb.:S YlEINn. 
B1uro uhca RLo Branco n 80, T ele 
fon 376 OaJ 

-Domini Kureoki 
Telef" n 123 013 Jaoobu Grinspunda 

Dr. 'l 'orre• .Ne&Lo Fabryka mebli1 materacy" kołder Poski zaklad k ra wieck.i 
WyJeżdża do ,horycb w dzreń t w i płaszczy nieprzemakaloych. Po · ' Glłca a.leare N. &l 
nocy . Przyjmuje od 8 do 10 i od 16 siada c eble nowe i utywane. Wielki wybor materJllłów na ubranie 
do 17. K1 nsultor1um i re:ydenc:ja Pla~ Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicy lamówien1e wykonuj& sifł w razie po 

Tuadeotes n 54 a. (obok apteki 1 d M trzeby w 24 godziny. 
Stelfel d) 06 e 1H4fO n. J 8 - T el t fon n. SS9 Belauta gwar antowana. 

uE, 'l' f!łl-I - 041 CENY NISKIE. 

Anuu t:arnu•ł .ano "Uie~ fi(O(O(G(IctGKłQKł .. C.(DłJI(Ił(ł(O(G(łlt$(1(GetłCG )SJ 
ul. Ebll f!U 'flN6 1fa n. 43 012 e (t 

~~u~~ee~lonl'i~enael on l ,,CerveJ·aria Cruzeiro'' S 
.Jacek Dwomlew iez - 8 fi 

Z~by 11lU;;1ne z puGnleblemem l bez, •• Yajlepszy browar w Kurytybie p oleca t u i n a proWiDCJl e 
w zło"1e 1 kaucz-uku. Plombcwf nut 1 wy

1
mow•n•e bez bólu ~ ptwo własnego wyrobu po najorzvst~pniej~zych cenach m a rki l) 

Robota pler SZt>U~dna - Ceny przyst~ X . cruzeiro•, •Pllseo• , •Pombac, -~scurinha i inne. e 
. pne p, :ty ul R a cłlUt!lO n 8 o l5 : Kupuje dla własneJ' słodowo a l' ACZmH~ń w razmattej ilości e 

.Juau Jł .łla• t iD8 W "' a 
Ul. Mart eb l Fhll!&no, n. llJ2, t>f~yj &l l pład najlepsze ce ny. e 

lt'UJe o k&żde ~ d~ Ol e 1118 a K1JBYTTB4 - ł:t.&IXA POS'WA.L 108 «' 
.l UllłtO D .. cieł 8 3l 

Ukoń,zony '-lt;OL)sta w N Ameryc:e, z 4-'łA'\~~«'\ł'aAAł'Ant Wlfft~/a ł"AfAIJ!ili'AI'A .?Jil -~ ~3 Mn1fł pr~>ktyk,.. Wyrywa ber. bólu, ~wwwwgwwww\7':11\'POWhuwv W\.VW'-VW\VSw".., 

pl1.1!nbU)e pó cen 1:1 od 55 • wat;;wta po t/!fifallfiłlldl&lhif!rallmłfl wmM!lel!l!lł:!M~r&MM~M~ ... ~._. ... 
ceme ud 10& R tJota g* "rant~~•~na R fiRDIAIRa~RR MM~ftll 

Ul. Cumlł·~rl\i&uur AraUJO · n. 2ł 

::y)mUJO~a; :~~e!•!:. do 6ej a· Apteka "Tiradentes" l 
~ gooziny. rlac 1 •radenten n 10 li 
::

1
'"-garwe, pap.ernie 

1 
dru·~· Walerego Wiśniewskiego l 

kńt me Płac TiradentQ~ N. 37 11 
~~~~ . 

Plsmla lUStrowane, JUrn~le, ubawki, I.'Q!I B .1..1. K ~-ksil~tlu do nabożellstwa, śwtcte obrazy .- &CZDOI:fti oloniści polscy! 
1 st• tuetkl, najrozmattrze przedmioty B 1 
na pr~zenty. Pap1ery wazelk1c:h 1•tun l W aptece tej1 klerej władciciel~m jest Polak1 rozmówicie 11 
kow . »r•y uhcy 1 ó de NoV~em~ro n 86 ..,. lfl 
- L\vtall'ia .ll.andlal JB1 si~ w jQzyku ojczystym i zoajdz\ecie rzetelaq. obsług~. 11 
Pierwsz.orz~;ctny zakład drukarski, intro ~ IIII! 

.rnm. lm1;.rm~ i fr h:ylu.cjlt kS'•ąg ~ S W Ó J [• 0 S wv E G ( t = 
o ych \ ) bor ks -z&k t pn:yrz-1 lAl ' Y 'l • ~ 

dó\ szkolnych. Dla kupców 2.e znacz 11 . W 
,., .. m upustem Ul. ló de Nov~mbro 5211 ~"-" -łfillll'&MS"*~m.u.Mw.~~" ~'!',41f ~~ł'~l,J~~ '*": "'":' .. ,. ~. "'"': -":'!' ::-. 
·•" 4- łd!i"3ł~~fi?~~irłl~·~~ .• •. ., \;.~ .... ... ~ - .. ·. •••Aa4 • łk .. ._._.~t..t ,Rf.~ ... 

• 
Na.Jwi~k~zy wyna'azek dla lecz~nła s. fi lłsu 

Eli:xl.r .. 91.4"" 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 11 tutego 

1916 reku, Nr . 26 
z:vatcza skutecznie ~yfibs b~~ Ult!lJtłZplt>CZ6il8tWil dla injakCYJ• Jest ener, 
g1cznym środkiem, czyszc~~tcym krew i lehrdtwem wielkieJ wartości 
Już przy utyciu t.rzficiej fll:l:S7.('Czki objawy eboroby nllWtlt powa:!niej · 
az~ch: plamy, fistuła, pryszcze. wrzqdy i reumatyr.m, znikllją j~tkby je ręki! 
OdJął U 9~0/o mętczyzn tlmatyP-h. którzy za czasów kawalerskieh. ehoro 
wali na choroby >~~kretne choroby te pozostaif!l cbrrmicznami i to jest 
przyczyną, tE' tvsiące kobiet z.amętnych cierpią Dll ro~:maite niedomagania 
kobiece, nie w•edzą(· zupełnie, co te c~oroby spo,wodowało, 

3 fla~zeczki wy:~blrCZI\ zupełnie do odzyskanas waszego zdrowia 
i uratowania Wtłszvch dzaoci od prz)byych na-{tępstw. 

Dla dziooi t~yfilistycznych jest .ELIXIR 914" oajo!łpowiedniej 
sze~ lekarstwem, ponieważ oie atakuje ~ołądka i jest przYJemnym w 
utymu. "ELIXIR 914 • uabyć motna we wszystkich aptekacła i skła 
dach apte. ·znycb w Brazylji. 
6łów•7 skład Galvio e Cła 8 . P a alo, A.w MAo .JQAo IM 

S:#anowne Panie! 
W ci&gu 4 ·cb godzin uwolmó s1ę moż ... cie od kolek m llcicz• 
nvch, iett>li ut.vwA~ h~>d7.•Pri~ ,. Ff UXO 'U~~ o \ TIN ~· 

W'ónana prses Narodowy Departament Zdrowia Publioznego, pismem dnia ł8 
csenrca UH5 roku. Nr. 67. 

•F iuxe-8edatlna• J6Sl )e·lY•JYm znan) m pl'Q()uktem leczniczym, 
ktorego skutek jest najszybszym w lecze-niu niodoutagafl kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. U~ywaoy 15 dni przed 
porodem, ołatw•a poród, zroniejsza boleści porodowe i kolki. i zabez-
piecza eycie kob1et pr11ed nllstępstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb. Przy innych chorobacb kobiecych ,..Płaxo·SM.atlaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy w~zv~t.kie niedornagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jec3yni depnzytarjusze: 

Galv Ao & Cła Sl\o Paulo AvenidaSAo Jolo 145. 

.~~-~~~:~~~~J'I' ~~~it"""' ~~~!LCP~P.· 

3BRN2R-~&saaam•s•~ 
Towmrzystwa l!'raaea!ilhie Zeglag-1 ll:orwkiej. 

.,Ghargeur's Reunisł' i" ud Atlantiqua" 
Reaularne odjazdy z portów Saotos 1 Rio de Janeiro 

do Hawre i Bortleaux. 
Komunika<;ta najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu

ksusowemi pospiesznymi które odbywa ,ą. ' podrót ZD~ Santos 
do Francji w 15 dniach oraz statkami speCJ>t.lnie urządzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak naj wygodnieJSZe po• 
mies?.czenie. · 

Statki maia do dysponcji kabiny III klasy. 
' Podróż z Bordeaux. z Havre czyt. s Pallic:e do Gdtń•lc:a od 

bywa si9 pociągami francuskiemi aź do Dunkerque. a z Dunlc:erque 
do Gdall•k:' stalkatiu komp. fnncu1~1ej • Transatlantique •. W ten 
ap"sób un•kme 110 różnych nadużyć. na które nieru by waJ• nara 
żeni nasi p~tuź rnw1e na gran•cy n•emieck•ej. 

Najbliźszy odiazd do Europy 
Z 8A.~T08 Z RIO D E J ,l,.!fEIRO 

·GROIXł 9 sierpnia 
· LU f~TIA.. li si~rpnia 16 » 

· EUDEB• - 11 c 
HUEDIC« ó września 
·~lAS ,ILIAc 12 wrzfśnia 13 września 

Sprzetiaż biletów z Brazylti do PoJski oraz z Połski do 
t$razy lJI t. za. (balhetes de cbamada) . załatwia i bliższych io· 
formacji udziela 

· Ignacy Kasprowicz 
~ venid<t ł u i& X-t vier ~ ~.. t • " · 1 • 

C A S A 8 l t; H ~ L S przy a licv 15 de Nov~mbro N. 70. 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernes ta 8 1chels • 

Ma zaws ze na składzie w1eJki w ybór kapelaszy dla pań l 
z:lbawek , materjałow, przed mioty właściwe na presenty, oraz:na 

Warto ,przekonać si~ osob:ście o dobroci towarow jako tet 0 
~~~ ~ 

, 

Handel Polski 
w Barro - Ereehłm B l o Gr. I!J. 

Wlaayslawa ObroAlaka. 
NowG sprowadzony wiellti wybOr towarów metrowych, jakofet 
dzi rolniczych1 kuchennych i wszelkich. dr obiazgów. · Kupuję nrlutnirllll 

koloojalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres : Władysław Obroślak 

r., ,_ r:,r.: "'"t .... ; , ,.l c:-,1;, 
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