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Bankructwo socjalizmu. czyła zupełnym rozkładem (do wyborów gólniej jeżeli uda się okres sanacyjny .prze- p. Martin Chauffier, z ks. biskupem Baudri
idzie w dwóch oddzielnych grupach) brnąć szczęśliwie. Zresztą przy'NÓdca czoło- llart'em po jego powrocie z Polski dl u· 

We francji również doznał socjalizm w wy towarzysz Moraczewski. chyba znawca ryża. 
Od przewrotu w 1918 roku socjaliz~ latach powojennych rozbicia. Na kongresie naJlepszy w tej sprawie, w wywiadzie ogło- Zapytany o przywiezione wrazenia, ks . 

przechodzi przesilenie. Można je dokładme w Tours (Tur) w grudniu \920 roku lewi- szonym niedawno w "Naprzodzie" oświad- Rektor instytutu Katolickiego w Paryżu, od. 
obserwować, gdy się śledzi bacznie zagra- ca z tow. Cachin (Kaszę) na czele poszła czył, iż na okres rządów robotniczo-wło- powiedział: 
niczną prasę socjalistyczną, szczególniej pis- pod dyktaturę Moskwy, prawica pod wodzą ściańskich w kraju wcale się nie zanosi. "Najgłębsze jest wrażenie intensywnego 
mą naukowe socjalistyczne. W Niemczech tow. jak Mistrat, Ouedes, Thomas, Sembat, (DokończeNie nastąpi). życia, niezmiernej aktywności". 
autor socjalistyczny Rene Schickeles w książ utworzyła nową grupę. Jak marszałka Facha, uderzyła go prze-
ce wydanej w M:onac..hjum p. t. . ., ~ir W<?llen W Hiszpanji w roku 1920 uchwalono . dewszystkiem zdumiewająca francuzów wo-
nicht sterben" (me chcemy um1erac) p1sze, poddać się rozkazom z Moskwy, w roku Wi· &.Jl"'m~~CI~ a 'll!~llki. góle wielka liczba dzieci polskich, o czem 
że zawiodły nadzieje związane z socjaliz- 1921 w marcu nastąpiło rozbicie: nie przy- ~v~vll 11 łf V l mówili dosłownie: 
mem. Partja, która od dni listopadowych jęto 21 warunków Lenina i utworzono no- "Byliśmy uderzeni ogromną liczbą dzieci, 
1918 roku przez okres trzech lat do 1921 wą grupę; przywódcą nowej grupy jest Sa- POMOC DLA BEZROBOTNYCH które zgromadzono na nasze powitanie. Ja-
roku dzierżyła władzę w rękach, nie może orit, komunistów zaś don Anguiano. W POLSCE. kieś jedno miasto zgromadziło ich 9 000, 
się wykazać żadnym sukcesem. Czemu? H~- '\Y/ Szwajcarii przyszło do rozbicia na Znaczny wzrost bezrobocia, spov.(odowa- jakieś inne 15 000, jeszcze inne 22 000. C1. 
sła socjalizmu rzucane w masy w okresie kong!'esie w Bernie w grudniu 1920 roku. ny przesileniem gospbdarczem ~w kraju i sem podwójny szpaler dzieci, ustawionydt 
opozycji zupełnie zawiodły i przyszła dzi- Wybory kantonalne w roku 1923 przynio· coraz bardziej na skutek braku pracy po- na naszej drodze, ciągnął się na przestrze 
wna niemoc, która ubezwładniła socjalizm. sły ruchowi socjalistycznemu pełną klęskę. garszające się warutrki życia robotników, ni 800 metrów, lub kilometra. Wniose~ 
Tam, gdzie partja pochwyciła władzę w rę· l W Austrji socjalizm też jest osłabiony. l zwłaszcza w wielkich miastach i ośrodkath który się nasuwa ze wszystkiego cośmy Wl· 

ce, była zdolna jedynie do nieudolnego na- D_osadny wyraz daje temu Herman Schu- · przemysłowych, wywołały potrzebę przyj· dzieJi, jesi ten, że, jeśli Pcłska potrafi wy· 
śladawania taktyki i metod rządów burżua- tzmger mówiąc: "Również w Austrji zawiódł ścia przez rząd jaknajprędzej z pomaca dla zyskać całe swoje terytorjum, to w ciągu 
zyjnych. S'wietny okres socjalizmu, kiedy socjalizm. Pomścił się tutaj brak przygoto- bezrobotnych. Wobec braku jeszcze ustawy mniej niż 10 lat utworzy zwarty blok czter
rozkoszował się wizją raju przyszłości, prze- wania państwowo-politycznego i ciągłe wy- o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, dziestu miljonów mieszk:ińców .. Będzie więc 
minął bezpowrotnie; nowy, twórczy jeszcze suwaniz żądań niel!lożliwych do spełnienia. oraz ogromnych wydatków, jakie pochłonę· najlepszą i najmocniejszą barjerą, jaka moz2 
się nie rozpoczął. l doszło d_o te~o, 1ż . odbudowę gospoda~- ły by roboty publiczne, najracjon~lniejszą pow_s~ać. I?iędzy N!emcami a· Rqsją i jed~n 

czą w kraJU mebaczme oddano w ręce Se1- formą pomocy bezrobotnym w chw1li obec- z naJsil meJszych poGstaw Europy SrodkoweJ ". 
Ja~ czarno i ponuro na socjalizm patrzą 

nawet czołowi przywódcy partii, dowodzi 
znana mowa b. min. skarbu Rzeszy, tow. 
Hilferdinga, wygłoszona w dniu 7 paździer
nika 1923 roku na zebraniu partyjnem w 
Berlinie, mowa, która wywołała wielkie wra· 
żenie w Niemczech i zagranicą. Dr. Hilfer
ding stwierdził w niej: "wpływ nasz na ma
sy maleje, prasa partyjna podupada, f?Otęż: 
ne związki zawodowe zostały osłab1one 1 
zdezorganizowane przez robotę kornunist6w, 
przeważna. część czł<.mków p~rtji odpadł~ i 
znajduje s1ę w oboz1e reak .:y]nym, osłable
nie socjalizmu dokonuje ~ię. wszędzie,. ni~
tylke w Niemczech; w!dz1my przeslleme, 
rozbicie". 

We Włoszech socjalizm został doszczętnie 
wytrzebiony. A przecież jeszcze w roku 1919 
socjalizm był panem na półwyspie i zgła
szał uroczysty przystęp do trzeciej między
narodówki, już jednak w styczniu 1921 ro· 
ku na kongresie w Livorno nastąpiło roz
bicie partji. Nastłtpne dwa lata są okresem 
ciężkiej walki, która się dla socjalizmu skoli-

pla. Dziś korona austrjacka należy do wa- nej może być tylko akcja wypłaty zasiłków 1 l dodał w tern miejscu: 
lut szlachetnych i poszukiwanych. Głęboko pieniężnych. Ministerstwo pracy i opieki "Miło nam jest bardzo przyjmować Po-
sięgającej sanacji dokonał nie socjalizm, ale społec:.mej ni~ rozporządza aparatem admi- laków we francji. Oddają nam tu wieikle 
rząd Seipla ". pistracyjnym, który by mógł akcję przepro- usługi. Ale naJlepszą usługą jaką oddać może 

W Rosji właściwie niema żadnej partji wadzić pod zarządem państwowym. Dlate- Polska, to żeby była bardzo silna u siebie 
robotniczej, bo niema mas robotniczych. go też przeprowadzenie akcyj zostało po- w domu". 
Ko~gr~s s_owiecki postanawia sztu~znie stwo- w.ierzon_e gmino~ .. Rzą~ nie, rozporządza u· . Następnie o zao~serwo~any~ przez sie-
rzyc Wielki przemysł, by napowrot wytwo stawamt uprawmającemt ktoreby dały moż- bJe samego postęp1e orgamzacyjnym: 
rzyć proletarjat i móc uprawiać propagandę ność zmuszenia gmin do objęcia tej akcji, "Widziałem Polskę w r. 1920 i moglem 
przeciw kapitClłi;:l11f)wi... 'ednak dotychczasowe doświadczenie pozwa- stwierdzić w czasie ostatniej podróży" że 

Anglja dawno przeszła nad socjalizmem l a spodziewać się, iż zainteresowane gminy dokonał się postęp ogromny. Zapewne, je t 
w pojęciu Marksa do porządku dziennego. wobec przejawów bezrobocia o tej akcji się jeszcze trochę niepewności, trochę dowol
Labour Party nie można ukreślać jako partję nie uchyla, tembardziej, iż na czynności z ności, trochę zaniedbań w egzekutywie, a'e 
bezwzględnie socjalistyczną: składają się na akcją pomocy związane otrzymają funduąze naogół, wszystko się organizuje i ustala. 
nią przedstawiciele najrozmaitszych kierun- państwowe. Ogólne zasady tej pomocy zo- Nadzwyczajnego wysiłku dokonano w 
ków 111 posłów katolików); socjalizm stały w znacznej mierze zaczerpnięte z pro- dziedzinie finansowej. Polakom udało się za 
jest tylko jednym z elerr.entów jektu ustawy o zabezpieczemu na wypadek cenę największych ofiar, stabilizować ich 

W Stanach Zjednoczonych Ameryki Pół- bezrobocia z przystosowaniem tych zasad nową monetę - jedną jaka dziś jest w o-
nocnej widzimy barbarzyńskie prześladowa- do warunków akcji czasowej i doraźnej. biegu- złoty, (Francuzi piszą "slotł ''), który 
nie socjałizmu z jednej strony, z drugiej zaś ma wartość franka w złocie i z przykrością 
zakładanie wielkich banków i towarzystw KS. BISKUP BAUDRILLART stwierdziliśmy, że na naszego franka papie-
akcyjnych przez związki robotnicze. O POLSCE. rowego dostaje się tylko 2~ centymów. 0-

'!'. ~ol~ce socja~izm , także za"Yiódł na- "Le Figaro" paryskie z 5 lipca b. r. za- czywiście, niema dość monet~ w o~icgu, a 
dzieJe 1 me ma w1dokow rozwoju, szcze- mieszcza rozmowę współpracownika swegu ito dlatego, że złoty zachowuje swoJą war ... 

W l 11!1 jednego z wrogów, poczem p;dzi z Ratzmanom W& CI O ID .~CDJ. w sl~on~ lasu, nim strzelcy z góry jeszcze zejść 
Miller. z którym on sif} tu znów spotkał, nie wzruszaj~c ramionami. - Byla to ciężka waika, • 

był szct~śliwym w swych dochodzeniach. nim się go poskromiło, i naturalnie że nie obt!;>tłu 
.W zdą~yli 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Ledwo zatrzymuje się wraz ze swym towarzy· 
Przyk1·e myśli komisarza przerywli wejście Mil· się bez siniaków i oialy<.:b ran l Chodź bliieJ, synt{u 

przez Jerzego Bornes'a . szaro i pozoaje Borauka. 
lera, ktory wraca z poczty bardzo uradow.1ny. - zwraca Oll się szorstko do więza1a. 

- D bra nowina, panie komisarzu - - woia on Wo:tnica, który Rtttera na pierws:~;e wejrzenie 
21 O - Sk11d ty się tu wziąłeś ? - woła Rudobrody 

- Ależ oni juź nadchodzą l - belkoce zuowu ztlziwiony. - Uciekajmy st'! l czempr~dzej ! Strzelcy 
Ratzmann. - Ratujmy si~ wczas, bo będzio za- są tuż za nami l 

od progu. - Przyłapano zoieglego wotnicę, który poznał, zgrzyta zębami i zaciska pięści, 
Alfreda wraz z Gratką do miasta zawoził l Dostalem - Głupcze! - krzyc11y znów burmistrz. - · Co 

p6zno 1 - Stój l - Nie tędy - wola Borsuk ostrzo. 
- Milcz i słuchaj l - komenderuje Rudobrody gająco.j- Tam droga nam odcięta l Ja bytem tam 

i łapie znów za c.ię~k'! belkę, którą poprzednio na na zwiadach. Chodźcie za mn14. 

właśnJb telegram l ci się stało l Słutyleś tu przecież przez czter} lattt 
To mówiąc, podaje depeszę Ritterowi, któremu u Eogla i porządnie się prowadziłeś, a teraz r~tvtecn 

się po przeczytaniu tej~e twarz rozjaśnia. robisz takie łotrowatwa l Wstydź się l Czy Ci n•! 

strzelców nacierał. Nie ma teraz <.zasu na pytania i odpowiedli. 
Z pomOC!! Ratzooanna ~anosi on j14 do drzwi To też Rudobrody z towarzyszem postępuJą ślepo 

graniczących z dawnieJSZli izdebką Gratki i tęk je za Borsukiem, nikn'łc w gęstwinie lasu. Rozcz11ro• 
nią. podpiera, ::~by ich otworzyć nie mo~na było wani slr!elcy szukajll śladu ich, pieniąc . si~ z wście-

- Co za niespodziany, szczęśliwy zwrot -woła żal biednej matki, kt~rej takie zmartwieoi ił spra 
on wesoło. - Zabieramy się natychmiast w drogą, wiasz ? Chcesz się do więzienia dostać nicponiu i H,lł 
kochany panie:M1ller, i wrmusimy na wo2aicy tym Wotnica zbladl. Słowa burmistrza wywt.rły IM 

wy:mania, dokąd Gratka została zawieziona. Nie nim wielkie wratenie. Chce on coś powiedz!t:.ć , lrlcz 
mamy ani chwili do stracenia. mu słowa w gardle st&j'ł. Wreszcie wykrztusza on 

Crugą belką zabarykadowuje drzwi, prowadz14ce kłości i chęci zemsty. · 
do drugiej izdebki Maj14 oni jednak zawsze jes1:cze nadzieję przy· 

Zebrawszy się czerapr~dzej, jadą oni do naj· z trudnością: 
bliższej stacji kolejowej i wyjeżdżają następnym - Ja nic nie zawinełem l Nie wiem, czego t u 

Potem nagromsdza jeszcze z pomocą Ratzooanna tapania uciekiniar6w. pociągiem. pan odemnie chce l 

l 

Jadą oni do miasteczka, w którem owego przy- - Co l Nic nie zawiniłeś? - irytuje s ię i>tJC· 
cześnie słyszy już uderzenie kolb obydwóch strzelców. ROZDZIAŁ CLCI. 
przed obydwoje drzwi słomę i drzewo, a r6w!lo·l 

- Podpalić l - woła teraz Rudobrody i rzuca Nielpodzlewaae powedzenie 
łapanego już raz i zbiegłego wozoicę ponownie mistrz, łapiąc za swą laskę. - Zatwardziały gr~e •• 
uwięziono. niku, ty t Przyznaj się do całej prawdy, bo inuilL't J 

Przybywają tam dopiero nazajutrz popołudniu, na kwaśne jabłko cię zbić każę l Łotrze jodan 1 latarkę w słomę i stos drzewa'. 
To samo czyni Ratzmann przy drugich drzwiach. 

W lej chwili wybucha 'je sny płomień. Z izb sąsiadnich 
rozlega s1~ okrzyk przerażenie. 

Strzelcy cofajfł się w zamięszaniu. 
Drugi ich oddział dobywa się przez drzwi od 

schQdów do wnętrza strychu, dokąd jednak z po· 
wodu płomieni i dymu wejś6 nie moall· 

Tymczasem slvcbać na podwórzu wrzawQ i huk 
wystrzałów, du ktorycb miesz;~ się okrzyk; 

- Rudy l Rudobrody l 
Słysząc to, zbiegaj 1 siQ wszyscy na dól, nie 

pojmując )akim sposobem herszt bandytów na dół 
się mógł dosta6 i z płomieni wyratować, 

Niezwłocznie po podłożeniu ognia zeskakuję 
Rudobrody przez; wydr~&~ony poprzednio otwór na 
dół, a za nim czyni to samo Ratzmann. 

Bel!: trudu udaJe im &ifł otworzyć drLwi od sieni 
i wydoatać się na podwórze. 

W pierwszej chwili nie widzą oni nikogo w 
około i sądt14, że szczęśliwie ujść potrafili· 

Lecz wtem wypada równoc1.eśnie z krzt~ków kilka 
kul i okrzyk, oznaJmlaJflCY reszcie o ukazantu si~ 
Rudobrode.,o. ~ • & 

1\udoorody wystrzelił w tamt15 atronQ i traf1ł 

W gospodzie pewnego małego miasteczka 11iedzi i zajeM~Ililł do gospody, w której wo:toica ów Nie robiłeś nic innego i gorszego, tylko port1ogt' · 
Ritter zajętr czytaniem listu. ~łużył. i w któreJ Alfred Gretk~ napowrót w moc l w uprowadzeniu b1ednej niewinnej dziewcc.yoy l 

Je11t to odpowiedt hrabiego Egona. swoją dustał. Co? Odpowiedz w tej chwili l 
Czytając odpowiedź hrabiego. potrząsa komisarz Nie zatrzymując sio tam długo, udaje się do Z podniesioną laskfł, w groźnaj postawie 1 wy· 

poważnie głową. Widocznie otrzymane wiadomości ratusza, gdzie go burmistrz ju~ oczekuje i uprzejmie razem oburzenia w twarzy, stoi godny oJciec mia<;ta 
nie są zadowalmajllce. Wita. - przed okutym zloczyńc!l, •który wygląda bardzo 

On przez swoj~& nieostrożność Jeszcze wszystko Na rozkaz tego wprowadzają uw1ęzaonego. zastraszony. Mimo to nie jt\st on skłonny do zoznań. 
zepsuje - wzdycha Ritter zaniepokojony. - A ja - To jest niebezpieczny człowiek - mówi Ritter śmieje się w duchu z rubasznego sposo-
go tak ostrzegałem l Co za ukoda, ~em mu to po- burmistrz do Rittera. - Trzeba go _ było okuć, bo bu burmistrza l wtrf\CB się teraz mówiąc uprZOJmio, 
wiedział. . on jut znów chciał uciekać, i przy tej sposobnosci ale stanowczo: 

Hrabia Egon donosi komisarzowi wszystko, co tak zbił jednego ze "starszych policjantów, :te ten - Pan burmistrz pozwoli mi przesłuchać więźnia 
si~ na zamku Rotenburg zdarzyło. Dowiaduje on biedak teraz cię~ko chory le~y. Co on właściwie na własa~ rękę l 
si~ więc o włamaniu hrabiny do biurka w cetu narobił? Bo z niego ani słowa wydostać nie mo1.:na. - Proszę pana komisarzs o to - mówi bur
dosbmia jego listu, o brakui14cycb tam pieniądzach. - Pomagał on w uprowadzeniu jednej młodej mistrz ostro - i biada temu złoczyńcy, jak się do 

- Teraz ona się b~dzie miała na baczno6ci damy, którą ja dotychczas daremnie szukam - wszystkiGgo nie przyzna l 
i niejedni\ przeszkod~ w drogą mi wsunie ·- szepcze oświadcza Ritter. - Otóż i on! Trzeba go b~dzie ~.itter przyst~puje teraz do woźnicy, ale w 
on do siebie. - Je~li się teraz Lianie i Gratce coś zmusić do zeznań. przeciwieństwie do burmistrza uderza w dobrotliwy 
złego stanie, to sobie hrabia sam będzie winien. W tej cbwili wsuwa olbrzymi policjant okutego ton. 

Przystąpiwszy do okna patrzy Ritter na rynek, więźnia. Ritter rzuca na niego badawcze spojrzeme - Wiecie dobrzt; o tern, za co was uwięziono 
który obecnie prawie zupełni~ jest prótny. Przybył i uśmiecha się zadowolony. - mówi on -- tylko od was samych zalt~c;eć 
on tutaj w myśli, :te co~ nowego edkryje, a tym· - To on - mówi on do burmistrza. - Po- będzie, czy sprawa ta żre czy dobrze dla W!lS s.~ 
CMlsem bardzo się zawiódł. znaje go teraz. Lecz czegoż on tak strasznie wy· skońCzy 1 

Nte dowiedział on si~a tu niczego, ani co do gl!łda? .. • • 1
• ł ' • 

Fanny 1 Alfreda, ant względem Llf) lY i Gratki. --.. Sam sobie winien - odpowiada burmistrz 
(Ciąg dal~zy nastąpi), 

•' 
~· l. 
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S;-ecl.<~ l ność: c:horoby kobieco i dzie· 
cinne Pr:yjxuje od 10 do 12 i od 4 
d 5. 

że podrósłszy nieco, uciekł od !llwych 
okrutnych opiekunów. Wtedy uople 
kowała aię biednym chłopczykiem je· 
dna polska rodzina Ołoczono go tak 
Lro'lkliwą opieką, uczono i za &tara· 
niem proboszcza, a obecnie biskupa, 
ksi~dn Piotrll Mańkowskiego, oddano 
d., szkoły ·gimnazjalnej w Krakowie 
U leończywszy tam nauki, młody Cbiń · 
czyk wstąpił do seminarjum ducho
wnt_go, prz:ysposobił s:~ na kapłana, i 
otrzymał święo:enia, Podczas pionwszej 
mszy św. towarzyszył mu ja!co arch·· 
djuko:l ks~ijdz dzieltan Magot, kazanie 
zaś odpowiednie do uroczystości wy
powiedział ks. P1wnicki. Po mszy św. 
ksiądz K"ing Ba udz1eltl błogosławień
stwa przez lctskame głów ksteżom, 
o lekunom swo1rr, a potem wszystkim 
obecnym w koś.iele Młody ksi11dz 
Ch1ńczyk wy}eżdża do Ametyki Połu· 
dnivwej, aby pracować tam na chwa· 
ł~ Bożą jako misjonarz. 

udział Brazylji w tych Targach przez 
wystawienie produktów własnego 
przemysłu i innych wyrubOw kra· 
jowych. 

rokrj, chociaż walcz!} oni boha• 
tersko przeciw coraz wi~cej wzma. 
gającej się rebelji marokańskiej. 
Dziennik aogie!ski •Stare przewi. 
duje, że pierwej czy później Hiszpa• 
Dla będzie zmuszona zaniechać 
walk w Maroku zachowując dla 
s•ebie tylko miasta Tetuao i Ceutę. 
Dziennik ten dodaje, że gdy Hasz, 
panja p:>mimo tylu pośw•~ceń utra• 
ci panowanie nad Marokiem.ł to 
wówczas i Francja narażona bę. 
dzie na ataki wodza powstańców 
matok:; ńskich Abd·tlł·Krioa, które 
Jt dnak prawdopodobme odeprze 
zwyd~sko, gtiyż ma tam bardzo 

f KRONIKA KRAJOWA! 
oe••••~••••9•••••••• .. ••••ee 

Konsultoriu-n i re'l!ydencja: u', Cl\m
mendador Araujo n . 5U. Telefon n. 650 
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tt ść tylko dzięki temu, i~ iest gwa· 
rantowa -,y w złocic ~ srebrze i w 
obq'cb dewh~9Ch ptzrz zapasv b<H?· 
kowe 'l wartoś d 50 proc alkow • 
tej sumy obiegowej. 

• W szysry kompetentni 7g ldnie 
pr7.VZ~Rja też , że i armja uczyniła 
bardzo wielkie postępy. Potrzeba 
jednak jeszcze r aru Jat, ażeby O· 
sJągo«:ła wysokość odpowiednią do 
jej wielkich zadań c. 

Powif>d ·· h wszy jr~z~zA kilka zd<. ń POHĄŃBIENIE KRZYŻA MA MASKA 
RADZIE ŻYDOW~KIEJ W ZAMOSCIU 

Otwarcie tych Targów naznaczo· 
no na dzień 2 października. 

- D,moszą z Warszawv1 te 
pOC!ąg pancemy, któr7 oroni gra• 
nicy polskiej od strony Litwy wy. 
koleił się. Katastrofa spowodowała 
śm1trć Jednego porucznika i jed!le· 
~o s1erż •nta. Trzynastu żołnierz" 
zostało poranionych .. z tych sześciu 
ci~żko. 

Ang-Ija - Do dzienników SD• 

g tel~kKL !;lrtdeszły telegramy z m1ej• 
scowo~n Labora w Indjacb Angiel 
~kich, które donoszą o straszneJ 
katastn'f'e ko~ejowe1 .. która SIQ zda· 
rzyła w okolicy--Mu:·dad, Muabi. 

Silne po z~ c j Ca • 

Z Kurytyby. 
DLAOZE~O CUKIER. W KURY. 

TYBlE JEST DROGI? -Skutkiem ~~~~ 
energicznych zarzadz•·ń prefektów 
miast Rto de Janeiro i Sao Paulo 
cukier w tych miastach kosztuje 
U300 za 1 kilogram. Ceny tej pod 
surowemi karami nie wolno pod
wyzszać. Zarządzenia te jednak 0 
ile są z ba wieone dla stolicy stanu 
Sa> Pauło i dystryktu feJeralnego 
o ty!e są szkodliwe i egoistyczne 
w sto~unku do na5ZPłlO stanu. 

o wielki !j rt>l gi nc.ści, o nawskroś 
katolickim Cbl'r kterze Polski. o 
s•lnv< h w~ d" ch sympatji1 ktt'1•e 
Polsk~. j"tło tn ka, łącza z . ltat •. • 
hckq F rr-r ej a i pn~ł~b ją p jli ~ v 
Ole, M-.E:r Ha udrillart na za koń 
czeni : dod ał: 

»M;•mv tu trorhę rnłildv( h ksr~ 
~V pr 1s t,·h bardzo r li[Jych i ~, r 'i 
COWllych. A J dilŚ Wl' śm po po• 
łudr.iu ma!l1 ~,rzyjmować 40 aka 
d t mik ów z Lublioa~ p1 owadzooych 
przez polskiego, zakonnika tamteJ 
szego prof~sora•. 

W dniu 24 lipca b. r. odbyła sio w 
sądzJe okr~gowym w Z1mośc;u w Pol 
sce rozprawa karna or&ectwku 25 let 
n·eT.u Jakobo..., WeKs&erowt, Zfl.mtesz 
kał~mu w Zam sc u or z 21-letnlemu 
hakowi WUrtbt:rg•tlr ""' • fJOchodząc:e 
mu z l'hdwó•ne} (M11.t 1pr Iska) Ttybu 
nał stanowili: przewndntcząc:y w ce· 
vrezes p Bzowskł 1 SOllZ.lowi~ sądu ' 
kre;.:owego: Osktu Żał prokurator Józef 
Skohmowslu. J -4K.J b.egli wystopowałt: 
k,, u~fu ·at Hartman. <•raz prob szcz 
parafJt prawosl. ks Saba dakowsk1. 

ZdaJa od stacji, wśród ciemnej 
nocy nastąptło x ieczeoie dwóch 
ooc•ągów, DOW11dU1ąc stras~ną ka· 
tastrof~. ~/g"•~h o ZP.Szło 100 osób 
K l~tana"'t::w ·• ·'\go ' ÓW zostało zu• 
pduie :· . .iruF.{;·~ tc w Vł'h , Jako praw. 
dziwy cttd z~ t. n .s. a:!\ telegramy 
fakt jttc 1.!1 sią zthH zył pndczas !ej 
katastrofv. Skutkiurn· tego zderzeob 
OCJągó 'l p'!wno llleCOOW'~ lOS ał. , 

,, yrt.UCUll~ 3 p:JC:J~gU O i O fległ Ś() 

kilkuoahlu metrów 1 p1.1 długim cza 
s1e zost!tłu udoatezione P'zez własnu, 
zrozpaczoną matkę zywt: i bez 
najmoie·szej rany na c1el '· 

Francja. - Z powodu poru 
Slema w O!Statnicb dniach · przez 
rząd niemiecki sprawy odpowied~ir.l · 
no ści Niemiec za wojnę światowa 
prt•zes ministrów francuskich Her 
riot przed wyjazdem do Gen~w · 
oa konferencję ligi Narodów ') 
św1adczył p:-zedstawicwłowa pt'woe 
memieĆkiej gazdy1 że a1e mozf> 
zrozumiećJ jak rząd niemrecki mo• 
że. poruszać sprawę odpowiedział. 
ouści za wojnę światowa w chwili, 
g"J v siQ rob t wszelkie wysiłki dla 
wrg<tllJZOW1Qia pokoju świa tow .. gr •. 
d 1da :ąc, że wszelkim tł:'ga rodzaju 
kwestjorc energ1czme siQ sprzeciwi 
Pr->zesawi':! rz~dów aog1elskiego, 
belgijsklełlO i innych telegrafowali 
do rządu memieckiego, radząc mu 
rówmeż, aby tego ,szaltń~twac n1e 
popełniał w chwili obecaej. · 

W eaług zarządzenia Departameo• 
tu zaopatr~eoia w Rio de Janeiro 
nie wolno cukru wysyłaó de stanu 
Para r a, skutkiem czega miec;zkań· 
cv Ku ryt ; by i całego stanu Parami 
mu~zą i nadał płacie za cukier 
zoaezme drożej, chociaż do zniźki 
ceuy ma u~ takie samo prawo; J&k 
oueszkańe y miast Rio de Janeiro 
i Sao Paulo. 

Z tych oowodów prezes tutejsze. 
go Towar·z ~stwa handlowego {Asso• 
c•ac;a1 Coromercial) zwrócił się do 
m1n1stra Kołoictwa w Rio z prośbił 
o zarząJzenieJ aby został ułatwiony 
dowóz cukru do Paraoy i jej sto· 
hcy i w ten spóMb umożliwiona 
SJrzeda~ tego artykułu żywnr.acio. 
w~go po źoacznie niższej csnie.
MieJmy nadzieję, że p. minister 
Holnictwa przychyli SIQ do prośby 
prezes~ Towarzystwa handlowego 
1 usume te krzywdzące nas zarzą· 
dzeo.a Departameatu zaopatrze•ia 

P. Lou1E~ Mulin Chaoffier koń· 
C7Y swój wywiad uwaga: 

Oio są wyrnianv, które nadaj~ . 
traktatom ż~cie. Układy pisane po 
stają z:mn~ li!erą1 jeśli życie o 
rodów1 jeżeli ich serca się 
hczą. 

FLOTA FOLSKA. 

W komisji wojskowej S ~jmu ad mi 
rał Pu·ebski przetłłożvł program 
burłowy floty i sił mo sk ch Polski. 
Powiedział przytem, że obwoa 
wybrzeża p 1lskirgo jPst w razie woj· 
ny watną nL:l tylko dla Polski1 lecz 
także dla jej sprzymierzeńców. 
DJmag!l się budowy trzech lekkich 
krążownikówJ 5ześciu niszczycieli 
łodzi torpedowych, dwuaas!u goń 
ców torpedowych, dwuoaa u łodli 
podwodnrch i 36 łodzi torpedo 
w~ch. 

KOMUNISCl MOSKIEWSCY 
A POL'3KA. 

Po rt:fe•·acie Zinow ;ewa na kon· 
gresie ti.'zeciej mi~dzvn lłrodówki 
przyjęto ~odlug d )ni sienia so 
wieckiej •Prawdy« uchwał~, •aże• 
by za br. 6 siQ eoergicz1i " da roz· 
szerzenia komuoist~cznego świato 
poglądu w Polsce 1 Bułgarjt c. U· 
chwała ta powinna zwr,)C'Ć na ste· 
~ie .uw g~ w~zystkicb ud:d w PO'· 
sce .. sto j'łcych ptJd w t.g tądern spe. 
cjało m na P~">dst '\ w 1e chrz~ścqań
sktej i zach~c rć c . • ó >\ni ż do , .- n~ r 

gtc;;OOJ a m!,\drej agJthCji przetiw. 
ko agital i• krJID•IOJSty<'znej 

----·--............................................. __ 
Przegląd rehgijny. 
NIEZWYKŁE RYMICJE, 

w~dług aktu osltartenia, oskarżeni 
dopuścili się zbrodni z art 73 cz~śct I 
ust~tp 2 K. K, popełmoneJ przez t , że 
obaj wr~:&z z trzectm, dotychczas srę 
u!uywaJącym, M .. ndlem Premin~erem, 
zniewdyl1 na zabaw.e krzyż św oty 
plUJłC nat kilkakrotnae. OskarŻe'li u 
bum w maski .błazna• i .djlbła• 
atakowali osobnika w kostjumie kar 
dynalsklm (fłremmgera) a ten zasbniał 
się od n1~h krzyżem, zawteszonym na 
azy1, na który pierwsi dwaj pluli. 

Popełnleme zbrodnt powyżej całko
wicie udowodniono sprawcom 11a prze 
wodzie sadowym - zwłaszcza zezna· 
niam1 klasycznego śwtadka, posterun
kowego Jana Mazura. Zawezwani przez 
obrono odwodowi św1adkow•e (sami 
Żydzi) usiłowali osłabiĆ zeznanta po· 
sterunKo•ego Mazura pr~ez imputo
wanie temuż - znajdowania sit na 
sał1 w stame nietrzeźwym. 

Po świetnej i z uczuc:tem wypowie· 
dzianeJ mow1e oskarżyciela publicz.ne· 
gQ, w której tenże uwypullił niesłycha
ny fakt pohańbienia krzyża świętego. 
symbollll godła całego chrześctjaństwa, 
ora:ro: napivtnowd obrońcg, warszaw 
sk1ego adwokata Ettiogera, mowa któ· 
rago pe~łaa była wywodów ka,uts\yki 
prawmczej. Trybunał po krótkiej nara· 
d~ie ogłostl wyrok, skazujący Jakóba 
Wekslera na 6 miestocy aresz\u, lzaka 
\<\ Urzberg1era na 5 mtest;cy arentu -
bez zaltezema areutu prewencyjnego 

Wyrok ?owyższy prz) j~ło społe
czeństwo chrześctJańskle. z prawdZIWe N 

u~zuciem ulg•. natomtast wsród mas 
zydowsklch zapanowała konsternacja 
1 pnygntjblenJe. 
Nadmtemć należy, ie w czuie roz. 

prawy stosuokJ NO w1elka sala rozpraw 
- wypełn1ona . ~yła po .brzeg1 ludno
śctą żyd .• wskfł Ntl ogłoszenie wyn1ku 
lłU'IlY Żydów oczekiwały pod gena-
chem s4dowym. . 

Nasuwa SIV m1mowoli uwaga, jak to 
dobrze, że rozprawa nte toczyła s:~ w 
Krakow•e. 
D~1wna rzecz jednak, źe znalazł 119 

adwokat, li ,..~~~ człowttk z wykaztal
centem umwersyte.;ktem, który w po 
dobneJ s,rrawie móał .bron c•. 

---------------------------
fElEGRAMI 

- Rząd ailgtelski wysłał do 
rządu japońs!ta.ego notę, w której 
ośw1adcza1 że uważa. ... obecne po. 
wu:kszame fłoty wo)eonej Japonji 
za pogwałcenie mrędzyoarodow~:go 
traktatu, zawartego w \Vitszyngtooie 
w sprawie zmieJszerua s1ły mor· 
skiej zbrojnej. Rząd japoński od. 
powiedział, że po zbadaniu dokła · 
dnem tego traktatu da \Ryczerpu· 
J!lC~ odpowted.i. 

- Telegramy z S. Thomaz oa 
Wy.spach Aotylłacb donoszą, że 
straszna tr~ba powietrzna wyrzą 
dziła ogromne spustoszenie aa wy· 
spach sąsiednich Mont Serrat i Tor· 
tola1 które zostały zamiecieone pra. 
wie w gru1:y. Zgmęłu 40 os6b1 a 
okuło sto osób zostało poranio 
nych. 

- W Londynie został powiesza· 
ny przed kilku dniami Patryk Ma 
bon, który w k waetniu b. r •' za. 
mordował na jedne m z przedmiE:śea 
londyńaktch M.ss Eanl. Kayn~. 
Mordt:ru& ten był uważany za an. 
gleJskiego •Sinobrodego« (Barba 
Azul) i mial zgładzró ze śwrata 
WJ Je &uOiet. 

Hiszpanja.- Hunt marokań 
czy&uw o:.tlllt. Si«; rozs~erza ! sytua. 
C)4 WOjl);~ hlSZpillńSIUCh Stale Się 

pugiirsza., ł'•SZ!łt; u rewolucji ma· 
ru&uń~KlóJ kore~vondtmt d·~ummka 
aug1etskh::gu "UiillY Telegraph c do
nosi mltJf.lZy ionc:mi, że wojsko 
b1S4pańlir.l~ pud d\JWOdZLWem g'!• 
a~rała .F ... cr . .mc. opuściło cz«:ść łlnJa 
Wad Li~u, Ktort: natycnmtaHt zaJęli 
pow:ltańl:y tllarod.ań.;cy, ktOczy ua• 
stępOle ~c.J~U takzc mtejscowość 
tiutouo. ·,tt~u :Jolll llt.l~anrk dod~jt:, 
że poh .. Z-.;Uh~ WvJ~K biSZpań~kJCłl 

'Ił Mdłli •. , u ... jpuW\it.Ułt:)~~--J f ... rtecy 
Uł~ZiJańJlttt:J W ~!-'1 vaUl, Jtlflt bilrdzo 
OJvbt:zp • .:c~ue. F Lct..a~us;u t.aś dz1eu· 
nik ,J\JUlueaJC tdt:t!tafu;e, żt: do 
Maroka wuecba.ł nagle dyatator 
H·s~panjt gl;luerai .PrlllJO de chvc
Ciis gdy~ gro,a tam Hi:iZpaaow 
acatycbm~astuwy buut pl~m•oo ma 
rokańoktCb, dotrcuczas waeraych 
Hl::1ZpiiOJI. 

w Rio de Janeiro. 

ZJaje sie. że rady te ódniosły 
skutek1 gdyt rz11d niemiecki nie 
wysłał do Ligi Narodów zapowie• 
dzianej noty '"'o odpowiedzialno§ct 
za wojnę światową i krąt.~cym w 
tej sprRwie pogłoskom zaprzeczył. SPEŁNIŁ KRWAWE PRZYRZE· 
-W Solutu~, w de~,>artameoc1e Sao. CZENIE. ·- W garbarni Waltera 
oe 1 Loara. w Burgunji znaleziooo ~ Ci&. w Juveve pracowali robotni· 
szkielet ludzki, który ma pochodzić cy Antonio Rodrigues i Angelo C a. 
z przed 1500 lub 2000 lat. nasoe, Przid kilku dniami mieli ze 
. -Marj~ de Bour~on, córka księ sobą zatarg z przyczyn błabychs 

~1a Fraac1sz~a M~r1a d_e ~ou~bon, po którym Antonio Rodrigues przy. 
generała WOJSk h1szpaoskJcb 1 ku• f r~ekł za~ić swego przeciwnika przy 
zyoka króla Alfonsa XHI. została l. pierwszeJ lepszej sposobno~ci. No 
artystk~ dramatyczn~ 1 wy.st(puje i przyrzeczenia dotrzymał: Dnia 12 
z WJelklm powodzeDiem w Jednym b. m. gdy obydwaj szli do fabryki

1 z tea~róV.: w Nowym Yorku. w której pracowali, wszczęli ze 
. KSI~Jżmczka ta została arty~tką sobą nowi\ sprzeczkę, podczas któ• 

me z P.otrzt:by, lecz z prawdztwe• reJ Antooio Rodrigues wyj!łł z kie· 
g!) zamlł~wama do sceny. Jak wl· szcni rewolwer i z z1mną krwią dał 
~z1my z tego pr~ykładu1 k~ią!ęta z niego sześć strzałów w Angella 
itrWI zaczynaja SIQ demokratyzo· Caoasse1 poczem uciekł. A.ngella 
wać. przewieziono natychmisst do Santa 

- Don?szt z Par~t:a, że mię Casa da Misericordta Stan zdrowia 
dzy Franc)ił 1 .BrazyłJ4 ma by(u• jego jest bardzo gruzav, skutkiem 
lworzona stała komuo.JkaCJa napo· otrzymao~cb czterech ran. 
Włt:trzna dta pOLzŁy 1 pasażerów. Za mściwym zbrodniarzem An. 
N~t uz1e samoloty bQdą przewoz.ć to01m Rodnguesem zarz'łdzono 
wałe pakuoka m•«:llzy F caoC.Jił .• pośc1g, lecz do czasu, gdy te słowa 
au.1stamJ pon.owem1 w BrazylJI ŁJ. plS~t:my, me został jeszcze uwię• 
łtbcJfe, -Baba~, Cttravelłao, S. Paulo1 zaoay. 
Paraud~UaJ flot·la!!opolls, P\Jrlo 
Alt:gre 1 Pdotas. 

Rosja. - Z Konstantynopoła 
douo:;~~a. że w Gruzji na K.mkazte 
trwają .r.;iiClQte wal1t1 ludnośca ł-' rz~ 
caw WoJ:skow soWlt:Cktlii, Bwrą w 
rewoluc,l UdZiał mit:szkańc~ Azer 
bt:jdziiuU1 Uactwstaou 1 Kubaau 
newulUCJODiacl zaJ~Ia głO>\ID" Hoję 
kult l Z i.l&UlUKatikicJ 1 ogłos1li ::.uw 
WUJt:uuy o~ całym KtlUIULZit:. 

Mno:stwo pt~Clągow pancernych 
pczrwoz1 posiłKI wuj ;;kum sow1ec 
1um ~agt·ożooy~ rewolUCJ" Wla· 
d~tS sowit:ctue w Ty1lts1e 1 w Rt 
~umtc: ru.~::::thzełały Wielu rewolUCJO. 
OI~LOW. 

Z Paraay. 

Prymicje, ctylt t'ierwsza msza św , 
kt6rą odprawia k pła11 nowowyświe 
eony, t•l zawsze rz:actka uroc:zystosć, 
1!le śm ato można powiedzteć że jak 
Polsk Pohką, nte była to u nas Jesz. 
cre ntgdy uro .zystośt tak niezwykła 
jak kiedy w zesdym miesiącu w kuś 
ClE' e par fjaloym w Konin1e, odprawił 
pierwszą mszę św nowowyświecony 
ksilldZ Jó,ef Ka•ng Ba. Samo nuwtsko 
wskazuje, ź~ ksi~dz ten nie jest na 
uym rud11kiem. Rzeczyw1ście, jest to 
c u~zoziem•ec pochodr4cy z narodu, 
ktory mczem nam nie jest pokrewny, 
który, przec:wnie, różni siQ od nas 
nietylko wiarą, mow4 i obyczajami, ale 
jest nawet innej, nit my rasy, ma 
skór~ inneJ, niż nasza, barwy, inne rysy 
twsrzy inny skład oczu Ksiądz Katng 
Ba jest Chińczykiem. Rodzice jego 
zab·ci zostali podczas wojny rosyjsko 
japo1\sk1ej. Małego jeuc:t:e wtedy sie· 
rotk.; zabrał z dalekiej jego ojctyzny 
jakił oficer rosyjski t przywiózłszy 
do Kamieńca Podolskiego, darował czy 
też sprzedał jednemu ze swych roda
ków Z P?CZ!łtku bawiono si~ obcem 
dzieckiem, ale z czasem, gdy ~i9 zabaw· 
ka sprzykrzyła, Ilerolka stał sio popy. 
chadłem bitom, krzywdzonem. Sroga 
poniewierka la~ bardzo mu ~okuczył•, 

Polska.-Z Wursz~wy duno"zą, 
że &azety t,untej.;Zt; z gory(.4~ t 

źd&JWleott:m ptszą (J niduOry(;h ::· 
st~pach nowy ang,eisklt::go prezcsc. 
mmrstrow Macdooałda, wygłoszoneJ 
w L1dze NcirodOw. Mc1<.dona.ld1 
naprzy&ład, w muw1e swej wprost 
ośw1adczył1 że Gorny Stąsk w pew 
neJ CZ4;BCI 01esłuszme został przy. 
znany Polsce. Piscna warszawskie 
całkiem słusznae uwabJa tę część 
mowy Macdl.!natda za melogiczaą 
1 oiedyplomatyczną,, albowiem spra. 
wa Górnego St!łaka została załatwao· 
na J'r?.ez pleb1scyt czy h powszechne 
głosowanie ludowe a w1ęc sposo
bem, uznanym przez stronnictwo 
Macdonalda ~a jedynie prawny. 

1Jz1en01k ten telegrafuje tak~e" 
że Jest ~ardzo motnwe, ze Wolska 
btszpań.:;k&e o puszczlł tw1erd~ą 
Ub~chual! 1 przemos" s1ę do Tctuan1 
gdzte nadeszły Im znaczne pudlłki ·. 
tłeoerał ~runo de RlVJra vrzyplSUI 
Je te porażka nieudolności 1 Oledbał 
stwu generałów, dowodz~cych woj• 
skama h1s~pańs1uema w M"ro&u 1 
Jest zdecydowany ijUrowo Jeb za to 
ukarać. 

Vzaeamtt aogtelskt •D~uly Tele• 
gt'ćitth« donoor1 te rewoh.:cJa na 
.t\łlukazie, a s'CZt;g()lnae w GruzJi 
z cotd. na dzaec rośme w s1ły 1 
ro~puwszech01a su~. HewołucJoDJści 
zdobyli Tyfłas 1 Kuta1s, a obtcni~ 
zuobyWaJą Batum. 

Ut~tatmt~ teJtgramy nadesłane z 
GtUZJI loformUJib że rewolucja 
ua Kaukazie przybrała ogromne 
rozm1ary. Na zachodzie i poludniu 
!iauaazu bolszewicy doznali kilku 
dotkliwych porażeK. Potwterdza się 
zajęcte TyfHsu i Kuliis piZt a 
rewulucjooJslow. Wojska botsze, 
WIC!i.te wycofały się pośpieszme1 
poezero rewolucjomści ogłosih w 
tych miastach rząd prowizoryczny. 
Bolszewicy przygotowuJą na gwałt 

KRWAWE ZABUMZENIA W 
PU.:-.! TĄ GctvSSIE. - Oooos~ą z 
l'oota (:h obsy, z~:: du 4 bm. przyszło 
Lotm Ju krwawych zaburzeń między 
żułutbl Z ct WI (J.llr]utyc..zDego batatjo· 
ua ~Uh p\.!co1 utworzonego z ocbo. 
t fłtkow. uu1 zwatczallia rewolucjo• 
ulstow, i robotułkami ,kolejowem11 
którzy w dmu t~::l! stoczyh ze so• 
bą formaluli b1twę na Ąvemdzie 
~\:rnaodes Pinherro. W bitwie tej 
~o:5t4ło ra:nooych lulku żołuierzy 
1 robotmK.ów kolejowych. Tylko 
t!DergaczuaJ działalności dt:legata 
pullCJI kapitana Vmato de Paula 
x~vler ~awctzu:czyć należy, że ten 
zbroJny zatarg Dl~ przybrał znacz, 
me W1ęk::~zycn rozmiarów.-Przy. 
c~yna Jtgo m1ała "być od dłułls~ego 
cza:.su, tj . od plzyb~cia do Ponta 
tłrussy tego bctta1Joila1 panUJiłCa 
wzajt:moa n1ena.w1śó. 

Z Sao Paulo. 
IMIGRACJA WŁOSKĄ. - Dziene 

nik włoskt •II PiccolJoc doaosi1 
te mi~dzy rzł\dami Brazylji i Włoch 
ukończono w ostatnich dniach U• 
kład w prawie , emigracji włoskiej 
do Bra~ylji1 a szczegółnie do stanu 
Sao Pauło, · 

- Z Londynu donoszą, ~e ko, 
misja zorgamzowana na drugich 
mifi)tłzynarodewycb Targach w 
Gdańsku zawiadomiła dzienniki 
gdańskie, :Ze ambas&da brazyliJska 
w Bed111ie ~apowaedziała oftcjalnle 

Dalsze telegramy donoszą, że 
Hu5zpanle opusclli po zaclęleJ wat 
ce fort Atnat. Mllrokańcl:ycy prze· 
cięt1 komuntkacle koleJOWe, tele. 
graficzne i telefoniczne m1ędzy 
<.;eutłł i Tetuanem, Jednem słowem 
t1e anq puwoa~ Htszpaoom w Ma . obron~ miasta lłatum. 

. 
L 

""Po długiej korespondencji tele· 
grafieznaj między rz-.dem stanu s. 

l 
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Dr. Graciane de Ollve;ra 
oper a 't o r- akuszer 
masa~em elektrycznym, reuma
newralgje i parali~. Bada nos, 

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

i ł'zadew włoskim ustano
podstawy układu, który na· 

doaodne warunki ~ycia tak 
c!J w;ych1 jak i obecnych im i· 

włoskich w stanie S. Paulo. 

li\'UGRANTÓW (PriZYCHOD~ · 
w ZAGRA~ ICZ~YCH) PBZY 

W TYM hOKU DO STANU 
PAULO? - Według urz~dowej 

styki przybvło w tvm roku do 
S. Pa·1lo 45 978 imigrantów, 

ulokowano ;>rzewatnie na 
cjach kawy. Rzad stanowy 

UJe Jeszcze przybycia 4 96 i mi· 

REWOLUCJI W SAO 
- Ostatnie wiadomośCI 

lane przez specjalnego ko· 
gazety , Oorreio Pau 

noc donosz~, że mi~dzy woj
mi rz~dowemi i rewolucjonista
stoczono do 9 b. m. decydują· 
bitwę, w kfórej pobici zostali 
ucjon1ści. Bitwa miała miejsce 
stacją koiejow~ Banto Aoasta· 
w pobliżu rzeki Parana, Woj· 

legalne zaJ~ły miejscowości 
dente Epitacio i Porto Tibi· 
za)mowane dotychczas przez 

rewoiucyjnP.. Po przegranej 
rewoluci o mści opuacm s ta· 

a i pięciom !i statkami rzecz· 
popłyn~li w kierunku portu 

Jose w stanie Parana. Woislta 
miały zdobyć wiele broni 

nicji i żywności i uwięzić wielll 
lucjonistów. , 

O tych wypadkach zawiadomił' 
ca wojsk rządo.wych generał 

Costa p. prezydenta Re· 
i rz~d .stanu Saa Paulo. 

anie siQ rewolucjonistów z 
nad . rzek~ ParanaJ zajmo• 

b przez uich od odpu9zczenia 
Sao Paulo, uważane jest 

ostateczne zakończenie rewo· 
w Sao Paulo. 

Z Minas Geraes. 
MIANOWANIE BIS!{UPA. -

r Jushno Sam'Anna pro• l 
z lihós został miunowany 

nowej djecezji, utworzo·.
1 w Juiz da Fora. 

Babia, 
POZDBOWIENIE NĄSTĘ PCY 

U WfOSKIEGO KS HUM 
Ptl.~EZ RZĄ,O 8L{AZY · 

Kl. -- PowracaJąct:go do Włoch 
· Humberta, nastłlPC~ tronu 
kiego pozdrowił w porcie Sao 

w stanae Babia w amiemu 
Republiki 1 nilrodu bra· 

1uego1 mmister spraw zagra· 
ycb Dr. Fdiks Pach.Jco w o· 
niu ambasadora włoskiego 

Badogho, admirała Pemdo 
ysokich władz Wójsaowych i cy· 
ych. NastrOj był bardzo ser· 

PRAWO EMIGRACYJNE. 
stanowy w BahiJ sankCJODO• 

prawo imigracyjne i zarz!ldził 
ie kilku departameotów 

ll!\llJrHPv1nych. Dzienniki miejsca 
objawiaJllC z tego powodu wiei• 
zadowolenie J nie szczędzą 
denŁowi stanu p. Goes Cal. 
wi pochwał za tego powodu 

· pomyalne rezultaty 
zaprowadzeoia kołomzacji zagra· 

w stanie Babia. 

Z Rio de Janeiro. 
NEHAŁ POTYGUARA, na które• 
tycie przed niedawn1m czasem 

.IOk1DmLno zamachu, ma się jut sna· 
jedoak~e, abt uniknąć 

!aeprzewia"''a'"'l1"'._h następstw wy• 
bomby 1 które spowodować 

by jeszc~e jej zawarwść.; któ' 
dostała się do ciała, wyJedzie 

do Europy celem dok:ła• 
wyleczenia si~ z nn otr~y· 

1•u........ pr~y li"kC~plodowanil bom· 

by. Kongres federalny uchwalił, 
aby ta podr63 zasłużonego dla Bra' 
zyłji generała odbyła się na koszt 
państwa. Pooadto uchwalił Kongri'S 
zamianowanie p. Potyguarę gene• 
ralem dywizji w uznaniu zasług 
oddanych Narodowi w czasie osta• 
tnie; rewolucji w S. Paulo. 

KRW d. W A SCENA rozegra ła się 
przed kilku dniami na ulicy Nova. 
America w Rio de Janeiro, Prze. 
śladowa na od dłuższego czasu przez 
p. Manoela Alves Lopesa niegodny. 
mi propozycjami pewna pani za, 
mążna straciła wreszcie cierpliwość 
i strzałem rewolwerowym ranHa 
swego prześladowcQ1 uwalniając siQ 
w ten sposób od dalszego prze, 
śladowania. Gazety rioskie zajmoj" 
sie tym wypadkiem z wielkiem za• 
interesowaniem. 

Nakładem własnern 
co dopiero ,wyszła z pod prasy: 

:lv.t~:I?~ 

:!;' ..8.. :e~::t:'r"'Z 
(w 7·rnlU koloracb-50X70 cm.) 

* 
Taka sarna mapa kosztuje 

w ksi~garniach przynajmniej €$000 

l A~eby cen~ zro:ić przyst~pniojszą l 
a raczej a~eby si'ł kaMy mógł zaopa
trzeć w dobrą Mapę Parany - kaza
liśmy wykonać wielką ilość tych map 
specjalnie dla nas i które sprzedajemy 

-- TANIO--

CEN Y: 
Na dobrem papierze 2$500 
Na najlepszem papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Studjowanie · Geografji - to jeden z 
najważniejszych czynników Oświaty 
NIECHAJ WIĘC KAŻDY SOBIE ZA. 
MOWl T~ TANIĄ MAł:'~ PARA.NY. 

* 
AD R ES : 

Gazata Polska w Brazylji 
CJaixa Podal B. 

«JUBITYBA - PAB.!NA 

l!"' e licjanowo. 

Nareszcie zajaśniał pi~kny ranek 15 
sierpnia, dnia tak oczekiwanego na 
naszej kolonii. aby uczcić 4-tą roczni• 
c~ .. CUDU NAD WISŁĄ •. 

Poprzednio tylko starsi u nas, z Polo' 
ski śpiewali Godlzinkt, bez udziału 
młodz1eźy. Dziś wszystka mlodz:ieź 
szkolna i pozaszkolna uczciła Królowo 
Korony Pohkiej tym śptewem tak dro · 
gtm sercom starych. Podczas mszy Iw. 
wszystka ludność śpiewałA z dzftatwą 
•Boze coś Polsk~· a nowa. orkteatra 
deta złożona z 14 instrumentów po 
piewrwszy raz wyst~pujlłc publicznie, 
wtórowała, zadziwiając wszystkich tak 
miłą niespodzianką . Na kazaniu W. ks. 
probosz;cz Zajkows!d oDjaśnił nam trzy. 
krotne znactenie tego dnia. Zejście z 
tego świata i ukorono-anie w niebte 
Tej, która jest Królow4 Korvny Pol· 
skie;; zejście z tego świata św. Stani· 
sława KostkJ, opieku11a młodzieży pol, 
sklej i za tcb pomoc• uzyskanego 
.cudu nad Wl$łfł• . 

Podczas proces.i, na której niesiono 
jeszcze cztery nowe jedwabne sztanda• 
ry, muzy1u wtórowała ludowi śpiewa· 
jącemu .Zdrowaś Marjo". Ztraz po 
mszy wychodZI!~ z kościoła muzyka 
harcerska zagrała swój hymn - a 
wszystka młodzież gruchn~la: ~wszyst
ka co nasze tobie oddamyc. Za chwi
lt zbliżyła si~ panna Cecylja Szosta· 
kawska z orszaktern jakby aniołków, 
maleńktch dzieci ze swej klasy, co 
podczas ,ostatnich miesi~~Y najlepiej 
a i~ zachowały, nios~cyc:h obraz zasło
niony. Ks. proboszcz przemówił o Cu
dzie nad W!Słfl i wnziósł wiwat na 
cześć najjaśnietszego Prezydenta Rze
czypospolitej Polsktej Pana Stanisława 
WoJclcchowakiego, którego a~dziwa 
postać zajaśntalat odsłoni~ta. 

Z piętsł wi~c iAk•eh ty'~' l'!.t~ .. '::ehr~-

• ' ? 

nych kolonistów zabrzmiał hymn :.Jesz· 
cze Polska nie zgin~ła< tórowany 
przez rr utyk~. 

.ŁJ.1nio i uroczyście d1:iatwa z 4-tej 
klasy deklamowała zwrntkl opisujące 
P.olako z M:clt:iewicza, Konopnickiej i 
My chcemy Boga, powtaruno przez 
chcir śp~ewaków i wtó~owane pnez 
mu?.yk~. Przedziwne wrażenie czyniły 
na kolonistach wierszyki dżwi~czne i 
uroczyście wygłoszone a potem przez 
'tllszystkich chórt:m powtarzane: .Nte 
damy pogrześć mowy .• . Bronić bedzie
my duc:ha ... Tak nam dopomóż Brgl... 
Po d tiatw\e nauczyciel Choiński gro• 
mił nieprzyjaciół nas 3.ych szkół, r:au
czyciel Kukzyński oddeklamował hymn 
do Kr.~lowej Korony Polskiej wzrusza· 
i liC ob.~c;nyc h, szc%ególnte t11 zwrolktł_ 

~~~lfllllli!~ml!l~~liilimll! 

1 Karol Skibiński l 
~ Profesor muzyki dyplomowany przez m 
~ Warszawskie Konserwatorjam Muzyczne, ~ 
łJ powrócił do Kurytyby i otworzył kursa ~· r. gry na skrzypcach, f!:rtepianie oraz teorji muzyki. 
~ . Uczniowie chc~cy siQ kształcić w muzyce mogą zgłaszać · · 
~ Się. od godz. 9 tGj do ll·tej i od 3·riej do 5-tej. m 
~~ Boa J de .ltlarc;o N • 20 Mi 
~ ~ 
~~~~rl~~~-~~ill*l~~~~~~tł~11~~~i'l~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f 
~ . 

f Aniliny i farby niemieckie ~ 
Pokrzep;~~j Ma;tko t~ młodr:ieź m~żną. 
Drobną, lt'.·cz Duehem zawsze pot~Żn4, 
Co broni wiary., mowy i ojczyzny, 
Nie zwaźs):11c na krzywdy, blizny ... 
Je1teś oam drogą n.a tej tu górze, 
Gdzie lad Twaj Potskt chwali Ci~ 

w chórze ... 
Nauczyciel Hilary Uszacki przemó· 

wił o Polsce ndrodzonej a Dyonłzy 
Uszacki zach~c&ł wszystkich do zgody, 
do wspólne.l pra.cy dla d')bra kolonji, 
Wicedyrektc.'r s.~koły •powszechnej i 
majster muzyki, !l, K. Muszyński za. 
checal ojców i mAtki dziatwy szkolnej 
do pomocy nauc~.vcielstwu. Dtwniej 
powiedział, gdy ktllś chciał złorzeczyć 
bliźniemu, mówił n.1u: Bodajbyś obce 
d:zier;i uczył! Teraz wiedza odblask, 
m4drości Bożej, jeit bardziej czczoną 
i już s1e mówi: 

>Jest to sztuka nad sztukami. kształ· 
cić dzieci literami<. Nareszc3e pro5ił 
p, Muszyński, by rod\·.ice naprodzili, te 
dzieci, które on ~y:~m nil jako oajlep
sze i najpilniejsze, by nagraduli te, 
które uznal za dobre 1' aby do po. 
rziidku pnywołali te, kt.órych nie wy
mieniał wcale, jeśli chcą by ich imio· 
na Llsłyszeli na przyszły m ob,hodzie 
na 7 września. 

w imieniu szkoły wiec:~ornej prze· 
mówił p. Kidrycki końcr.ą4' tą zwrotką: 

Lecz to nie dosyć '11sze\ katuszy, 
Która nas gn~bt, Polaki T • ój lud, 
Na domiar smutku n:1 PoM,iej duszy, 
Szerzyć si~ zacz4ł r.\iewiar,v brud•. 
Aż na ratunek Kat~chizm \wi~ty! 
Ty nam podaleśl zbiór 1'woich 

"prawd 
By jego treści lł kaźdy· pn:ej~'ty. 
Czcil Ci~ nadewszystk'o: spr w to 

o spraw! 
P. Józef Lempek w imieniu Iowa· 

rzystwa Post~p zachec'ł kolonistów 
zastosowania sio do ostatnich po1skieh 
ptawd antyalkoholicznych, ab)' !\10gli 
trzeźwiej pracować nad złączeniem 
trzech nas:ych zaborów do jednej ~~mi · 
ny autonomiczej. Po liczny,;h wiwa· 
tach zacz~ła si~ gimnutyka szko·~na 
ze śpiewem: 

Ty młodzieży wnoś sztandary! 
Broń j~zyka, broń swej wiary! 
Kto te ojców skarby spodli, 
Darmo si~ do Boga modli! 
Nast~pnie gimnastyka lurcerska tym l 

razem już laskami i pod taktem Mu 
zyki grającej walca. 

Na zakończenie dziatwA na uciech~ · 
ojcom ześpiewała przy wtór.~wamu 
m~.:zyki: Syn i ojciec - Kosił ojciec, 
Kosił ja - Kosiliśmy - obydwa ... 

Po skońc:f)nem obchodzie rozdawa· 
no dzieciom cukierki a rodzice prze 
glądali w szkole szycia robótki dziew
ezynek 4 klaty f podziwir.li maszyny 
• s~ngera • . 

Inna przegilidali zenyty kaligraftc.z
ne i rachunkowe porozkładane na 
stołach 

Na końcu o!::raz pana Prezydenta 
Wojciechowskiego otoczony sztanda· 
rami został uroczyście zaniestony do 
sali Tow. Post~p. g'.izie odbywa si~ 
główna zbiórka dzteci ze szkoły po· 
wnechnej pobiera nauko dziatwa 4•ej 
klasy. 

Ptezes Towarzystwa P. Postęp. 
LUDWIK JANOWIK. 

i(~· do farbowania zwłaszc!ar:;b~~~:R rzeczy, w paczkach z ~ 
esobnemi wskazówkami i w skrzynkach po 1 kilu , we wszel ~ 

)i(' kic.b kolorach, jakotez farby anilinowe do kapeluszy, ~ 
w skór, wvt.wor6w roślinnvch i n2oojów. ~ 
~ ESENC1..JE I ROBZENIE ~ 
1K do fabrykacji limonad (gazoz) h kierów, lekarstw i cukierków ~ 

)l( CARLOS LUIIM )1( 
)K Bua Biachnelo 52 - (Jorityba - Parana - Draali l( 
~ . ~ 
~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~ .......... 

Ziemia na S.(.>rzedaż! 
~ow:a ~olonja Esperanca 

Bhsko Dor1zonu 1 Marechal M12.llet mamy ziemi~ na 
sprzedaź kilka set alkrów. Ziemia z herwalem i do uprawy; 
Jednem słowem jak najlepsza ziemia! 

Interesowani proszę si~ zgłaszać do oi~ej podpisant'go 
Mam pojedyficze szakry do sprzedania w kolonji Dorizonu 
jak również i ziemię gdzie kolonizujemy D!l wyżej wskazanej 
kolooji Zgłaszaicie si~ zanim tanio sprzedajemy. 

Dorizoa 18 -8-1924 Michał Babirecki. , ••..• 
Koloniści! 

używajcie tylko nawozów marki 

~ 
' DONABYOJA: 

Curityba- Fernanda Hackradt & Cia, 15 de Novembro 9i, 
esąuina Rio Branco. 

CurHyba Rodolfo Stro!3el, 13 de Maio 91 
Sao Jose dos Pmhaes - Podre Chiurrato 
Alfonso - Sociedtde Agricola 
Murh•y - Sociedade Ą,gricola 
Zacarias - Th,maz Nogosek 
Marcelino - Joao Kużma 
Th >mu Coelho - Sociedade Agdcola_, Santa Maria 

• • • • Saa Miguel 
Araucuia -M'gual Zianiak Abranches - DCJm Ludowy 

Ernesto Bu;hioltz Rio Claro - Jaao J. Kier 
• Joao V ' l e 1ttni Rio Negra - Jorge Wie!enthal 

Serrinh!l - Vtcente Kłossowski Ponta Grossa - Alberto Ansbach 
Gujuv.n -SJciedade Agricola Ssnta C1ndida -Socieiade Agricola 

Ci ... . 

~------------~----------~-------------------------
!!::~z~ściem i wszelkfl pomyślno~ci• a w 
Wieeroości źywotem wiecznym wcaz· 
z Jego MałźJnką . 

Dzi~ku!emy wszystkim, którzy towa' 
rzyszyli S, p, zmarłej do grobu jako 
to członkom kongregaeji Sw. Wincen· 
tc&:o i wszystkim innym składamy 
aardeczne Bóg zapłać. 

Zarazem skladamy także serdeczne 
podzi~kowanle tym wszystkim, którzy 
przybyli na Msz9 św., która si~ odby· 
ła w koś~iele polskim św. Stanisława 
lin. 11 września b. r. o godz. w pół 
do ósmej; Wszystkim razem serdeczne 
Bóg zapłać l od M~ża i dzieci S. p. 
Zmarłe}. 

ber, rzepka 2 mies.1 rzodkiawka 
l mies., sałata, seler", szpara J, 
szpinak, tru3kawki (rozsada). 

:Nasiona kwia:tó1J.A 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber, dzwonki, goi 
dzik;, groszek pachnący, lewkon}'ł. l 

lwie pysztzki, łubin kwiat, maciej· 
ka1 maki1 nastureja, ostró!ka, pł · 
myk• rezeda, sł!>~ecznik1 itd., itd. 

Wysyłka koleją lub poczt~ w 
granicach całej Brazylii. 

O l 
Doili. drewniany w dobrym sta-

p DZlĘKOWANIE. nie, z ogrodem,~· ul. P~~d~nte Mo-
Antoni Strychalski i d:ieci dl!i~'(uj• raes, d~ sprzedam~. Zgłos1c SI~ u p. Ja· 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zacharias, ó -

- CURITYBA- Paran'l 
Braciom s. p. Władysławy Strychal• na. ~ła~Jorzka, Cuntyba, Rua Soldanha 
skiej i Szwagrom moim f Wujkom Mar1nho N. 115. 1- 3 
dzieci i pół Sio~trom i wszystkim kre• -l 
wym i sąsiadom, którzy zawsze byli z 
pOMOC'ł na każde zawołanie w czasie Nasiona z Polski 
choroby 1 pogrzebu S. p. Włt dysławy 
Strychalskaej, która umarla 5 Wrze· 
śnia 1924 o godzinie pół do siódmej 
wieczorom a pochowana w sobot~ o 
godz. trzeciej po południu. 

W szczególności serdeczne podzio• 
kowanie Szanownemu Panu Ignacemu 
Kasprowic:zowi, memu Szwagrowi, Bra· 
tu S. p. i Wujkowi mych dzieci, za 
je:o szcz:er11 i serdeczną opiek~, tak 
w czasie eboroby S. p. zmarłej jako i 
w poguebie1 którą otaczał tak siłami 
fizyczneroi jako i materjalnemi, jako 
koszta i t. d. Ma która to ja fundu· 
azów nie posiadałem ani zdrowia do 
obsługi. Składamy Mu senleczne Bóg 
sapłałl 
O'w MQ B 6;! wy"l)grod,ił 14 ,,_. '-'~?!"'' 

są na składzie świete i naj. 
lepszych gatunków. -

Nas{ona warzyw 
(Turebka 200 rs.) 

Brukiew, buraki, cebula cvko• 
rja1 dynie, fasola szi}ar, groch, 
cukr., kalafjory, kalarepkaJ kapu' 
sta (głowiasta, brukselska, czerwo• 
na, włcska), • koper1 . majerar;ek1 
lilak jadalny, ma:chew, mdony, 
musztarda, ogijrk~ pieczarki (za
rodki, 1 cegiełkiJ 1 mir.), pieprz, 
,ipfrtr~""'* pcm·r':'.rr, " r'-.... """"'"' 

\ . 

• 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Pop•awia i es7śei 
BlRUTA DERGlNT- RA \VlCZ 

przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres pocztowy caixa IFH• 

Curityba. 

---------------------------
Kurs pieniędzy. 

Dnia 17 września 192' 
Frank ~46 Pezo zł., 
Frank szw. 1$910 Dolar 
Lira 144~ Fuot az'erl, 
Pec 31546 

.....,~ ... ~ i!;" "'r ......... 
·~.) ;:;~~ ~-· ·~ .. 42 '~.· ol 

roku. 
1106J 

lG$100 
45$1 VO 



M· rosław Szeligo vski. 
Byiy a~yK ent klinik europejHkicłt 

L ek:a:rz l. ope:ra'to:r 
• 

DOKONUJE WSZELKICH OPER1CYI CBIRBRGICZNYCH l KOBIECYCH 
LHt\ pod ug naJm.w~z\cn spn::-obo·.~. ł:łada z a pomoca prowiem Roentgena. 

J•<4.ls~uda łusoą pracownię do bft.d1ui m ikroskopowyeh i bmd alli 
k r w i na choroby ukryte 

a 

l 
( 

~ ..... \,~IIV.:,._~.J'OdJ'_.._Ld ........ 

lki S ep Polski 
c·na Szy dy &Ska 

Plac Tiradentss N. 19 Chorych zamiejscowych p•·zyjrnuje na leczenie 
w a w ej klinice 

B oa Sao ·Fra mciseo •· Sil- liurytyba 
ma r~awme na składzie: mąkę. pszenną1 żyto~ i kulmrvdz aną, cukier, ryt, s61, 

śledzie, śliwki. rodzeoki i konserwy ow owe. 
Ma również najiP.pszą kawę mieloną z ła:::meJ fabryki. 

~"r r a z browaru T run i krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne ja koto: kukurydzo. fasolę, ziemniaki, masło, jaja .. drzewo it.p. 

8PBZED.4.Ż NA KOLONJE H1JRTOWlfA. .l DĘT~LI()Z!VA. 

CENY PlłZYSTĘPI'E 

.,i/i; 
F1osiada iilje w T homaz Coelho i Araukarji 

prze vyższa/ące wszgsMie inne.. l ~-~~ mrsrae~aa 

Wesoły kącik. 

ODCIĄŁ SIĘ 

Włóczędze czarno zarosłemu mO· 
w i s~dzn : 

- Twoje sumienie musi bJć 
tak czarne, jak twoja broda. 

Na to wł~ cz(ga: 
- Jt żełi mamy sądzió według 

brody, to pan s~dzia niema wcah: 
sumieoiat bo niema brody. 

W ')TAJNI. 

Kuba , a kto tobie r~czniki 
pierz~.:? 

- - A nilzł, co mi ta po Jakik 
r~rmkal.? 

- Nu, a dorzegoż się pizecie 
wyciPu:Ez, J łl k s:'= ID\jes~ ? 

- lu -- jo ~a. prosę łaski pań 
s ki; nie zoden halrgant; a od cer 
goz kas.ztan6w ogon? r~cnika bym 
ta sukoł? 

W WOJSKU. 

Kapt·al do żoJni~nza - w kló• 
rą slro(l(~ świata teraz maszeru· 
jem)? 
Z·;łoi::rz - Pad południe, 
Kapral - Dobrze, jak to pc• 

zoałfś? • 
Zołnim z - Bo mi{ coraz cieple i .. 

lcococececocomcommm0ml''cococo~cocgsa;m~attD )~ 

l "Cervejaria Cruzeir o' ~ 
! 
~ e e s 

!{ajlepszy browar w Kurytybie polecel tu i na (Jrowincji @ 
piwo własnego wyrobu po oajprzyst~poiejszych ceoąch marki Q) 
,Cruzeiro•1 •Pilsenc, ,pombac, •Escannha i inne, \9 

Kupuje dla własnej słodowni jączmień w rozm1aite;, ilości ~ 
i płaci najlepsze ceny. 

KUBYTYRA - (J.ł.IX.ł. POSTA.L 108 
e 
ełl6lt>O>StliD&lCOSSCGCłl'lł>CGał~CDCOC.I.Dfb~SCGS~ 
A!RIIBIIBB&Bfi~ł1łmlb.IJI&S~iiBI'lliii~S~~~a 
& ' l Apteka "Tir-- dentes" ~ 
• • l 
il 

Walerego Wiśniewskie!go 

Płac Tiradentes N. 3 '7 

Baczność Koloniści polsc;y! 

fl W 'aptece teh której właściciel~m jest Polak1 rozmówicie 

sią w hzyku ojczystym i znajdziecie rzetel·aą obsługą. 

....................... 

(\...;zy wynłt a tek dt a leczenia s 1 fjlisu 
Ell.:x:i=r ., 9::1..4' .. 

u.znany przez Narodowy Departament :r;droW1a publiclmego pismem dn. 21 lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie '3yfilis baz Dlabezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym ~rodktem, czyszczl\cym krew i lekarc~twem wielkiej wartości 
Już przy użyciu tr~~:eciej flaszeczki, objawy choroby nawet powamiej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj" jakby je rąk11 
odjął . U 9~0/o mfłtczyzn tonatych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne cbol'oby te pozostail\ cbronicznemi i to jest 
przyczyną,, te tysiące kobiet zamę~nych ciel'pią na ro,.maite niedomagania 
kobiece, nie wtedząc zupełn1e, co te citoroby spowodowało. 

3 fla~zeczki wystarC7.1\ z•1petnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania wast:ycll dzieci od prz~byych na.:~tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych j~:;t . ELIXIR 914" najodpowied'liej 
szem lelcarstwem, ponlowai ')ie atakujo ~ołądka i Jest pr~yJemnym w 
użyciu. "ELDCLR 914 • nubyć możoa we W"'~ystkicb aptekacll i ~kła 
dach aptef:znych w Brazylji. 
Glóway skład ~:~lvao e C la S. Paulo, A. Y . !illo .l•tio 143 

~~ ~· ~~~' '"~~i)~ "~~~lm~~ 
'B.'IJ . .!). ~!?: .j .~~~!l~l 1:!)~~32~~~~!1]~. 
it] Szanoto lu~ Pa·nie ! 
6 W ciągu 4'ch godzt uwolmó Słft m źt!cie od kolek mllcicz• 
~ aycbJ jeże li ażvw·ló hęd2:,Pri~ •FtUXO '-'EO \ TłNAc 
~~ uznana przez Narodowy pep&rtament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
1!21 cserwca 1915 roku. Nr. 67. 

, pJuso-Sedati a• )t~st Joty ..tym zuau~ m prod•1ktem leczniczym, 
~ którego skutek jest najszybszym w le~niu niudowagań kobiecych. 

· Kolki maciczne leczy w ciągu -ł -eb gorłzio. Używany 15 dni przed 
porodem, ilłatwta porót\, zumiej za boleści porodowe i kolk i, i zabsz· 
pwcza tycie kobtet przed n,..a tępatwaroi krwotoków, tak czę>łtycll przy 
porcdacb • . Przy mnycll chorobuch kob1ecycb .. F luxo·Seda\tina• 
działa zawsze skutemmie i leczy wszy tkie madomagama kobtec~a. ~ 

~ 
~ 

Zaleca si~ lel\.al"zom i akuszerkom. 
Js(Jyni depozytarjusze: 

Galviht & Cia Sao Paulo Avenida~ao 

~~~ ~·~~;~- ~~~~~~ ' ~~~~~~~·M· ~· 
Pdpiero!jy , VE~DOc 

La Heine 
i 

' 
Fabryka cuk . .iet·kóW 

"A U I~ O I~ A .. 
• 
' * 

aaaa ~~a a:aDaas~~••• 
~~ ·~M'IaÓ0"'1t 

Tow&rzy~ttw lłk ie Zcgło~~:• Jlur~k ie,j 

.... ---~ ...... ' 
'
* * ::rózefa :51.:uli.. 

Dr. Zygmunt Gradowaki 

* 'l _....,.._ * ' Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkac 11 i karrneli owini~te w papier 

ADWOKAT 

' Po ukońcZ{'DIU uniwersytetu, f i (.bałlas") we wszystk tch odmianach. 

ma za.szc~yt zawi_adom1ć Sz. ł ! . Ulica Ma.:rtim A f'fon.so 16 ·' 
Kolon]~ Pobką, 1ż otworz)'ł · A nr. • 
kancd_arję adw?kacką i· że i ' C o r i t l b a - p a r a n a - B r a s i l. ' 

i .załatw1a w~>zclkJe sprawy cy. ' 1 · 
wiłnt> kryminalne spadkowe *' ........................... ! .... r••• • • • 111 

l j rozwodowe i t. d. l 'e ~JI~~~~~~[§~1~~!iil~~~i$j~fj~~~~~~ 
B . . . k . ~ ~ 

i 1uro J mu$Z a me: ft A V[.. AJ~~.. . ' ' ttj· .... ""':::.::::.:~~ d " .. .. = 
CASA .JACJOB ~ Fabryka karmelków i cukiłerk bw różnego e1tunku, taa· tM 

JabOba Griospunda ~~ szych i drotszych owinifłtyc!J W' papJer (•baHits «)1 malino, ~~ 
Fabryka mebli4 materacy, kołder łj nowych, kokosowych, mi~to·wvc'b, , cytr~nowycb, ananasa. 'MI 

i płaszczy nieprzemakalnych. Po· ! wycht truskawowycht bana·nowycb i mlecznych. ~ 
siada c::wble nowe i używane. ~ p 6 h · k I ~ Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicy ~ r cz tye- mam Jeszczu in tte gatun i specf& n e.. nowe ~ 

1 de tl~r~o o. 18-Telefon o. 389 ~ :!':.~~~o ~~:;.;;:;~~ej <lhwili mo~oa nabyć !lO ce· . = 
~ Uprasza Sz. Rodakow o łaskawe przekonanie sifł o tem1 ~ 

HOTEL CURITYBANO 
W ~ntura Pereira . de Souza & Cia 
W centrzemiasta1 tram91'aj przy 

• dJzwiach na wszystkie strony mia · 
s ta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
s~ła si~ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Marc;o n. 7 - UW AGA 
Ten hotel wyłącznie dla rodzin. 

060 

-------------------------
Dominik Kurecki 

Poski zakład krawiecki 
IOliea. .&legre N. 3 

Wielki wybor materjałów na ubranie 
tamówienie wykonuje si~ w razie po 
rzeby w 24 god~:iny. 

Be ota waraatowana. 
Cf~Y l\'lą ·-rr~ 

~ że Sfl naJtańsze i najlep.sze w Kurytybte. ~ 

~ .Frll//nciazek Eachowski . ~ 
~ ~ 
; CORITIBA. - Rua Ca:bral Nr. 53 - PARANA. ~ 

m ~ 
~-~~~tmrgmiaDI!~@Jftl~~-~~li~ll~mBWa~~m~~ 
Jł~Lnque Franęaise et Irtalieune pour Lamct"ipue du Sud 

Centrala : .Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja , w Re1ms1 

B raz y 1 j a - P'tlje : S • .Pautc ,, .Rio aę Janeiro, Santos Curityba, Porto Ale· 
grc, l !ornambuco, R10 Grande, 

Agencje: Araraquara, Barret .m l, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito S anto do 
.P1nhał, Jatu, .Mocóca, 61Jrl nho, Parana~ua, .Ponta Grossa, R1be1rno Preto, 

S. Carlos1 8,. Jose do Rto Pardo 1 S. Manoeł. 
Ar g o n ty n a - AgenCJf J: Buen 1 Ayrea i Rosario de Santa Fe. 
C h 1 l i- Valparaiso - li .. orespondenc:l: 

PERU ę- 8anco Hali• no ·Luaa, Callao, Chincha Alta, Molłedo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banqu .o )f,anqalse et Italienne du Columbie-Bogata, 

Zatatwia S l~ .wat .y~ tk1e operacJe p1eni;zm,, przyJmUJe sic; depozyty na 
termln olueślony i na. rar:bune~ blerZflCY płacą' n.tJwyższe Frocenty. 

Aaonoja Bankll, X~ Commeroi&lltaliana auei~l 119 ·o własnym bydyn• 
~u ~f"! ulicy 16 rlę 1 •",1\łf'err.bro~ 

l 

2 = L.A ... ~~zcz~ 
R~euh.rne odjazdy ~ pon ów Sa to:"~ łł.to de J aneJro & 

" harge r~s u ·s" i" ·d tlant,queu 
do Hawre i Hurdc ux. . 3 

Komunikacja oaJ~zybs.za t najwyg<>dm'"'tsza statkami lu- Ił l~~~~ 
ksusowemi posp:e, znym& które o.:ibywa ą ptldcóż z~ Sant~'s eJ 
do FranCJI w 16 dmach oraz statkami specj&IDie urz,dzo.• MI 
uymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak aajwygodaieJSZe po• ·li w 

11 mae::.zczenie. ft! 11/ft ... ,.,.:tl .... .." ! Sta!ki majll do dyspo11vcji kabiny III klasy. S 
Mil Podróż z Bordeaux. z Havre czyl z Pallice do Gdtń•ka od Ił 

bywa stv poctągami tr n~uskieml aż do Ounkorque, a z: Dunkerque 11!1 
do Gdań1k sbtk~l komp fran.;us~JeJ' • Tra!lsatłantique• . W ten 411 

M sposób un1kn1e ruo różnych nadutyć, na które meru by~Naj' nara JI JII .i, .. .u,..zvnvl 
źeni nasi pauź,rowte n granicy ntemieck,ej. 111 

Najblitszy odjazd do Europy i 
Zi 8A..NT08 Z KIO o g .J &lfEIRO 11 

•JliALTA' 29 wrz ,ś ,Jla 11 lrzenLem. 
• • -..OłłiUOSEc 6 paźJzaernika 11 
•LUTETJA« 10 paździemika 11 c 11 
·~JEUUANAc 12 )ł ·13 « 8 
•DESHtAOE c • 20 ·c B 

Spr~edaż biletów z Brazyłji do Połski oraz z Polski do 11 
drazyłJl t. za. (nlłhetes de chamadc1) załatwia i bli~szych in· lll 
formacji udziela • 

Ignacy Kasprowicz !! 
Avenida • .. ut~ X .t vtet• "i l i. t · " r. r , , ;; 

~JiiBII lKIUIBil B l Ul BJI .a8Jii111BIS.ł' 
C A S A B l C H .E L S przy ałlcy 15 dó Novt:mbro Li. 70. 

Założ. w 1897 pr~ez Ąlfreda Ernesta Bicbels • 
Mą zawsze na składzte Wielki wybór kapeluszy dla pań i dzieci. 

z~bawek, materJałów, przedmioty właściwe na pl·eaenty, oraz.na JCarnawał· 
t arto ,przekonać si~ osob:ścJ~ o dobroci towarow jako też o niz1 

k1ch cenach 033 

Hande Polski 
w B arro-Erechim Rio Gr. S. 

Władysława OIJroślaka. 
N~wo s~rowad~ony wielki V.:JbOr towarów ~etrowycb, jakotet narzą· 
dZl rolmczych1 kuchennych 1 wszelkacb drobiazgów. Kupuj~ produkta 

~olonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adre.i : Włady~ł w Obrośla.k 

Barro-Erecbtm 1 Hio Gral de do SuJ. 
.. . ---... ~ 
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