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Bez,clelDy wyrok krakowskich sędziów pruysięgłych 
w proce1te o z· morda:wanie bohaterskich. uła11ó pol~ 

skieb~ W dDit1 S listc~p&da 1923 r~ 

Kilka rr:inut przed odczytaniem tragiczne- Publiczność oklaskuje wynik werdyktu 
go wer lyktu. Przewodniczący ławy przysię- Trybunał wychodzi na naradę. ..Uyr . 
głych p. Turski (podobno były manipulant' Nowe oklaski, niedopuszczalne w sali są
sądowy niższeJ rangi) odczytuje niewyraź- dowej. 
nym giosem nazwis~a oskarżonych i odpo· Przed sądem tłumy ludzi. Wznosz<} się 
wiedzi na pytania, przeważnie brzmiące ne- okrzy'ki i wiwaty. Tu i ówdz1e jedynie sly
gatywnie. Wlecze się to długo, nudno i bo- -i:hać gorzkie słowa potępienia dla jJrzysię· 

p0 dwumiesięcznych rozprawach wst~ł - Rotm. L Bochenek, rotm. Fr. Łukasiewicz, leśnie. W pewnym momencie okazuje się, głych i ich werdyktu. 
ukończony dnia 31 lipca b .. r. w K~akow1~ ppor. M. Zagórowski, ułani: J. Dumon, M 1 Że przysięgli zapomnieli odpowiedzieć na Wschodzi deszczowy smutny ranek. Syre
proces 0 rozruchy krakaNskle w dnm 6 h· Chodaczek, J. Wierciński, F. Antończyk, M· jedno z pytań odnośnie do oskarżonego Kle· ny wszystkich fabryk gwiżdżą przeraźliwie. 
stopacta 1923, urządzone przez socjalistycz· Korzeniowski, A. Kuźmicz, J. Senadjak, :Y· mensiewicea. Dzieje się to na rozkaz P. P. S. Fanfara 
ne bojówki podczas których POLSCY so

6
- Łazowski, S. Piroch, J. Łaptucha. Chwilowa konsternacja. Turski: Możeby zwycięstwa. 

CJALIŚCI Z IMIENIEM MARSZAŁKAJ - ,, "jechać" dalej. "' 
ZEFA PIŁSUDSKIEOO NA USTACH Wyrok na podstawie pOW)'Ższego wer· Przewodniczący: Nie panie! "Jedźcie pa· Wynik werdyktu, podany p:-zez dzienniki 
MORDO W ALI I DO BilALI OFICERÓW dyktu zostanie sformułowany przez Trybu- nowie, ale ... na naradę". poranne, zaalarmował miasto. Teraz dopie-
1 ŻOŁNIERZY bohaterskiego S-go pułku nał w dniu jutrzejszym. Przysięgli wychodzą. Znowu chwila dłui.· l ro sł~chać ze ~sz~ch stron. n_arzeka'lia n~ 
Ułanów imienia księcia Józefa Poniatow- • .. sza pauzy. Tu i ówdzie słychać głosy: przystęgł~cb! w1dac zmartw1eme, smutek 1 

skiego. Ó VSIĘ A · . 1 . , - A co z posłem Stańczykiem jak z przy~nębteme. . . . . • 
WERDYKT SĘDZI W PRZ, - w1ęc uł_am po scy zostali po ~~z wtory ·Klemensiewiczem? ' · . Ntestety! .G?.ztez,e,ścJe byh, wy w~zyscy, 

OŁYCH WYPADŁ NA KOR~vs:c p- zam<i>rdowam, tym razem przez sędz1ow przy· l Sk . t lk . ki, k dl' k1edy SprawJed11wosc szukała swtadkow na-
. K k d · ł h J d t · k' d dwunastu - azam Y ° CI, orzy ra l... h k h ·- '? Dl , · · SKARZONYCH. ra owscy sę ztow1eprzy- s•ęg yc . e enas u, me 1e y _ A ci, którzy zabijali, na wolności?... ocz~yc , r~a~yc ::aJSC: . aczeg?sc1e ~~~ 

sięgli uznali, że mordowanie żołnierzy ,pol· nawet glosami przyznali przysięgli rację _ Co za dziwny stosunek głosów przy- kryh. tchorz!twl~, od_mawJa)ąc .zeznan. Dzln-
skich nie jest zbrodnią. 'J/STYD l HANBA tym, którzy strzelali z ~asadzki, którzy i ł ch ła stę w mteścJe w1elka rebelJa, przyglądalo 
TYM POKURCZOM, .TYM WROGOM mordowali, rewolucję robili, którzy ra- s ę~ac~ją przysięgli. Odczytywanie trwa się jej sto kilkadzi~sią~ tysię~~ mi<:zkańców, 
SPRA WIEDLIWOS'CI. bowali... Pardon! tu pomyłka z mojej dal . _ Sk , a w sukurs Sprawtedhwośct 1 Panstwu po-

Oto co pisze korespondent "Kurjera Po· s~ro~y. Zło~ziei i rabu~iów uznał~. przy- eJ. onczone. szło zaledwie stu świadków. Wstyd! wielki 
znańskiego" w sprawie tego werdyktu:. s1ęg~1 ~a ~m!l_Ych, g~yz wych~dz1h z !e- Na salę wchodzą oskarżeni . . Wiedzą już wstyd! 

Werdykt przysięgłych wypadł_dodatmo d!a l g? ~ałoz~~l2, .1z skr~dz1?ny budziK, rzemte- prywatnie o wyniku obrad przysięgłych, gdyż • 
oskarżonych. Wszyscy oskarżem. o _zbrodmę m~.' ~~OJ. płotna ~tęceJ są warte w Polsce, , jeden z przysięgłych wyszedł przed końcem Przeciwko wyrokowi uwalniającemu wszy-
buntu i rozruchów oraz oskarzem o pod· amzeh zyc1e ludzkte! na kurytarz i powiadomił poufnie interesa- stldch oskarżonych wniósł prokurator dr. 
żeganie zostali uznan_i ~a ni~winnych. l! zna. l Hańba z 6 Hstopada jaka spadła na mia· wanych, że "dobrze jest". Wchodzą więc Hubel zażalenie nieważności. Niestety! ł:u
ni za winnych zostali Jedyn:e: ~zulczewskt, sto Kraków, nie tylko 'nie została zmyta, ale uśmiechnięci, wszyscy na dowód demon- dzić się nie wolno - do rewizji procesu 
Galas, Struzik, M.ar~ec, Stachow1cz,, Kleb~n, jeszcze bardziej wyolbrzymiona i spotwor· stracji z gwoździkami w klapach surduta. nie dojdzie, sprzeciw prokuratora pozostame 
wszyscy za kradz1ez. Stosunek głosow um~- niona. Bunt r>rzeciwko Państwu został tu Nawet obrońcy są udekorowani na czer-~ bez echa, jak głos tonącego, któremu osta 
winniaj~cych innych oskarżo~yc~ o zbrodmę usankcjonowany, wi~c ... ·jeżeli w przyszłQści wono... tnia fala wodna zamyka usta. 
buntu 1 rozJUchow był prz,ectęt~te 1 lub 2 prołetarjusz krakowski wyjdzie na ulicę i 
głosy tak, 11 lub l O gtosow me! znowu zacznic mordować i rabować, będi.dt. • :a• •• MIC:J-=:a;l l c:~• • w: =~:• 

• miał o wiele więcej odwagi niż w roku u- ~~-d"'"""".t.CI 1 'Dftllt~~,·i. wych gmachów rządowych mają być wyko· 
d , · H b' ł b b ·1 · b ~w VlllMVIł l la v 11A nywane wyłącznie za specjałnem zezwole-

Tacy zaś byli stróże Go "??CI . on~ru · teg ym, 0 ma za so ą przywi eJ ezkarno- niem ministerstwa skarbu. Ministerstwo kolei 
RzeczypospoliteJ, którz~ wys!ąpt~ b~h powm· ści. Oby tylko wówczas głośno nie zapłakał P, ACA NAD BUDZ' ETEM NA · ·1 
ni w obronie Prawa Sprawtedhwosct: ów przysięgły, który wydał dziś . podobny otrzyma najwyżej 50 mt jonów złotych za 

Feliks Bakłarz. Franciszek Bednarski, An- wyrok, oby sam lub jego najl;>!iżsi nie spot- ROK 1925. swe wydatki. 
toni Chodurek, józef Friedm~nn •żyd), T~- kali się w takim dniu z kulą lub nożem roz- W lipcu b. r. w prezydjum Rady mini- W p02.ycjach dochodu wykazane będzie 
m

asz Jabłoński, dr. Józef K•rsch, . dr. Emt_l bestwionego tltimu. strów ozpoczęto pracę nad przygotowaniem dążenie rządu do usunięcia niezgodności po· 
A T k budżetu na rok 1925. Wszystkie wydatki między dochodami z danin publicznych, 

Libau (żyd), Piotr Solecki, ntom urs 1
' Inna rzecz, że wyrok przysięgłych nie za· państw >we w roku następnym mają być które w roku bieżącym stanowiły najpoważ-

Wincenty Wolf (żyd). łatwia jeszcze sprawy. Jest jeszcze opinja •utrzy· ,ane ściśle w ramach dotychczaso- niejs:Lą pozycję, - a innemi wpływami. 
+ społeczeństwa cał~go, nie~prze?zonego i uc.z· ł wych rozch,odów. Nowe wydatki ni: mag~ W myśl tych zasad wszystkie ministerstwa 

Zaś krew przelana następujących ofice- c1wego. P. P. S. me powmna jeszcze tryum- przewyż.szac sumy nowych dochodow, zas otrzymały polecenie sporządzenia budżetów 
rów i żołnierzy 8 pułku ułanów została na fować! l uzyskane oszczędności mają być przezna- i nadesłania ich ministerstwu skarbu do dnia 
marne przelana: • czgne na wydatki rzeczowe, a budowy no· l O wrLeśnia br. tak, ażeby już w paździer-

-=· 

W ._ 1 , l O w.il~' ftD'1• wydostać. W pierw jednak do starego zemczyska ·lecz doktor nie mógł si11 pozbyć uczucia niepokoju - Ac:h, nonsens l - śmieje się aktor wymu• 
" IM v wrócrć musimy. · . i trwogt i zaczął już żałować, w wogóle Gretkę szenie. 

- Tam ja więcej nie wracam - oświadcza . przyjął. Widział on bowiem, że to dl!l niego bardzo - Nie, to czysta prawda l - zaprzecza mu 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Alfred stanowczo. tle skońozyć się może. doktor. - Już się o nią nawet tu pytano. Ja po· 

przez Jerzego Bornes'a. - Więc ja sama to uczynię - irytuje się Fan· Prz\hycie Alfrada w sam czas mu wiQc orzy- wiedziałera naturalnie, ~e o dziewczynie tej nic uro 
207 ny. - Jesteś tchórzem i wszystko swoim brakiem 1cbodzi. Przyfmuje on go dziś chłodniej, niz po· ·wiem, ale tern sprawa nie jest skończona. Musiał· 

Ach daj mi spokój ze swoimi wyr2utami- edwagi zepsułeś. . . ,przednio, a na Fanny patrzy z nieufnością, mimo bym się ohawiaó rewizji, a wtody znalazłbym siQ 

e
dpowiada 'on szorstko. Ntacn dy.ab.li wszystko - A t~ jesteś zaślepiona i narażasz życia swoje że ją Alfred jako swego brata przed'ltawia. • w ładnym sosie z łaski pana. 

. dla t~J niepoczciwej kobiety, która nic a nic • - f rzybyłem, aby się o moją krew!lą dowie• - O, niech się pan niczego nie obawia -
wezm~ l Mnie. to całkiem oboJętne 1 Jedyna moJa wdzięczności i uznama nie ma ,lJa nas za wszystko dzieć, którą przed kilku dniami do zakładu pana uspokaja go Alfred. - Czy nie może pan dziewczy• 
m)61 Jest stebm uratować cośmy dla niej dotychczas zrobili. przywiodam - zaczyna Alfred . - Jak ona się nę tak schować, aby jt~j odnaleźć nie było moton? 
. -:- ~ót się wykryło ? - Mów~e 1 - woła Fanny - Tak s14dzisz ? Ja jednak jestem pewna swojej miewa ? - Zdaje mi się, żo nie - mruczy doktor za· 

nieclerpChwa; . t 1 t 1 t Alfred krótko nagrody, gdy hrabina cel swój osi11gnie. • myślony. - Weź plln dziewczynę lepiej ze sobll 
- zyś n~e c~y B a ~aze - PY, a . . · _ Zawiedziesz się _ ostrzega ją Alfred. _ - Ach, nie graj pan ze mną takiej komedji - i daj mi pan spokój. 
- SluehaJ wręc: Jest to.l&~s mebezp~eczny Ja. hrabinę lepiej znam od ciebie od('owiada mu doktor niechętnie . - Pao mnie Alfred zdrajza swoją miną. że mu to nie jo$l 

szpieg pohcy)ny kt6ry jut wu~ce) odkrył, n1ż po· _ Nie sprzeczajmy się 0 t~ Szkoda czasa przecież nie ogłupi. Przedewszystkiem ta dziewczy· przytemne 
tr_z~ba. Gazęty. ws~ominBJił o tern tyl!o b;~~=~ P:k Trzeba działać. · · n~ nie jest pa~ską krew:ną, mój panie. Po drugi~ Fanny 'mówi jedtl8k rezolutnie: 
b•~zn•e, l~cz 18 s~ę reszty . domyśla n. 

8 
detekł w - Na mnie jednak uie licz, gdy~ ja ani palcem Widzę, 1·e to Jakaś pode;rzaoa spra~a .. Gdyby mt - Dobrze, panie doktorze. Sądzę Jedn:.tk l.O 

~aJprę1zeJ stąd ~~e umkntemy, to a Y l wiQct'j w sprawie tej nie ruszę. p~n był od razu. szc~er~ prawdę powledztał, to bym l pan nie wiele przez to zyskuje. Zdaje mt się bow1u'll 
Jeszcze tu pnylapt&. · d t k 

1 
- Ty mnie przeciet nie opuścisz. Przyjdt do JeJ wcale był me przyJął; . . . te pociągnięto by pana do odpowiadzialności, gcly' ·: 

. - MoJ Bote. czy z 
7 
spra~a napraw 12 a ż & rozumu -- woła Fanny gniewnie. -- Jeszcześ my - Cze~o ~an ode~me właśmwle chce? - _m6o,yt nawet dziewczyny już więcej u pana w zaklad,Ju 

atol l - wola Fanny pr~~ląk~Jona. nic nie stracili i ::namy tryumfy w rąku. Alfred. z mewmną mmll. - Ja pana zupełme me nie znaleźli. Mogliby pana nawet posądzić o to, zo 
- Gdybym t~lko wtedztal, kto .taa detektyw A!fred daje siQ wreszcie przekonać i niebawem rozumu~m. ,Kto pana tak tle pomformowal? pan jlł ze świata usunąl. 

właściwie Jest 7 mówi Alfred daleJ -. ~kąd ou naradzajlł su~ oni zgodnie co dalej począ~ l -Ona mi to sama powiedziała, a to, co tymi - Oho, Tak latwam posądzenie t(J nie Jest -
~o W!:!~ystko może wiedzieć? Tak właśCIWie ty}ko, Liana jest najważui~js~a - mówi Fanny. - łdn.iamJ w g~zeta~h o spr~~ia tej ~zytałem, sp~aw- śmieje się doktor przesadnie. 
Jeden. Ritter by n~tm mógł dokuczyć, lecz on Jest Ona .nosi być raz na zawsze usuni~ta naturalnie, dztło 1 potw~erdzlło tyl!!:o 161 zezaanta - odpowtada - Porozymiejmy się lepiej, panie doktona! -
przec1eż Wl~źnłem Rudobrodego jałeli )ll jes.zczi przyłapiemy Có do ,Gretkr, prze ~oktor Jenkms ostr~. mówi Fanny pojedoawc:m. - My dziewczyny w taj 

_ o co ei na myśl przychodzi - przerywa konawszy si~. czy ona tam w zakł11dzia jsst pewn~t Alfred patrzy wteloznac~~co na Fanny. chwili ze sob14 zabrać nie motamy. Musimy dla 
mu Fan~y, bledollc• - Ritter, ro6wisz l Kto wie l jeźeli nie, to lą st~mtąd zabierzemy. . - Coź. ty n~ to mówrsz l - pyta on, wzru· niej wpierw przecieź jakieś nowe schronisko W)' · 

Któż tym bandytom ufać może? Rudobrody groztl Nazajutrz rano opuszczsja oni miasto. Fanny sz&JiłC r"m1008~1· . szukać. Chodzi o to, aby ona tu je~zcze przez dzień 
nawal ae detektywa wypuści. Dziwne jest tylko. źe czaje się pewniejsza w męskrem przebraniu i pod Fanny uśmtecha. su~ szyderczo. lud dwa zostać mogła. Potem wrócimy tu po niq, 

00 tak tajemniczo działa. Nie, •i e l To nie może Wlłsem Alfred kupił i dla niej konia i tak galopują - Nam. to obOJQtno być może, co pan d_?ktor a panu z9 dyskrecję i przysługę przyznamy 1 ,000 
przecież być on. Nikt c nim dotychczas nie sły!łzal oni najprerw do zakładu doktora Jenkinsa, do któ· 0 tem myśh .,... wtrąca .on~ chłodno. -- .Jetela pan marek. Czy . się pan na to zgadza? 

_ Hm 1 Nte wtem JUŻ sam co mam robić reJO po kilku minutach przybywajlł. GretkQ atu~ej zatrzymał; me chce, to my 114 chętnre - Hm l - uśmiecha sil~ Jeokins przebiegle, 
~-..-• i myśl~ć. W1em tyiko, ze mi się z1emia pod stopa • • • • • • • • • • stądk ~,\b,erbzemky. Są jedszcbze i!lni ludzie, którzy takli To bardzo niebezpieczna dla mnie rzecz. - Po· 

mi pali . Doktor Jenkins udał się wtedy w niemałej iry· 8~ 0 OJD'ł a łą aną za 0 rą zapłatą w dom swój wiedzmy więc 3,000 marek. 
_ Nic ci nie pomota Alfredz1e, My rzecz tą tacji do s~ojeJ poczekalni, gdzie dwaj polieyjoi u- przyjmą - Dobrze l - woła Alfred nieciarpliwia. -

· rz"'dnicy oczekiwali. Znał on icb osobiście, Rittera Mimo przyjętego umyślnie grubego głosu i prze• Oto SA p1'en1·Ad'"e. 
ukończyó mu'il1my. " b · · · F b' l ~ k '2 '2 .. _ Có:t wląc mamy zrobić l tam nie było. rmua swego musi SIQ anny prze leg emu "0 to· To mówii\C, wyciąga on z portfelu trzy tysiąc· 

_ Hrat.ina chce, aby Lianą i ' Gretkę raz na Celem ich przybycia byla Gratka, której §lad rowi W) Jawac podejrzaną, gdyż usta jego okala markowe banknoty i rznca je doktorowi na stół. 
zawsze ze świata sprzątnllć. Je~eli tego n~e uczyni· za zleceniem Rtttera poszukiwano. dziwny uśmiech. - Spodziewam sią więc, ie pan dziewc;t:ynę 
my to wszystko będzie stracone. Doktor Jenkina odpowiedział im z zimną kr~ią, - St!dzą, że się pan myli - odpowiada doktor teraz nod wszelkiemi okolicznościami u siebiu ta· 

OrCl~lli:lł '_ Dobrze. Ale co do Gretki nie ma przecieA te on nic o zaginionej tu dziewczynie nie wie, i tt. o;,poko;ni • - Wątpio bowiem, czy się ktoś w spra trzyma i w razie potrzeby ukryjo. 
obawy OJ. bezph3c~n1e jest schowąua. do ~kładu swego obecriie żadot~j nowej pccyentk• wę tA \\dać zechce. - Niech pan będzie spokojny - zapewnin g.l 

O, 0 10 Jeat te) tak pewna. Tak ją łatwo ktl!ś nie dostał Dla<: ·lgo by nie~ - irytuJe się Alfred· doktor Jenkins, chowając banknoty do Juoszem. -
odkryć mo,e. M11SiUlf Jlł wu~c sta!DŁI\J napowrot Zadowoleni lfł inforilllCjl\ odeizli obaj agenci, - Bo dziewczyna ta szukana !~~t pr7!"?. !'0::,.:1! • I ni0 j,1t.tr 'CbU1u si~ ~:.m nav;et t" l!. śp;e~Z)' ć. We·~ 
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do 5. "'""UJe Od • 

Konsultorjulii . 
mendtdor Arau; l 

PII..HO. 
ILNE. 

kobiece i dzle• 
10 do 12 i od 4 

rych obecna wysołu M paraliżuje 
zupełnie stosunki wychodźców pol· 
skich z Ojc~yzną, i nawzajem. 

cielero Niemcńw i socjalistów. Za• 
pewne t-ara., p. Askenazy zostanie 
milłoowany deleg<alem polskim przy 
Lidze Narodów. 

bitnych osób i znalada w tym kraju 
R'Jrllwych obroń~ów i propagatorów. 
Z okazji uroczystości mełźeństwa ks. 
Hiro·Hito z ksi~źniczkłl Naga-Ko, po· 
mi~dl'.y przedstawicielami mocarstw za. 
granicznyclt, którz.y sklldali życzenia 
mlodej parze, znajdowal si~ także de· 
legat Papieża, pomimo, że nie był 
jeazcze oficjalnie akredytowany przy 
dworze japońskim . F akt ten zacieśnił 

jeszcze wezły, które z:adz:terzgneły sle 
pomiedz:y młodym kliocłem a Waty · 
kanem z okazj i jego pobytu w wlecz;· 
nem mieście i wizyty u papieża Bene
dy'(ta XV. To też spodziewać sio na
leży, że skoro dojd zie do tronu, oto· 
czy opiek4 Ko-ściół katolieki w swoim 
kraju, co zreszŁ!& okaże si" korzystne 
dla Japonji tak pod wzgl~de:n poli
tycznym, jak społecznym, 

\\;" edług informacyj 
oych z Berlina1 rz"d niemiecki 
zamiar zawiadomi(; rzady ... u.", •• 
sprzymierzonych, ża Niemcy 
z.niosą dłużej , aby w traktacie 
sa!skim istniała klauzula, że 
Winne f:ilł Wjbucbu WOjny Ś 

\ 

. rezydencja: ul. Com
JO n. ·so. Telefon n. 650. 

o 2 

.JOwa ustawa budżFltowa mo· 
oyć przt>dło~ona Sejmowi. 

Nowy budżet nie bąd~ie prze~i· 
dywać nowych kredytów, a pozycJę 
rozchodów opierać będzie wył~CZ· 
nie na dtchodach normaln. ch. 

OSM MILJONÓW POLAKÓ\V ZA 
GRANIOAMI POLSKI. 

Warszawski :. Tygodnik IIIustro· 
wan)' c przypomina w cyfrach1 że 
poza Państwem PoJskiem jest c~te: 
ry milJony Polaków w Europie 1 

cztery miljony w Ameryce PółnoC• 
nej i Południowej1 czyli razem ośm 
IDiJJODÓW. 
Ośm miljonów Polaków poY.a 

Polską! To jest bliako tyle, He jest 
wszystkich moiejszoaci narodowych 
w PoJsce, prawie d kładnie tyle 
ile wynosi cała Judoość Finlandji, 
~stonji1 Łotwy i Litwy, i .znacznie 
wię~ej niż jest Czechów w Czecho· 
słowacji. J est to cyfra olbrzymia. 
Ośm rniljonów, to jest 28 pro ' 

cent Narodu Polskiego, biorąc o 
krąP,ło liczbę Polakńw według obł' 
czeń Romera na 28 miljonów1 
40 procent Polaków zamieszkt· 
łych w Ojczyznie. To nie jest li'*' 
ba, którąby wolno było lekceWJL· 
żyó i o niP.j nie pamiętać. Zwłaf:. 
cza, t.e cztery miljony Polaków • 
mieszkałych w Europie poza f l· 
ską, znajdaje sią w poło~e u 
niezmiernie trudnem i są nie l 
wyjęCI z pod prat"" a. 

:. Tygudmk Illus,~ ,·owanyc puyla 
cza WYiJUdki bestjalskiego znęca 
nia sią Niemców. zwłaszcza ~tad 
dziećmi polskieroi w szkołach za 
to1 że •mówią po polskuc. Są to 
sceny przypominające WrześniQ. 
Autor artykułu gorąco zachęca do 
zainteresowania siQ blitszego :. To· 
warzystwem Opieki Kulturalnej 
zagranicą im. Adama Mickiewicza«. 

Rzaczywiście rząd polski bardzo 
dobrze uczyni~ jeśli WiQcej zajmie 
si~ sprawami i zagadnieniami emi• 
gracji polskiej. ·A im pr~dzej to 
uczyni tem lepiej dla Połski. i Po· 
laków zagranic~ mieszkającycb.
A przedewszystkiem należałoby 
ułt twiac1 a nie utrudniać kontakt 
z wychodźcami polskimi przez o· 
bniźenie cen paszportowych, któ• 

ILE JEST NAPRA WDE ŻYDÓW 
W POLSCE 

Polskie pisma i polscy politycy 
popełniają cz~sto błąd bardzo 
szkodliwy, podając iłoM tydów w 
Polsce o wiele wi~kszą, niż zosta· 
ła stwierdzona spisem luduośCl z 
roku 1921. Spis ten wykazał1 że 
w źadoem województwie polskiem 
liczba ludności mojżeszowego wy· 
znania nie dochodzi na 12 pro· 
cent, a liczba Żydów, którzy sami 
przyznają si~ do. osobnej narodc· 
wości i własnego języka tylko w 
wojew6d~łwach wołyńskiero i po. 
leskiem przenosi 1 O procent, win· 
nycb zaś jest o wiele mniejsza. 
My zaś sami za Żydami powtarza· 
my bezmyślnie, ~e jt:st ich w Pol· 
sce 14 do 15 procent, i ci z tego 
powoda wywodzą dla siebie coraz 
wi~ksze prawa i i~daaia w kraja i 
zagranic•. 

Czas wiąc skończyć-pisze •Ku· 
rjer Poznański z ta szkod!iwa. Ie· 
geodą z czasów rosyjskich o 14 
czy 16 procencie 2ydów w Polsce 
W ::~zak aa tej oodstawie d omagai Ił 
się oni nawet dopuszclenia żargo. 
nu i hebrajszczyzny do urzędowa• 
nia i do szkół p•,'Jiicznycbc. Nie
dawno posłowie żydowscy w Sej· 
mie mówili o ł miljonach Zydów 
w Polece, podczas gdy jest ich w 
rzeczywistoaci nie wiele wi~cej nad 
2 miliony, czyli powi~kszyli ich 
liczbę o półtora do 2 milionów. 

Za ich przykładem Ukraińcy 
mówili o i miljonac!l t Ukraińców .. " 
chociat wszystkich Rusinów w Pol· 
sce mttmy tylko 4 miljon,·; podo 
bnież mówi t\ Bidorusini i Niem !f, 
W ten sposób niepolskie narado. 
wogci w Polsce wmawiają w za. 
granicę, że Pol~ka ma nie 70 pro 
eent, ale zaledwie połowQ Polaków. 

NOWY MINISTER SPRAW 
ZAGRANICZNYCH. 

W miejsce dotychczasowego mi• 
nistra spraw zagranicznych· hr. 
Maurycego Zamoyskiego, który zwal• 
c~any przez lewicą, mimo 4nalegań 
Pana Prezydenta Wojciechowskie• 
(!O i prezesa ministrów Wł, Grab. 
skiego nie chciał dłużej na tern 
stanowisku pozostać, zastal mia. 
ncwaoy roiaistrem npraw zagra• 
nicznych hr. Aleksander Skrzyński1 
dotychczasowy delegat Polski przy 
Lidze Narodów, który jP.st przyja· 

PrzegJąd religijny. 
MISJONARZ TRĘDOWATYCH. 

W d n fu 20 maja br. w Tacunduba 
w Brazylji, umarł O. Daniel, Kapucyn, 
na posterunku opiekuna tr~dC>wAtych ! 
Przybywszy tam w roku 1890 z Eu· 
ropy już po kilku lata;;:h zaraoz:lł si~ 
pray łożu eborego tr~&dem. Na życze· 
nie przełożonych wrócił do Europy, 
by siQ leczyć. Medycyna jednak oka· 
zała si9 bezsilnil l Wrócił z powrotem 
do Ameryki. Po drodze jednak wstąpił 
w roku 1908 do Lourdes, by u stóp 
Najśw. Dziewicy zdrowie uprosić. 

Sam opowiada, że w czasie procesji 
umieściwszy sl9 miedsy chorymi, bła
gał gorąco o łask~ uleczenia. Głos 
jednak wewnetrzny powied~iał mu: 
.Nie bodziesz zdrowym OtrzymaiZ za 
to łask~ cierpienia. • l odszedł chorym 
jakim przyszedł. Ale odt~&d awoJ4 za. 
razę znosił, jak dar Boży .Odtąd nigdy 
Boga nie prosiłem juź - • !>powiada w 
swvch zapisach - o zdrowie. • 

Wróc:ił do swych tr9dowatych i kil• 
kanaśc:ie lat sp~dz1ł na ich pielogno· 
want u 

SYN POSTANOW!Ł ODPOKUTOWAĆ 
ZA GRZECHY MA TKl 

Były ksi,ze Gr%egor~. nast~I'Ca tronu 
Saksonji otrzymał w lipcu świ~cenia 
kapłańskie z r~k biskupa w Trepnitz 
gdzie nastopnie ksi!lŻ~ ten b;dzie si~ 
starał po~Ulfł zmazać grzechy swej 
matki. 

Matka jeeo, swego czasu królo~a 
Ludwika, żona Fryderyka Augasta 
Tc~eciego zakochała sio w pt wnym 
włoskim muzykil i uciekła z :tim z pa· 
łacu do Wloch, gdzie !)0 niejakim 
czasie kochanek porzuctl ją, a ona zna· 
lsda 1i~ n3 bruku. 

W ktlka miesięcy potem przyszedł 
na świat, syn, o którego olelec sto~zył 
legalną walkę ale wltońcu uległ i ten 
został przy matce. Z czasem syn i 
matka powróctli do Seksonjt gdzie syn 
wst4pił do armji, a matka została boną 
w pewnym dworze. 

Po skończonej wojnie atoli syn po· 
stanowił z'!llyć SWlJ pokut4 grzechy 
matki i dlateg~ wst~pił do klasztoru l 
gJzie po trzech latach ukoń;;zył stwdja 
i obecnie otrzymał świecenie kapłańskie 

WATYKAN A JAPONJA. 

Francuski organ katolicki .La Croix •, 
opisuje zwrot, jaki dokonał sio w opmji 
publicznej w Japonit w stosunku do 
kolcioła katolickiego. Prau japoiiska 
i kilka sekt budyjskich otwarcie nawet 
uznały, żb tak wielkie państwo, jak 
Japonja, powinno mieć przedstawiciela 
przy Stolicy św. i wyrazily nadziejo. 
że jednak w końcu projekt ten przej· 
dzie wiokszościl& głosów. Sprawa ka· 
tolicka ma w Japonji poparcie u wy· 

---------------------------Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Popr wia i cs7śei 
BlRUTA DERGlNT- RA 'VlCZ 

przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres poc:ztowy c:aixa .H• 

Curityba 

TE l E G 
Niemcy. - Wygłaszając mo• 

wą w parlamencie kanclerz Marx 
oświadczył, te rząd podpisze ukła 
dy Joodyóskie1 bez względu na wa 
ruoki. Będzie to pierwszy krok d•J 
zupełnego odre~taurowania N1emH~C 

Kanclerz Marx oświadczył dalej 
że jest ł)rzekooany, ż~ ludowcy i 
narodowcy bQdą atakować rzl\d 
odnośnie do przyjęcia planu Da· 
wesa tj. warunków, przedłożonych 
przez mu~dzysojuszniczą komisJę 
znawców ftoansowycb - mimo to 
jedna& rząd jest zdecydowany plan 
Dawesa wykonać w zupełno~ci. 

- W dniu 28 sierpnia hr~ par· 
lament niemiecki był teatrem nie• 
bywały;:h dotąd zaburzeń podczas 
głosowania nad przy Jęciem planu 
Dllwesa, wśród których przyszło 
nawet do bitki. Kilku posłów f)o. 
raniono. Jedl!n z posłów dostał 
ataku netwo węgiJ. W końcuł po raz 
pierwszy w bistorji p iulamentu nie· 
mieckiego, policja wkroczyła do 
parlamentu i wyprowadziła z niego 
trzech posłów komunistow. -Ta· 
ka to jest osławiona •kultura« 
niemiecka! 

- W Londynie omawiana jest 
sprawa przyjęcia Niemiec i Kosji 
do Ligi Nat·odów. Lord Parmour 
będzie energicznie popierał w Lidze 
przyjęcie tych dwóch państw. 

- Plan Dawesa zos~a.ł przyj~ly 
przez parlament niemiecki. 

wej i w tym celu ogłosi dok 
udowadniajlice niesłnsznośó 
oskarżenia. 

Pap1erosy • 
miPszr una d,~li~atn1 

s 

Hiszpanja. - Rz"d bis2:oall. 
ski otrzymał z Maroko 
wiadomo~ć . że hiszpańskie samo. 
loty wojenne bombardowały 
osad, w których znaj duj !~ si( pow. 
stańcy maroka.ńscy, Według tychże 
wiadomo§ci wojska hiszpańskie PO• 
s• ępując o 1przód Da całeJ linii za. 
jełv kilka no'wvch pozycyj nieprzy. 
ja 1~łskic:b . Marokańczycy ponieśli 
znaczne straty. Haszpanie1 pod do· 
wódzlwem generała Lau, zaj(li miej. 
scowość Lomo Verdi: przyczem 
zginąó miało sporo żołnierzy hisz1 
pansk1ch. 

. - Od dłuższego cza~u porusza 
się kwestję oba.IPnia rządów mo· 
aarcbicznych w Hiszpaoji, co jest 
dowodem, że tronowi hiszpan"łkie. 
mu ~rozi niebezpieCZPń-3two Osła· 
t~ie wiadomości z M!Jdrytu zawia· 
damiajłl . że na razie rroo3wi his~· 
pafic,k emu nie grozi ntebezpteczeń· 
!<ltwo1 a niezfldowolenie ludooaci 
zwrócone jest jedyme przeciw rzą,• 
dom d. ~ktatora generała Prima de 
Rivera. 

Szwajcarja -Rządy angiel· 
ski i włostli ~aw1adomiły oftcjalnie 
L1gę Narodów, że w 1ej obradach 
aa~:~tepaych, to jest we wrzdaiu 
wezmą udział w charakterze ofi· 
cjalnym pp. Macdona!d, prezes mi· 
:1istrów angielskich i Mussolini, szef 
rządu włoskiego. 

Stany ZjednQc~oqe. - Z 
Nowego YorKu douoszą te okr~t 
pasazerski •Arabie• powracający z 
Hamburga z 608 pasażerami wzy• 
wał pomocy telegrafem iskrowym, 
gdyż zos~ał pochwycony przez o· 
gromną burzę morsklł. Komendant 
tega okretll prosi1 aby w porcie 
przy(!otowano stedm wozów ambu· 
laosowych dla natychmiastowego 
przewiezienia do szpitala ofiar tej 
burzy. 

'\'Vłocby - Z Rzymu tełegra
fują1 te pewien samolot systemu 
Caproniego podczas ćwiczeń do· 

~statecznie t~ odpowiedzialność rna siebie i zatrzy- Wprowad~iwazy konie swoje do stajni zasta• jeszcze lll oboje w jakiem innem akrzydle zam · - Miałem tu około 3~,000 marek, które znikły 
mu m dziewczynę jeszczE> dłużej, jeMli mnie pan za f'ł oni tam jeszcze zostawionego przez Alfreda kowem ? bez śladu . 
to stosownie wynagrodzi. wierżchowea. Ajent policyjny okazuje aajwytsze zdzi-

-- Dobrze - odpowiada Fanny. - Wrócimy Jest im to dostatecznym dowodem, te kuzte• ROZDZIAŁ CLXXXIX. wienie. 
tu za dwa, trzy dni i zobaczymy, co się tu dalej lan jeszcze zamku nic opułcił, gdyż byłby w Zdradsiecka lzpilka b•7 lautowa. - Jeżeli one z tej tajemnej skrytki zginoły 
zrobi. przeciwnym razie kooia Alfreda użył. w t! klm razie złodziej ten nie był obcy pani~ 

To rzekluy, źegna si~ wraz z Alfredem i Ale Potem wchodzą oni do wn~trza zamku, a Al· Poszu1dwaniami na własną ręk~ nie osh1~ hrabio! 
b!!.wem pgdzą oni t nów dalej gościńcem, w kie• frod zaświeca w hali latark~. anlłł hrabia Egon dotythczas żadnych rezulta - Zaraz si(l o tem dowiemy. 
runku starego zamczyska. W komnatach dawniej przez nich zamieszki- tów. .I!S~dlic w mieścię chciał on sit z baronem To rzekłs·y, dz:woni h rabia na lłużb9. 
Spodziewają siQ oni na pewno zastać tam jesz• wanyc:h, zastai'ł oni wszystko w tym tamy m po· F oebren raz mimo przestróg Rittera poważnie - Czy ty był s pr.zez cały czas meobecno,ci 

cze Lian~ i kasztelana. rzqdku jak je zostawili. ldfłC: dalej przekonywują rozmówić. mojej w przedpokoju? - pyta hrabia wdbodz.,ce• 
Zapada już zmrok wiec:zorny, gdy im sie z sit oni też, ŻQ wejście do podziemi tak samo jen• Na SZC!:QBCie jednak nie zastał on barona w go kamerdynera ostrym tonem. 

dAleka ciemne mury zamczyska okazu)ll· Wyglą· cze zabarykadowane jak przed wydaleniem sic; icb domu i ~róclł zły i z:niechwcony na zamek Ro· - Nie! - odpowiada alui4cy nleimiele. 
dają one jeszcze bardziej ponuro i straszniej jak z zamku, l tenburg. - Czy nie wiesz, kto tu był w mvim pako-
zwykle a i na •eałym obszarze w około żywej - Sta:y musi tam jeazcze być na dole, on Los Liany l Gretki bardzo mu na sercu Jeżv, ju przed chwihł? 
dun) iudzkiej nie widtć sif przec:iet nie mó~ł uwolnić - utrzyz;uuje F~n- m.mo, .źs sobi~ musi p~wiedzieć, że ta, _któraby - Nte. wtelmoźny panie. 

N ebawem zatn.y ·nU]I si~ oni na zwodzonym ~Y· - Zag8dkowe JeSt tylko to, kto Cif w w1e mu n~J~epsze lDformacJe Cl d~ a1ostry 1 narze - WiQC nie .wie~z nu~et, co sio tu stało. 
mośc ~ pn:e rt wlcż'ł . zy mógł zamk~ąćl . . czone) Jego dać mogła, znaJdUJe s19 właśnie w. podcza~ gdy mme me było? - irytuje si~ hrabia. 

Alfred wyciąga klucz z kieszem i ostrożnie I to mn1o jest nlepOJ~te - mruczy Alfred jego moc;;y_ l_ pod jego d~cbell?. l SłuZilCY zapn ecu powtórnie i patrzy zdsiwio· 
ci~źką żelazn~ bram9 otwiera. Potem latrzymuje potrząsając ~łową. . Z drugieJ strony must on J~dnak przyznać, ŹP ny na swego rana. 
s1ę wahaj4co przez chwil~, nie .wiedz~&c czy . - Chodzmy n~ dał. - proponuJe Fanny. - Olg~ drw1ć so~te _z mego . moze. Nte wolno mu . - Patrz w'oct - wol• hrabia wskazuj•c ea 
wjechać przez po;'lure sklepJenie wteźy na pod· Zobaczymy. c:zy Ltana Jeszc:ze l bow1e:n n1c prr;ectwko nieJ przodsi~wzi4ć . gdy! b1urko. - Był t11 złodz1 eJ i włamał sio do bnu-
wórz:e. Otwierają oni drzwi prowadZfłCe z hali ·d_o ona ma źycte naJdrożnych mu istot w swoje-n ka. Nte bardzoś m; tu widoczme uwaźał 

Aby tyl!c.o na jakiegoś wroga nlo natkn'łćll podziemi i _schodził na dół, spodziewaj4c st~ ręku. Na myśl o tem zac1ska on pięśc:i w niemej Z ust słuź11cego wyrywA ai§ okrzyk prze· 
_ szepcze on niespokOJnie każdej ch.vtli spotkać kasztelana. który według bezsilnej złości. Musi on sit; o l)anować i nic po strachu, a w&rok jego spoczywa osłuplale na 

_ Tchórz! - laje ao ·Fanny. - Któi by tu ich zdania konieczme jeszcze w sklepieniach tyth sobie nie dać poznać, a to przechodzi jego siły. bturku . 
mógł być? Naprzód! być musi. . . Oba1 najo;ci przez niego &Jenci policytai przy . - Wtem. źe ty jesteś uc:ciwy i nie s4dzo 

Po chwili znajdują sio oni na podwórtu i Lecz nigdzie ani śladu stareg~ Bęrtotda o~· byli jut przed nim i włożyh si~ bardzo zr~czo 1c nawet, aby któ~y _mny ze służby to mógł był 
Fanny ogl4da sit bystto w około. Nia widu _i kryć rue mo111 W po~urych kurytarzach .P~OUJe w role słui4cych. zrob~ć -.. uspouJa 10 Egon. _ Przypomnij 10• 
nie słych•ć nic podejrzaneg., i ant 61ad ll&J· gro)Owa c:isza. ~anny 1 Alfrod PCd~4 daleJ, 1 do: Jednego z nich przeznaczył R1tter na to, aby but Jednak: czy ty naprawdo nie wiesz? Czyś nie 
mniejszy nie zdradza obecności jakiejś ludzkiej cbodq do drzwt schodów, które Jeszcze gł!ibleJ był zawsze na etraży koło hrabiego Egona, i z wldz•ał ntkogo wy~;hodzącego z moich aptrta• 
istoty. w dół prowadz4. tym włt~śnie hrabia w chwili przybycaa rozma· mentów. 

w okolo panuje grobowa cisza, a ciemno mu· Magle wyrywa slt z ust Fanny okrzyk zdzi· wia i do apatttamentów swoich ao zabiera. SłuźlłC:Y raz jeszcze zapewnia i zaklina lit 
ry st~rcz11 ponuro wśród nocnego mroku wienie i obu1zenia. Wszedł~zy do swej pr eowni; spostrzega hra· że n•kogo nie widział i me słyszał. ' 

I Alfred m•btera trocho odwagi i zbliźa sio do - Patr~! -: w~ła ona - drzwi Sił wyła- bia Egon w okamgnieniu spustost enia, które 0 1- . Hrabia przysłu~hl.lje mu sio pozornie, •pokoj· 
5wojej tow~r .. ys:ki, która zeskakuje z siodła l na mane. Om ucJekh l Stary kaszlelan uwoln;ł ga tu narobtła, mo a potem mow1: 
prowadz!łc., do wieży ds:ozw.i. wskazujcs. , . Lim~ l . - Co to ma znaczyćł ·- woła on zaniepoko- - D~b~ze WJ~cl Możesz znów odejść, tylko 

- Pop . trzl te ~ ·zwi ieszc:t.e Sił gwoz:izta· Zelazne sztaby, którem~ . drzwi były ~akary- jony, wskazujile na swe biurko. - Tu widocz.n e mkomu ant słowem nie wspominaj 0 cem, co tu 
mi zab:t\l Widocznte w1~c ucieczka twoja jen- kado11'ane, Sił ~yłamane, m1mo, źe drzw1 napo- byli :dodzie)e. zaszło 
cze nie odktyta. Jeżeli ci~ stary kasztelan tam wrót Sfł za~km~te. . . . - Nte ma Wfitpliwości, źe biurko pana hra· - O, panie hrabio - woła słui4cy ze łzami 
zsmknął to my'li on pewno, te ty jeszcze tam Z gorzkJem rozczarowaniem maluJącem ~~~na biego zniszcz~ne gwałtownym wtamaoiem po w oczach. 
siedzisz!' ich twarzach, stoilł oni oboje przy drzwiach pa· twJerdza ajent policyjny - Ja też ciebie o to nie podejrEywam. Uspo-

- ZdaJe mi sio, że g., ju:i; tu niema l-mówi trz11c wzajemnie na sie~ie.. . . Po chwili spostrzega hrabia, że i ta tajgmni- kój si9, nic ai~ nie stanie -przerywa mu hrabia, 
Alfred. M_,~e on L·an~ uwolnił i wraz: z nł• lłlłd Cay przypuszczoma 1ch słunne 1 czy nte cza akrytka otwouons została i ie pieDił!dze w 
tJClPki, odna!dą Mi Vany więcej t·m fl'l dole ? C."y z niej brakuj~ . (Ciąg dalszy nasłł\pi), 

- :~.w~l•li ~ , v t , ... .. ~n.z pr.tekonaó. \lw.eida ona st4d z k.~<Urel llnem 1 C~y oni . ...-·ze - Ale: to t: .. zczelnue - y.•o!a on oburzony 

ziemi(: 
którzy 
zginełi 

ci~żko 
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Skład drzewa. COELHD & MORElBA sprzedają. nataniej (skła dr~~· ul. B. do_ His Branco, -60. Teeph~ 641 
Dr. Graeia•• de Ollvełra 

operator-akuszer 
Lnczy masa~am elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
na•ł RntAkR. Tfllll. Telefon 575. 

knnywanych w Galpurato spadł na 
zif'mi~ i Z"~~lił 5i~. Dwaj lotnicył 
którzy · kierowali tym aeroplanem 
zgineli w płomieniach, -- trzeci 
ciężko poraniony zmarł także 
wkrótce w szpitalu. 

Rosja. - Donoszą z MoskwyJ 
~e został skazany oa karę śaucrct 
przez Trybu ał woiskowy oyły mi 
nister marynarki w gabinecte Ke· 
reńskiegoJ Borys Sawmkow, za 
działalność w czasie jego urzE:do 
wania, która w wysoki en stopniu kom 
promitowah :.-t>publikę sowiecką. 

Raoiooy Da .. nasio jes~ człowiekiem 
biednym, utrzymającym SWJ\ ro· 
dzinq z jałmu~nv. 

Policja wdrożyła śledztwo. 

Z Sao Paulo. 
ECHA REWOLUCJI.- Generał 

rewolucyjuy Isidoro Dias Lopes i 
iooi szefowie rewolucJi przes~li 
wraz z pr.woą cześcią swych WOiSk 
do stanu .Matto urosso i tam po 
dobno, jak powiada •Diano da 
Tlirdec utworzyli osobny stan 
.c .mpo Graode,, Reszta rozbitków 
rewolucyjovch ukrywa się Jt:szcze 
w s~anie Sao PauloJ przew(Jźoie 
w okolicy lir.ji koletowej Sa!lo 
Gran de - Porto Tabiw; 1.. 

• PRZYBYLI Z PO'-SKl Okr~tem 
•Cassiliac przvbyli dnia 29 sier· 
pnia b. r do Rio de Jandra p. p. 
Gawroński, członek polskiej komi. 
sji emigracyjnf;j i książ~ Jerzy 
Lubomirski. p. Gawroński ma 
wkrótce przybyć do Kurytyoy. 

Nakładem własnero 
co dopiero wysz!11 z pod prasy: 

:lv.I:~J? ...8. 

~ ~~...-_........_.,.,.. -~----. -~ .. .......... _ -- ...... -. ~"' ... ; ...-... ~---- .- - ~-3- I!'X.~t!XC#. 

leeessseasaseaa•eaaseseaaeea~ 
(G Sekcja 8w Stanisława Zwi-.zku Felskiego ~ 
~ w Jluryt7łlle urz~~tdza l) 

m P ·DSTAWIElłiB AMATOlSKIB ~ l pod tytułem 6l 

l " K w h. t_ S 7 c y l j l " l 
(ł . . 111 ó e1u aktach 
(O odbyć SI~ maj4C8 W &Ob l~ dnia 6 go Wrze~nia we własnej sali m 
(łł przy ulicv Carlos Cuvalho 73. tD 
C9 NA ZAKOŃCZENIE ZABA JVA fD 
(O CENY: Loża lO;sOOO. raDUWIC 2ł-200 Fanie 1$000 ł)) 
(\) dzit>ci 500 r.s. ł . ' m 
: Z i mówienie na tr,ze ppzvimuje p. Toma~z Porat. G) 

Cł Czysty dochór.t przezna~ony na 6) 

m Szkol~ S'rednią w Kurytybie l . ~ 
eeaeeeeeeaaeea~•aaeaeeaaaeea~ - Telegramy z Moskwy nade 

stane do Rio de Janeiro 30 sierpnia 
br. informują, że kara śmterci1 na 
którą był skazany były,. minister 
marynarki Sawinltaw, została znie· 
sio o a, 

KATASTROFA KOLEJOWA. -
Nad ranem dnia 29 sierpnia br. 
mniej więcej o godz. 4 po północ v 
ruJała miejsce katastrofa kolejowa 
oa linJi Sorocabana, na stacJi V1ctoria 

Pociąg ci~tarowy, który w sza 
lonym p~dzie zjPżdtał torem, prze 
chodzącym przez górą Bo!!lCltłU i 
oil'. mógł w danej chwili b ć wstrzv• 
manym 'przez hamulce• wykoleił 
s1~ i run'łł oa ziemi~. W katas~ro· 
fte LPj zginęli na mtejscu tuej ha 
mowmczv, i cieżko poranieni zo
stali maszyni!Jta i palaeał 

l?~~.&-;...~~ 
(w 7 -mtu kolorach -50X70 cm.) 

* 
l ~PATRZCIE 'tly _. ~ 
l 

PAN" ~Tw.r. ~ ... . ,;, __ ~' Taka sama map!l kosztuje 1111!: ~ ·v :!.l;; 
w ksi~gnniach przynajmniej esooo 

l * l 
mieszanina 

--------------------------Argentyna. - l•1formuj~ te 
legramy z Bu··nos Aires, ż~ w mi~> 
ocowości Q.jaca przy J>.i•omdrzf' ? l 

l 
Ateby cenę zrobić proygięnoiajszą KLIENT 
a raczej ażeby s_,, katdy mógł ząo~-
trzeć w dohrą Map~ Parany kaza. z a d o w o l o n y 
liśmy wykonać Wielką ilość ty<:h map A 

l specjalnie dla nas i ktore sprzedajemy KRA WIEC 
Brak szc~eg·:>łowych wiadomośct 

jj .kolejówejCekdpłodowało 1200 --~~--~~~--
--TANJQ.,...__. również 

prochu, ktOrego utłwano P~.tpieroiy • VłiHOOc 
~rzy budowie tej lin)i kolejowej. La Reine 

katastrofie tej zgin~ło 25 ro• miesz~nirt'l wyszul{af'\8. 
IPV~u•a•uw, a wielu innvcb odDlosło ------------

kie rany. l Z Rio de Janeiro, 
~K •• R,.O ... NI•K••A••aK•w••••t0•·w·"A·: zAMAcą NA a_ENERAL.A P<?· 

8 TYGU A.RA. - D u Hl 28 s1erpma 
ltHMtl1••1"ił01t~,.~~e~e• .. j•••tee b r. dokonano zamachu na tycie 

Z Kurytyby. 
generała. Tertuliana Potysuara, 

Gdy generał ten przybył dnia 
RZEDSTAWIENIE TEATRALNE powvższego do swego tmeszkania 

DOCHÓD SZKOŁY SltEONIIU oa Vitla M1ltlar i w swoim biurre 
11\Z l{ U POLSKIĘGO. - Stara· zajął ąię odcutywaniem licznej ko• 

ks proboszcza Stanisław a respondeocii, przy otwieraniu paczki 
~~r::eblatowskiego Sekcja Sw. Sta· z gazetami silnie zapiecz~towaoej 

CENY: 
Na dobrem papierze 21500 
Na najlepszaro papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo 

Studjowanie Geografji ·- to jeden z 
nąjwaźniejszych czynników Oświaty 

NIECHAJ WIĘC KA~DY SOB!E ZA. 
MOWl TĘ TANIĄ MAPĘ ~-'AKANY. 

* 
ADRES: 

Gazeta Petskaw Brazylji 
Clcai:.cs Pol!ł&al B 

«JUBirł:"BA. - PABt\NA. 

K•ryłyba, dała 28 - 9 24. 
Związku Polskiego urz!łdza nast~p1ła eksplozja. Generał został 

b d raniouy. ale nie niebezpiecznie Rząd Szanowna Redakcjo ,Ga~ety Pglsldej ' · 
sobott) dnia 6 wrzeDnia r. prze ' , d t b d W numerze 61 

11
(i.u;ety Polskioj• 

wienie teatralne na dochód Szkoły federalny zarzł\ zi ar zo ener· wyązytahśmy nast~~uJące zdenie: .o. 
Związku Polskiego. Ode· giczoe t1łcdztwo, celem wykrycia prócs \egQ pojaw:ł si~ w numerze 4t 

z~tanie prLez sodalisów i sprawcy czy sprawców tet;o ~a machu .Ludu" rozpactliwv artykuł pod t~(u. 
Szkoły Srednie~ dramat w Zaznaczyć ąaleay, ie juł k1lka dni łem .. RatujcieC, wzywajlłCY całla ko· 

aktach poa tvtułem •Kwiat nrzedteQl jacyś, niewvśledzeni do· lonjQ polską, organtzacje katolickie i 
ł ,... b b d&.~cbowieństwo o rato~anie nia ukol· 

ljr. Po przedstawit.niu odbę· t~d spra\\c.y, rzucili ~ilka om w nu:twa-lecz bursy ks1~ży :Mtajęnarzy, 
się zabawa taneczną. różnych mtejscach m1asta. chOciaż wiad ·mo, źo ~atdy bursiata 

Poniewat chodzi o dochód oa z h t ł 1 ł • płaci około 70~ l& s.we \Ur:.yman nl11 

wyższą uczelni~, która .amac en wywo a . w ca eJ Otó~ ~ thitO prawdy. n,żej podptsa• 
nasza mł'}dzid i przyspo• slohcy ogwmne wrateme. I!-Zl\d ~~ ili ~twterdzają, te ani jeden z bursi· 

ftlderalny wzywa cały n~rO~ do stów kandydatów n• nau~zycieli, pel-
ją do zaj~cia lepszego w ŻY• współprecy w wy~Urdzen\u spiaw· · nej kwoty na utrzymame me płaci. 
ipQłeczoem ~tan<!V~?is~ą Di~ CÓW tych zaQ}al!bÓWa . . Nato'llt.:~occ lllłWierJumy, że do pełowy 

1 te Rodacy tląmnie przy• roll~ nu: me plac!ło traech bursistów, 
w dnin 6 wrzednia br. do T.~ • STW- -pocuwycoNE zaś jeJen płactł IO$ (dz•~·i~ł) i jeden 

n · b MA:UL..EN O ~ 30$. Od czerwca, po OdJ!fCIU fundu· 
eolskiego, i W ten sposó PRZĘ~ POCIĄG. --- PodczaR szów zapomogowych, miesi~came za 
przyjemne z pożv~eCiDe!D, prze•ścia prz<'z · tor kolejowy przy c~łllowtte utrz~manie t. j. P•·mteszka· 
zabllwią sit prsw:7.woiciP.t a staCJi Bom Successo zostHł pochwy. me, wtkt, prame, śwtaUo ~·d•o kur· 

-ui~u.a przysporzą doChOdU dla d" d • · IY Wteczornel t\() Q}'SpOZYCJl fubar• 
niezmiernie dla nas wa~nei u eony pr~e ~ .na Jet ta]iłCY _poc•ag monju~ oraz lekt:Jo gry na tymże, pła · 

ł kuplec nos~• Pauło Maura l tegt~Ż c' bura lc:t: Jeden 10$000, trLech po 
polskiej, jaki\ jest Szko a tona FrancliCa Moura. Ta QStatma 30$0JO, jeden 40$000. jeder. óOSOOO. 

la ~wio.z~i.f Pul~kie~Q, zgioQł& Qa ~iejse\11 - koia pocią DodaJemy, że me&tór• z tycb opłat 
wlęe ••la ~ wrz~inia ~·· gu odcięły jej komJiletoie dow~ od wpłyn' do.p ,ero pod kontec: roku. Po: 

do Zwi~t•k• t-•łsklelo· reszty ciała. MJ\~ jej został ci~tko :~;e: z~~:::.~ f~~~~;,~,z~~r~:;~~~:! 
1 LB'rNIA ·ROCZNICA UTWO• pokaleczony. i nowym ~ola1om umożhwu kształce• 

NIEZf\LE2NEJ PROWIN• -- ł nie sit; w przyszłych latach. 
PARANY. - Dnia 29 s•erpnia PRZYGOTOWANIĄ DQ pRZY· Z szac:~nklem burs śei: 

P:uaoa obchodz&ł 7l·letnią JĘCIA N AST~POY TRONU: KSIĘ• Piotr Fleoik1 Józef Choiński, BeneJykt 
awojej' slmodzielno~ci tj. CIA HU~BERTA. ~ Kolo~Ja . wł?· Sz;zepańskt, Roman Waehow,cz, Ka· 

ac:zenla Jej z prowinCJi Silo Paulo l ska w RIO ~e Janearo rob! Wielkie zimierz Ciesielski, Józef WacbOWICI. 
..," •• .,."'n•a nlezaldnej prowincji. p~zn;otoW.-l~ta dla przytQClR k!'óle· Od a~ukeji Umieazczajo\c po· 

29 sierpnia 1ió3 rząd Cł'• wacza włoskaego. Utworzono W tym vryiue wyJaśn·eńie bur11atów ks1~iy 
podzielił owczuoą prowio• celu spe~: ałoy komitet z ~~nsulem MtiJonarzy me moiemy s:v W$U'.&~mać 

PaDło l. z 
1
·e

1
· p1· •te]' c.,-Aci Camer_a. 01m. uą cz;ele •. R6w01e. t rz!ł!d od uwag1, że podobne&Q I'QdzaJu spro· 

"' "~" b stowama lub wyje ł,ńaenla auałyby 
prowiocJ~ Paraoe i jt>j brazybJskt _ołczego. 018 zamed UJe W1~ksz4 war~ołó, a~tyoy pCI~hodztły od 

m prezvdenteJQ zamiano aby godme przy]ąó przy:szleso rodz1c;Qw lub op•ekunów tyeh bur••· 
stanu zachariasa de Góes monarchę Wło• h. T.ymczase~ z ttów. Jonadto mus1m1 auważyt1 że 

los. Rzymu nadcbodz, Wladomoltcl1 Se podaneJ prze: nas opłaty z palc:dmy 
•concei ksiJ\'łe Ilumbert ądłoty prawdopo• nie wyssali, le'z " swollll cz.atiO ały 

CZYN PIJAKA..;_ 
, dnia 2ó bm. w sklepie 
Bellaro, istniejącym w dziel. 

zwanej •Ca-:otuva c, niejaki 
Balduino, znajdujący się 
za peloego upicia1 dał strzał 

antm~>r•n w plecy pewnego Da· 
raoi"c BO cięiko. Po speł· 
tego :)hydnego czynu pija· 

do dystryktu S. MiBuel. 

dobnie wizy•• brazyli]"3k• na inny uehśmy je od osóll kompoLentnJ'h, 
., .. - nae myślimy jednak kruszy c kopJi 

czas i powróci z SantiaKO wprost o kweslJ9 tak . malozna,&o'ł. i mc 
do Włoch. · wspólneao ze spraw• szk;,lnictwa nae 

PRZYBYCIE ANuiELSKIEJ ESKA
DRY. - Dnia ;ł września br. ma 
przybyć w odw1edziny do Rio de 
Janeiro angielska eskadra wojenna, 
która składaó się ma z 4 lekkich 
kr,townikOw. - Na jej uroczyste 
przyjęcie przygotowuje siq kolonja 
aoaieleka i waryoarka brazylijska. 

m~'c". Natolll,last CUII&yhbyśmy 111 
bardzo, adybyśmy otrzymali .l<EAL~E 
sprostowania lub wyJaŚnlenl~& c:o do 
innych przez nas postaw&onych zarzu. 
tów, gdyż ataki osobtate utlutów tych 
nae zhkwtdowały. 

.t'ilłJld.l"USJ • V b:4.1J\Jc. 
NE\IV YORK 

...---------------------.-

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE UBRANIE 
WYKONAŁ 

---- JA N FA .CURITYRA.. 11 l'UJ..... U C z Avenida Luil• Xavier 
~ N. 11. 

Koloniści! 
używaJcie tylko nawozów marki 

~ 
DONABYOIA: 

Curityba- Fernanda Hackradt & Cia, 15 de Novembro 96, 
esquina Rio Branco. 

CurHyba Rodolfo Stro~el, 13 de Maio 91 
Sao Jose dos Pmhaes - Pedrc Chiurrato 
Alfonsa - 8ociedade Agricola 
Muricv - Sociedade Ągrtcola 
Zacarias - Th 1maz N aoaek 
Marcełino - Joao Kuźma 
Thomu Coelbo - Soc:Jed&de Agricola" Santa Maria 

• • • • &lo> M;guel 
Arauc:aria -M·guel Z taniak Abranches - DJm Ludowy 

,. Ernesto Bu~b'toltz Rvl Claro - JJa~ J. Kier 
• Jo!l() V •lettiDi R1o Negrll - Jorge W1esentbal 

Serrinha - V,cente Kbssowski Ponta Gtossa - Alberto Ansbach 
Gllaiuvira -So~iedade Agr1coiA Saota CanJ1ds -S.1cie:hde Agricola 

q GASA JDEAU 
ł)\. . A Lc~~v~ T ~.As. - ~R~r.A S 
~ l'aa tlose Bóalfaelo • e (w polttiźa katetlrJ') 

~kbtd mitśt;l si~ w teru samem domu sak dawo!e) 
obok rzf' Ź!li Gfł rmater 

FLJIA: Bua 15 de Novetnb'l"o N. 31 
Ogromny wybór obawia 

ws•elk ieao red•ąja eeaaeh a aJ alłsz~e• 
--- SPECJALNOti'Ć ---

G~~~SZE 
Wykonanie na .. w~ói" trzeWików do sznurowani:l 

BARDZO PRAKTYCZNE I EuEGA~CKIE 
UWAGA: Uouwie sprzedaje sio ood swara"cj,, to jest, sdy sig okazuje 

l jllkaś nie..toktadno&ó, czyh nlerrwałuść obuwia udowadniaj,ca wino fa · 
brykac:ji, to taitie małe naprawy wykonuje 111 darmo. 

• 

Ostatnia wiadamości. 
Z Warszawy dooosz,, .te mini. 

ster wojny ośW!adczył ~dziennika· 
rzom, te WiQkszoś~ band u~brOJO' 
nych, które sa~ zoaj:Juj~ na pogra• 
oiczu Połiki zostały zorganizowaa 
ne w Rosji przez bolszew,ków ce. 

- Ostatnie wiadomości nadesłane 
z ~oskwy zawiadamiajij, ie rz,d so• 
wiecki nakazał ogólną mobilizac:Jv wazy• 
1tk1cb wojsk. InformacJO to dodaj4, że 
fakt ten nie bfł wc:ale nieapodaian
k' albowiem rozkaz mobdizac:ji był 
ll&tdoj cbwiJi oc:zokl~any . 

-------------------------
Iem wywołania komuOlstycznej re• Piekarnia do wynajęc1a. 
wolucji 11wiatowej i przyniosło ~zko 
dQ administracji połsk1ej. Mmister Jest do wynajt)Cia piekarnia w 
wojny dodał pot:adto, t e arodki śrOdmieaclu przy ul. Sao Franci .. 
zarz-.dzone przez r.z~d polski maj, sco M. 68 z wszystklemi potrze· 
char~kter po_kojowy i ~e spodzae· boemi prJyrz-.dami (foroo, maseira1 
wa SlQ prędkaeBo przywrócenia nor• partelelfa etc.). ..Ułltszych wiado· 
malaych slosua&ow granicznych mości udzil'la się przy ul. Uunse
maę.dzy Pulskłl 1 KosJił· l !beiro Carrl N. 10 

• l 



ft Dr~ Mirosław Szeligo ski 1 
}~ BJ'łT as,-sknt klłnłk earopejskic.ll ~~ 
•·• 1 Leka:rz i. ope:ra to:r @l 

DOKONUJE WSZELKICH OPER!Cn CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH • 
Leczv podług naJnowszych sposoboV:'. Bada za 'pomocą prom1e01 Roentgena. t 

P9siada włal!laą. praeowaię do bada& mikroskopowych i badad. • 

Wielki Skle Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

krwi aa choroby ukryte. 
Chorych ~amiejscowych pr~yjntuje na le~enie ~ Plac Tiradentes N. 19 

-

_______________ · ___ w ___ s_w_e_j __ k-lt-·n_i._ce_. __________________ l • Baa ~Sio ~.l'aaeJseo a. tle(- &arr&rlaa li~ 
rna zawsze na składzie: mąk~ pszenną• żytni' i kulmrydziaoą, cukier. rvt, e61 

aiedzie, Ali w ki. rodzen ki i konserwy owocowe, 
Ma r6wniei oajlepszq kawę mieloną z własne' fabryki . 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach .. 9?iU~~ z browaru 
Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydzo, faC1oleł ziemmaki, masło, jBja, drzewo it.p. 

8PKZEDA..Ź NA. KOLONJE H1JBTDWIA l ~T,\LI()Z•.& 

, · 

pe: .ewgższa/'lce wszgs!ltie i/JlJ{l.; 
LEKABZE. 

Dr. tJ2ar os Doreira 
Klinika medyczno·cbirwqiczaa. Specjał 
nosć; c:horoby oc:zu, uszu, nosa i gardła 
Konau!torjum: ulica Marechal Floriano 

n. 19, Rezydencja ul. V·do Nacar 
n. 85, Telefo~ 388 037 

Dr. 4CarJo• lekler 
O~erator i akuszer, tpecjalność choroby 
}{nbiec:e i· p~cherza. :Przyjmuje od 8 do 

9 i od 2 do 4gCldz wiecz. Przy ulicy 
Concelheir<' B.rrad•s n 111 030 

Dr. E•pindola 
Re!ydencja i konsultorjum ul Marechal 
Deodoro n 4f:\. Przyjmuje od 12 do 16 

. nodz. po połudn u. Telefon 151 OSO 
Dr rraacJ••ek Fraak.-

Przyjmuję od 3 do 5 po poł. Konsul 
torjum wlica B!U&IJ do Serro Azul o 8 

Re.zydeacja ulica Commendador 
Araujo n 74 Ol 

Dr. lll. lzaaesoa 
Operator-Akuszer. Specjalnośc choroby 
l;cb1ece i p~cherza, Konsultorjum Apte 
ka 1 de Mar~o n 6. Telefon n 62. Re 

zydencja 1<10 Branco n ~6, Telefon 
n. 6tH 08 

Dr Dendes de Araujo 
:i ecjalncść; syftlis i choroby pec:herza 
l' ~yjmuje od 3 do 5 po pol. Konsul 

torjum Apteka Minerva, Plac Tira 
dentes 05 

Dr .Ruaou Warlleeke~ 
Specjalnoś~ ~horoby nerwowe i dzle 
~tono, Dyrektor Centrali mstytutu opi~~:ki 
l\&d ~ztećm1 przy ul. Alegra n o gdzle 
przyjm&~je od 10 do 11 i pół z rana 

07 
Dr. 8alda111a l!lobrjnho 

Klinika dla dorosłych 1 dzieci. Leczy, 
syi11i1 we W!łzelktch stadjach prepara 
tern Bismuth1od1na. Leczy choroby 
vuwcwe i nałogowe jak alkołlo lizm 
· L1ggest1~. Konsultorjum: Ul. S. Fran 
.;i to n 54, Apteka Moderna, Rezydencja 

Travessa ~acharias n 12 a 09 •r. Wirmond Lima 
Ak.uuctJa i operacJe. Konsultorj!-lm Ul. 
l de ~ar~o n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
Go -t 1 pół godz. po południu Rez:y 

denOJa ul. Dr. Muricy n 129, 
Telefon 123 013 

Dr. 'łerre• Xe&to 
Wyjeżdźa do chorych. w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od 16 
do 17. Konsultorjum i re:ydencja :Plac 

T1radentes n 54 a. {obok apteki 
Stelfeld) 06 

.oE~T IIUI. -
A n11a tJa.rmeliano łJłti.e~ 

ul. Ebano Pereira n. 43 012 
Humlu~rto Pimenłel 

E bano Perelra n. 11 
.Jaeek Dromlewiez 

012 

ZibY lztu~:zne z podn1ebien1em i bez, 
w zlocti i kauczuku. Plombowamu 1 

wyjmowame bez bólu. 
Robota pterwszorz~dna-Ceny przysto 

pne. Przy ul. Rtachuelo n. 8. 015 
----.Joiio B. Jlał'tjns 
Ul. Marcehal f!'lomno, n. 102, priJj 

muJe o każeleJ gcdzmie. t1l8 
.lna&e .D•ciel ___._ 

Ukończony dentysta w · N. Ameryce, z 
~3 Ja:tm4 praktyką. Wyrywa bez bólu, 
flO!nbUJe po .. cemo od 5$ 1 Wltawia po 

10emo od 10$. Robota gwarantowana, 
Ul. Commendador Araujo n. 2ł 

010 

Lea" DeeeUia 
Przyjmuje oJ 8 do 11 1 od l do 5 ej 
; .... goozmy. ł:'łae Tiradenten n 10 
022 

..h..su:garme, pap1ernie 1 dru. 
łi<t.tDle 

łJa.~~ta de Nevidades 
l'ismla lUstrowane, JUrnzile, nbawki, 

ksi'łZIU do nabozeństwa, śwl~to obrazy 
1 statuetki, naJruzmaltrze pr'J.odmaoty 
ua 'pr"zemy. ł:'ap.~;~ry wuelku;:h satyp 
itmw. .Pny uhcy ló de )lovemlłro n 66 

Pe•peo Bets 
Agent róinyoh łlrm, Importule papiery 
i przybory b1urowo. Skład i biuro przy 

uliey Jo1e Loureiro n 89 Adres tele 
gratlotny LUZ8 Caixa postał 308 

052 . 
eisa ~ebm.'lt 

Wyroby ftianso·•e. Żęlaziwa, szkłA, 
amunicja, Farby i olęję, wszelkie ma 
terjałJ dla int•lacjt elektrycznej, Jam 
py etc. Plac Tiradentes n 8 048 

lltapaaarła 8łria 
Korsystajctel hkwiduje sio wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 

Plac: Tll'ac!entes z prawej strony ka 
~rv n 10 062 

Bołłolphe 6~)n•cller 
Skład obuwia, ltapeluazy i drobiazgów 

Ulioa Joao Bonlfaeio n 3-a 

ASEKOR • ..,. AC SI~ ;NA ZYCIE 
Radzuny tylko w EtUITATIWIE, któ 
ta ma SWO!~ł" f1Ijo w Kurytybie przy 
ulicy l de Marąo n 4 A. Superinten 
dent na Paranv i Bankier na Kurytybo 
Ben;amin Ferrelra Leite. 051 
- PDN14DZE -
wyroiyczaJq sie oa mały procent 
pod bypotekł) lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje SifJ i 
sprzedaje domy, &iemie i maJątki. 
Informacje u rząłłewego correctora 
Godofredo Lima pny ulicy Mare· 
chał Deocioro o. 38. 028 

IIOTEL CURITYBANO 
Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrzemiasta, tram'Paj przy 
d.tzwiach na wszystkie strony mia· 
sta. Pokoje 1 stołowanie porządne. 
Wina nacJonalne i zagraniczne. Po• 
s~ła siQ obiady do domow. Przy 
ul. 1 de Mar~o o. 7 - UW AGA 
Ten hotel wyh,ezoie dla rodzin. 

ODO 
' 4.1.4ltA olAłJOD 

Jaboba Gdospuoda 

CJĄ.Sl\ PBA. TT. 
Skład maszyn do pisania R~ • 

mingtoo i Oorooa; maszyn do li .. 
czenia oraz kas :.Registradorac -
Przy ulicy 15 de Novembro o. 66·a. 

052 
-pi~8~4~N~I~4~5~4~itł~.t\~I!I--LI~Y:-~~~l.E~'-, 

UCZY 
EUsa łJonstantlaa Bocha '" 

przy ul. Cowm~od~dor Araujo o. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na mlłRzvniP 038 

PB<lK1"YCZlfA ~ZKOŁĄ 
BAliDLUW& 

Przy ul. Dr. Muricy o. 103 na piętrze 
Dla h•ebalterów i kore•p•n · 

dentów 
Cały kurs trwa 15 miesięcy. w skład 
którego wchodził 4 biura: bankowe, 
fabryczoe, składow burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się motoa 
zawsze. 027 -ADWO A.VI. 

A_Z"_E .... V.,.,.E,....D'""'O-;;:;;.MACEDO -
i DR. MACEDO FILHO 

Prowadzi wszelkie sprawy cyw1lne, 
handlowe, kry mmaloe oraz s1erot, w 
każdej miejseowośc1 stanu Parana l S. 
Catbariny. Koszta z góry płatne. Btu 
ro Av Vice 'te Mllchado 20 078 
- DR BE~JAMIN LINS. 
.Biuro C.,ncotheiro Barudes 181 (063) 
"O"AVlo ~ILVElRt\ DA MOrA. 
2 biuro rejentalne S1erot i lnver.tarzy 
P:-zy ulicy M&recbal Floriano Pe xo • 
to 2 a. 042 

DR. GASTAO ·FARIA. 
Biuro Plac Ozorio n. 49, Telefon e26 
044 
-DR,_. """HU=G...,O._A ... NT=o~NI~O~D~E""!B!!""A_,.RkuS 

Bturo ultca Buenos Aires n. 1ó, feie 
on 666 080 
- DR. ULY~E~ VłElRd. 
Biuro uhca R1o Branco n 80. Tele 
fon 376 020 

Oominik Kureoki 
Fabryka mebliJ matęracy, kołder Poski zaktad krawtecki 

i płaszczy nieprzemakaloych. Po· mlca a.lecre N. 3 
siada ceble nowe i utywaoe. Wielki wybor materjałów na ubranie 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicy lamówieOle wykonuje się w razie po 
1 de MarP.a o. 18-Telefoo o. 389 trzeby w 24 sodziny. 

Y BeJitOta CWUftfttOW&Da, 
041 CENY NISKIE . 

SctCICI~cteCDCłłfltGCłctetctCłScttGSCłCO~SJ • • l ,,Cervejaria Cruzeiro'' S 
• s 
8 ~ajlepszy browar w Kuryl!ltie polecel tu i na prowincji S 
fil piwo własnegw wyrobu po oajprzystqpoiejszych ceoącl:l marki Q) 
• :tCrazeiroc.ł :tPllseoc, •Pombac, •Escurioba i inne. 8 l Kapuje dla własnej słodowni jQczmień'w rozmaitej ilo6ci : 
• i pł&ei najlepsze ceny. e 
fi ll1JBYTYB4 - łJ.ł.IXA. POSTA.L 108 (9 . ~ 
.S6l0>fD6)80)6)0)«ł88ctctll18lG~~CG~CDDC't~S 83~ 

:.&Wa:iil'łi~:MRliJi li fial!~ • il 
•J 

Apteka "Tiradentes" • 11 
~/ . 1 Walerego Wiśniewskiego ; ..~. 

11 Plae Tiradente! N. 3'7 l!!! • • • :Baczność Kolosiści polscy! 11 . ~ 
11 W aptece tej, której właaciciel~m jest Polak1 rozmówich~ il M M 
11 si' w jQZyka ojczystym i znajdziecie rzetelo14 obsługq. • • 

- Lłv.ral'la Buncbal 
l'ierwslur&fi\lny zakłt.~ ar\ikaraki, intro 
~ sr.tmn•~t, 1!01 1! '{'!1 ' 1'1 l f•!'-.. ykacpt k! lłg 
• •• .. 1, ... ,..~ .. 'ń)l."'l M• >t.i:. i\. 1 pi:t.)'l~'ll ~ s'"' 6 J ll O S \V E G o l ~ 

~ , ... ~, .... '";.t .. J.)," ko.; , ._l "" .:.: z.ua~;z. 

, , • ~ojJ UH, '-' l. <l "'" ;>\_ l ;.it;/)1" 52 ŁCl!ł§l łi'2Błll •. !jjl ~M G5 M !S~ M f !.ill-~5 -~~ 'ł ·~ "\"' "'"' '1'1. .-. !~ <CI>4 ;!t 1ł a.a-'"\"'C'WWił *"Dl~• ~ ,'5W~ -"";]",~w ' '-'·,;~a .. t\~ .. " .... ... ~ .m ..... .... ~• 

i Araukarji 

•• 
~B~~ml~~;t~łl~~ ~~łl~ ·~;~~~io(l-2' 
~ Naj Wlfłt{.; ~ y wyn•t a t.ek •t ' a leczenia s . fili su 
~ Elix i r .. 9~4: ... 
r.~ uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. łl tutego 
\!"A 1916 reku, Nr. 21 
·~ Zwalcza skutecznie ~yfilis bm~ oJeot~~::p ~<: .. czeńst wa •łla injekcyJ. Je!4t Aner 

. ł] g1cznym Arodktem, czyszezl\(~ym krGw 1 !ek'>tr,;t w"'oo .vie1kiaj w'lrtosci 
~ Już przy utyciu trzecieJ r.a~zeczki objllwy chorohy naw lt powduiej 
t] szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i raumatvzm. znikaj" jRkby 1e ręką 
Gi.'il odjl_lł U 9G0/u mężczyzn ~•matycb, ktl'>rzy za czasńw kawalerskiCh, choro 
ą wab na 'horoby sekretne choroby te pozostoją ctmmicznemi i tn jest e przyczynił, ~e tysiące kobiet ~amężnych cierpi!\ na rosmaite niedomagania 
(tli kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'loroby spowodowało. 
ł] 3 flaszeczki wystarcz~\ zupełnie do odzy.,kaDta wa~:~.ego &drowta 
,..~ i uratowania wastvcb dzteci od pr~~byych na.,t~pstw . 
~ Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIH 9U" uajo<lptlWied'lie) 
a sz;e~ lekarstwem, poniewat nie atllkilj tl %ołą:lka i jest pr~YJemaym w 
t) u~yctu. "ELIXIR 914' liiibyć •OOżrt 1 11~ w;.:yatlttch •ohłkact. i skła 
B dach apt&•!znycb w Btazyłji. 
~ Główa,. skład &talvAo • C la 14. P ulłtt, 4.v lilio .fqflo l-43 

~aJ~~~t•l i1~1t:.,~~~"' 
~~~~!] - ltl.~!ł~.~~!m~'t2a!d.~ 
t] &anowne Panie! 
B W ciągu 4•ch godzin uwotmó s1~ m tt~c1e od koł~k mąci~z· 
~ aycbł jPżP ii użvwJ\6 bl'ri?;!N•;,., ~ Fł IJ~ 4) '-'~~f) TIN \ • 
la:sJ unana prsos Narodowr Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
~ eserwca UH6 roku. Nr. 67, 
g •Flase-8ed tlna• test JOdy .ym G •all) to prl){j tJitt~"ll lecz 11czym, 
t] ktorego akutek Jest najszybs~ym w lec~niu Dltdo •~->gań lrohincych 

Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb god?.in. {}>.y.,q&oy 15 łoi pr?.ed 
porodem, ulatwta porod, tmm~t zu. bol i"Ci porod· •W~> 1 l<olk ' ' ?.1lh~z 
piecza życie kotu t prze.:t nKst~pstwaml ki'W•l toków t 11t 11z ttv(·u nrt.y 
porc;dacb. Pr.:y moycb churobdCfl tcoo,ecy~:h . F 1 q &:lr ~ ił t i " 
działa zaw..;ze ak:.&toozUie i iec1y w,1.y· tk a'l ,,~lu rJ ' I('Hl'>t ". ~, J ), 

Znłeca si~ h~k.ar·Lom i ..tliu .... z• ·J"kn • 
JS(J) Ul ue p zyutrju~:r.t~: 

Gahrilę & Cła ~!lo Paulo 1\ Vt-"nJdlłC:I\ J• •1\o \4-a. 

., it~ ""~ ~ ,, i}~ ~ 
~-a~aa~.~~as 

Towmrozy a!it.w F .. a 

m .,Ohargeur's R 
' r w Kesut~:~rne oa1a~dy ~ 

ft do H-t wrc i Bordt: •• ux. 
li ł\.,1munikacja o~J ~~os& • 1 t]W'lg • 1 u •Jsoza "tatkami iu 

· ksus•>w~mi posp:e;zn yml lltórt' db~.v.t ·~ , )dt•6ż zq' Santos 
do FranCJI w ló dmach o az :)~ tk <CO' ~p CJ ,lnh! urząt.izo 
nyma dla tjWlgrttntÓW, t>tórzy Z1l Jd ł !ił. 1'lj ..:ygoJaae;sze po' 

(l m1eszcze01e. 
&e Stalki maj11 do d y~o,pl)6 c u ov lfl l( alły. 
11 Podróz z Bordeaux, z Hllvre c~yl. t P •lltce ·io Gd•ń•1c• od 

bywa SIO pocu,garru trancusltrem d d 0 \l•l!.:u,qlle a z Ounkerque 
do Gdań'lk<& statk4ml llomp łrancus t •eJ • Tt 1• utl nt que• . W ten 
sposób umkn1e 1:9 różnych na..tuźyc, na kt H tl o'eca1. l)Y*•j'ł nara 

'l żeni nas1 pasaź"nwte na gr11n11:y n~ernte<:k • eJ . 

a Najbliźszy odjazd do Europy . ! z ... ~~TOI!I z A.IU DE .l.l.IJEIRO 
..,. •GI\OJX, 9 sltttptlia 

•LU'rETIAc tó sierpnia 16 • 
:.EUDEEc 19 c 
•HU~OlC« 5 wr.?.eśoia 
•1U.\.S . ..tłLlAc ' 12 W:'ZtŚD1 13 wrześma 

8przeda~ biletów & Bt·a.:.yttl do Poblll ora~ z Potslu do 
tirazJłJI t. za. (blłhetes de clla.!llllda) . załat *la 1 bhżs~ych m· 
formacji udziela ' 

· Ignacy Kasprowicz 
Avenidu L Ua4 .'(.t VhH' ~ ~ i t ., 1 • • ~ 

!Uiii!ISSJłl 
C A~ A U l~ lł E L S pr~y uu"'v ló li · Li •V moro~. 70 . 

Załoz. w HS~7 przez Ąlf.:-'".da Eruesta litch~ls 
Mą zawsze na składz•e w1e1ka wyb:>r kapeluszy dla pafł i dzieci, 

z:1bawek1 materJalów, przt;dmioty wł~tśc1we na pre3ecty, oraz;oa karnawał· 
Warto ,przekonać sic: osob"c1e o dobroci towarow jako też o ni& 

kich cenach osa 

Handel Po ski 
w Ba.rro .Ereeilim Wo G r. H. 

WltLdyslawa OfJroślaka .. 
N~we s~rowadzoa~ wte\kl *.Yr:Nr r.ow.u()w mt:troY'łycb1 jakotet oarzą• 
dz1 roim~zycn1 &mc:heuuy~h 1 · w~:6dlildl dw oaa"gów. Kac~uJ'i ł'L'uduKta 

kJlOujd..;c.c, - p ac~ wy_,okte CL·uy. 
A dl'l'; : \ f.' dr ł w Uhrvślak 

R~,_,.,.... F ...... t.-:.r".. 

-.::. __ :::: -;;;.-:::.-= 
\ 

PENUf 
"Gazety 
wynosi 
\V ['rR~ 

WArgar 
Aro. Pól 

Wycho 
razy 1 

ień v 
sobot 

danie ~ 
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