
M • • l 
l 
11 •• • • 11 
11 • 

PRENUMERATA 
"Gazety Polskiej" 
wynosi rocznie: 
W Lrazylii 10$ 
W Argent łOi>o:: 
1\m. Pół . .3 d~l 

Wychodzi 2 
razy na ty
dzień w środy 
i soboty. Wy· 
d~nie 4 stron.

1 -

Adre:s dla Ji., 
stów i przesy
!ek pienięż· 
nych, (v a l e.., 
postaes) 
"GAZETA 

,POLSKA" 
Caixa po'ltal H 
Cur!tyb!l-Pflrstv· 
Radakcja mi.)~r· 
:i~ przy ni Aqtl 
fabam N 87 

11 X.urytyba, Sro a dnia l Października 1924_11__~:~_-:._K"io~:~ Sklarski. \\!tok xXxxil WYDAWCA: FRANCfSZEK W OCHNIK 
- ~- - - -----' 

Rod m w Polsce 
ktJ przestrodze. 

tuny i przygód do Brazylji, więc dzieląc s· ba! Ziemia jest czerwoną ale ogromme urc- go biedaka w Polsce, a tu także zauen Pr> 
z nim monetą, dopchaliśmy się do Sao Pau dzajną! lak nie narzekałby, że ciężko. Oni tu lulern 
lo i tam po długich poszukiwaniach zna- Ci rdzenni Brazyljanie t. z. kaboklery, sie- chodzą i każdy na swoją rękę męczy tę zie 
leźliśmy Polaka w urzędzie "immigracao" dzą jak dzicy w puszczy obok Indjan i ży- mię, choć ona takie bogactwa może d, ć 
który nam pomógł dostać bilety na kosz ją z uprawy roli bardzo mało, ale z polo- przy solidnej organizacyjnej pracy! O tem 

Od p. Józefa Dylińskiego, kolonisty z rządu bliazylijskiego do Ponta Grassa. T wania, bo są za leniwi, aby wziąć za pług wiedzą Anglicy, Amerykanie i Niemcy, to 
Porto Lucena otrzymaliśmy list następują- dojechaliśmy i stąd wczoraj stanęliśmy oby i siekierę. Nasi koloniści zaś, którzy chcą coraz więcej biorą w łapy ten kraj, a Po· 
cej treści: dwaj na miejscu u ob. Musiała, gdzie zosta- pracować, mają wszystko co dusza zaprag11ie lacy to lubią do nich "na zarabt'k" chodzić 

"Uoraszam Szan. p. Redaktora o umiesz- niemy ze dwa tygodnie. Gdy pieniądze o- a jeszcze zarabiają przy karczow.aniu po 10 zz. parę milrejs. Ja żebym szczęśliwie dusziJ· 
czeni~ w swem poezytnem piśmie następu- trzymam, po::;zyjemy ubrania brazylijskie, do 1 ~ mil. dziennie (na akord). Zyto (komu kał się kapitału, to zaraz biorę się na wszelk,c 
jącej korespondenqi: stosowne dla kabeklerów w puszczę, kupi- chce się je siać) rodzi się ogromne, a Bra- spekulacje. Polacy tutejsi są przeważnie lemwi. 

Na naszej kolonji mieszka pewien kolo- my broń przyzwoitą - po jakim remingto- zyljanie za sieczkę ptacą po 200 rejsów za (kła:nstwo P.R.) dużo pij~ków, to też źle im ".f.c 
nista z Małopolski, którego żony siostra nie i rewolwerze "parabellum" no i po no- kilo (po 5.000 mkp.), owies, jęczmień, pro· powod;:i, ale np. ob. Musiał ma się doskona', 
przebywająca obecnie w Małopolsce ciąg! e żu, a wtedy postaramy się wyjechać na so, kapusta, ogromnie tu popłacają, nie ;r.ó · na W morgach. Synowie zarabiają P'J l ·J 

myśli o powrocie do Parany. Tenże me północ do Ooyaz i Matto Grosso w pusz- wiąc o tem, że t. z. mangona mąka też po· milrejs dziennie w lesie, końmi zarabiają jJ'J 

mogąc jej w tern pomóc odradza jej po- czę gdzie ząajdują się djamenty i złoto. ptaca dobrze. Sadownictwo, jak pomarańcze, 50 milr. dziennie, a grunt rodzi sam, nte 
wrót do Parany, gdzie życie nie jest tak Ten interes trzeba obrobić z Indjanami dzi-' figi, banany, ogrodnictwo jak melony, ogór- trzeba wysiłku do U1Jrawy, ani r.awozu. Ak 
dobre, jak jej się wydaje. Dziewerka (szwa- kimi, którzy znają mi('jscowości obfitujące w ki, dynie itd. rodzą się olbrzymie i dają do- takich jest tu""niewielu, bo reszta zapatruje 
gierka) jednak mu nie uwienyła i na do· te skarby, a ci za wódkę w niewolę by się chód, bo rodzi ziemia dwa i trzy razy do się na Brazyliczyków i leniwieją tylko, dużo 
wód, że w Paranie jest bardzo dobrze przy- l sprzedali. jest to wielkie ryz) ko, bo i Ind ja- l roku (np. pomarańcze rodzą i teraz, choć l świąt lubi; i mają ich pc trzy, w tygodniu! 
słała mu wycinek z jednej z ga:Let ludo- nie mogą zatłuc i zwierza dzikiego tu moc o to koniec zimy!) Drzewa herwy -- z któ- (także kłamstwo P. R.). 
wych, wychodzących w Polsce, który w za- grom na, są tygrysy(?!) jaguary, pumy, goryle(?!} rego liści robi się tu herbatę zwana "matta" Na przyszłość więcej napiszę, bo można· 
łączeniu przesyłam i umieszczenie go w "Ga- różne jadowite węże i boa dusiciel(?!) ale to używają w całej Brazylji i Argentynie (przy- by tomy pisać o tern, co tu jest do zrobie· 
zecie Polskiej" upraszam. Proszę Rodaków, trudn'J, chcąc. coś zdobyć trzeba ryzykować rządza się tak, że suszy się liście potem kru· nia. Jeszcze podaję do Curitiby, pogadam z 
którzy mają bliższe stosunki z tym p. Wł. darmo niema nic! Gdyby się nam udał9) szy i do wydrążonego owocu kokosowego konsuler11 p. Miszką i redaktorem jeziorow
Wójcikiem, który ten artykuł pisał, aby mu zdobyć trochę tych "kamyczków", o których· wsypując zaparza gorącą wodą i pije przez ski m z "Switu", to wielu rzeczy nowych się 
drzwi przed nosem zamknęli, bo gdyby ten się wie, że są w tamtych stronach i ludziei trostkę blaszaną, ale to gorzkie jak senes, (ja dowiem o stosunkach w Brazylji. Tyrocza
pan do mnie przyszedł, to bym go piami znajdowali, - to kupilibyśmy jaknajwiększe się zaraz przyzwyczaiłem i piję jak stary sem serdeczne pozdrowienia zasyłam. 
wyszczuł, za jego kłamstwa. Musi to być obszary puszczy, zakładali kolonje, sprawa Brazylijczyk!). Dalej na północ koło zwrotni- Wł. Wójcik. 
jakiś bolszewik, albo żyd. Proszę pana Re- dzali ludzi z Polski, parcelowali, a przytern ka, w stanie Sao Paulo rodzi się dużo ka- (Dokończenie nastąpi). 
daktora o umieszczenie tego wycinka w "G a- są tu złote interesy do zrobienia mając tro- wy, trzciny cukrowej, są tu t. zw. hazendy - --------------
zecie Polskiej", aby wszyscy Rodacy wie- chę kapitału. Można założyć garbarnię skót, czyli plantacje, potem jest tu morwa i moż· w;, :..~ ~f:'ł' .. ~. ~~C;] ., mfrl\~.~~w:~. 
dzieli, że ten pan zaraz po przyjeździe do który to dział jest tu mało praktykowany- na chuwać jedwabniki. Bydła jest moc i iJi&~llf~~iił i M lf ~ to~A._ 
Brazylji, takie brudy pisze, chociaż stosu n- fabryczkę konserw owocowych, jak pomarańcz, koni, świnie żyją prawie dziko i każdy I<O· 
ków tutejszych nie poznał". fig, bananów i t ·p., które są za bezcen tu- lanista co zje jedną, to zabija drugą, n!e BUDOWA PORTU W GDYNI. 

Treść nadesłanego nam wycinku jest na· taj (za milrejsa 50 sztuk pomarańcz) a r. troszcząc się o pożywienie dla nich. Tak 
steoujaca: tcgó nikt nic korzysta, naród bowtem CK samo i krowy, które żyją w ogrodzonych 

Dnia 4 lipca została podpisana umowa o 
budowę portu w Gdyni między min. przem. 
i han. a konsorcjum fr:mcusko-polskiem. W 
sk1ad konsorcjum wchodzą znane francuskie 
firmy budowlane Hersent Schneider et Co. 
Batignolles, ze strony polskiej Polski Banl' 
Przemysłowy i inżynierowie Władysław Ru'Tl· 
mel i leodozy Nosowicz. Kierownictwo ro 
bót ze strony przedsiębiorcy obejmuje inż. 
Knut Hoygaard, a naczelnikiem robót z ra
mienia min. przem. i handlu będzie dotych
czasowy kierownik budowy inż. T adeus;.. 
Wanda. Zawarta w dniu 4 lipca umowa 
obe1muje budowę awan portu z jednym ba· 
senem zewnętrznym głębokości 8 mtL z 
nadbrzeżarn i około 2000 mtr. długości z 

't eixeira Soares w Brazylji, l O paździer- mny (katolicki). Dopiero zaczynają tu w la- lasach, bez dozoru, jak i konie, ale te są 
nika 1923. Po długich dniach podróży na zić Amerykanie i robić z Brazylji drugie St. małe i state, do wozu trzeba po 4 6 ko
"Atlancie" Cosulich Line z Tryestu, stanąłem Zjednoczone i to się im uda, ale może i' ni, ale np. ob. Musiał ma ich 12 sztuk. \V 
na ziemi brazylijskiej w Santos 3-IX Poiak na tern skorzystać, bo gdy ziemia Polsce więcej chłop żałuje kury gdy mu 
wieczorem. Poczutem się zaraz zdrowszy, dojdzie do wysokiej ceny, to złoty interes! zdechnie, niż tu kolonista na "O morgach 
dotknąwszy nogą lądu. Chociaż morskiej Teraz np. kosztuJe tu "alker" 4 morgi- - konia. Kraj to jest bajeczny, jedzenia aż 
chor'Jby nie przechodziłem, ale kołysaliśmy puszczy, po 20 milrejs. a już w miejscowo- za dużo, w restauracji za i-3 milrejsy obiad, 
śię wcale przyz.voicie z półtora tygodnia, od ściach gdzie doszła cywilizacja, to trochę to trudno doczekać kiedy się różne dania 
równika na południe. obrobiony alkier ziemi kosztuje po 60 mil., skończą! Gdyby Polacy zorganizowali się z 

Odrazu zetknąłem się z Brazylijczykami, i więcej. Co więc za szalony interes tylko kapit~łem i tyloma rękami do praey, ile w 
bo Polaków trudno tam spotkać, są dalej z ziemią, po paru Jatach zaledwie, bo ko Polsce darmo - bez roboty, biedują, zało
na południe w Paranie. Ponieważ ze mną Jonizacja idzie szybko naprzód. żyli swoje plantacje, fabryki, banki dla oszczę
wysiadał niejaki p. Myszkawski z Wilna, Rodzi się tu wszystko, czego dusza zagra dności i tyle innych jest placówek do absa
bardzo solidny jegomość, jadący szukać for- gnie, tylko zaorać i zasiać, nawozu nie trze· l dzenia, to za k1lka lat nie byłoby ani jedne-

W walce o mi jo '1· Rudobrody cedzi przez zaciśnięte z~by okropne 
przeb:l('ńgtwo. W pierwszym przestrachu SiJadła mu 
broń z ręki. Leśnic1.y naciera na niego wraz l(; ełe· 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch wem swoim. 
przez Jerzego Bornes'R. Wtem od1.y,;kuje herszt bandytów przytomność 

214 umysłu i skręca Jedaym zręczuyrn susem w gę:;twin~ . 
- Ha J To Rudobrody - woła hrabia przera · St0i ! brzwi za nim donoślly głos hril· 

żony, a oczy jego ciskają błyskawice ~iliewu i po biego, a równocześ:tie padaJą dwa strzały. 
p.1rdy. - Szatańskt ty łotrze i podst~~Jny opryst. L~cz tylko szydlirczy śm1ech Rudobrodego jest 
ku! Strzelałeś z za krzaków, z zasadlki f Nie ru· całą na to odpowiedzią. 
s r.aj siq stl\d, bo cię wyślę dll piekła, dokąd wla - Z<1 nim ! - wola znów hrabia i wskakuj& 
ściw;e naleiysz na konia. Ten bandyta nie śinie nam teraz 

Ru:lobrody cofa się na widok hrabiego w prze· umkollć l Ten skrytobójczy zamach na mnie musi 
rażeniu, lecc odzyskuje prędko przytomność i C'l• być pomszczony l 
łoje ze swojel clubelt6wlci. ' Leśoik i pomocnik jego puszc3ają się w pogoń 

W tej pozycji stoją obaj śmiertelni v.-rogowiti za uciekającym. 
naprzeciw i nie spostrzeglłją, :ze ich ktoś trzeci Baron F"ebren, który się zawsze jeszcze w 
schowanr w pobliiu w krzakach obserwuje krzakach chowa, Jest rozczarowany, lecz: nie re-

Jest to baron Foebren który właściwie :>0·1 zygnuje jeszcLe na morderczy swóJ plan. , 
przednio na hrabiego wystrzelił Z oczu jego błyska W ebwili, gdy hrabia ws1ada na konia i daje 
ironiczna, złośliwa radość. Leptej mu się ;uż nie mu ostrogi, skierowuJe baron raz jeszcze !:>roń swoJą 
e.1ogło bylo zło~ye. na odjeżdtajfłcego i nic ztego nie przeczuwajl!cego 

1tudobrody zrozumiał zadanie, że ldeli hrabia Egona, 
z rąki jego padnie, to Foebren wraz z hrabina 
Olią będzie mógł tryumfować. ROZDZIAŁ CLClV. 

Lecz Rudobrody nie ma odwagi dać ognia, gdyż 
lufa pistoletowa brabiego Egona w nalezytej trwo· 
dt.e go utrzymuje. . 

- ' Poddaj się, ty morderco - woła hrabta groź· 
nie. - Odrzuć dubeltówkę swoj14, bo cię zastrzelę 
jak psa, 

-0 tylko nie tak rozpaczliwie- zgrzyta Ru· 
dobrody wśdekle. -- I moja dubeltówka nie jest 
cukierkiem nabita Do dyabła. Czego mi pan tu 
drogę zncbodz.i? 

- Czy s1~ poddasz łotrze, czy nie - woła 
hrabia groźnie. 

- Ani mi si~ śni - krzyczy Rudobrody. 
Sytuacja jest dla nich obu bardzo krytyczna. 

Rlldobrody celuje w serce hrabiego. Wtem odzywa 
s1Q w pobliżu odgłos kroków i po chwili ukazuje 
się leśniczy Mein~ard ze swoim pomocni~i~m, kt_ó
nv konie hrabtego po drodze poznah 1 za mm 
szukaifł· 

- Ja jestem tutaj, panie MElinbard - · woła on 
co mu głoR starczy. 

' ' 

Pod opieką obłąkanej 

Staremu kasztelanowi udało się szczęśliwie o· 
puścić podziemia :t.:amkowe. tajemną, jemu tylko 
ZD8nfł drogą. 

Wydostawszy si~ na podwórze. zabarykadow&ł 
on drzwi od 'l'ieży, w kt6reJ '.li~ Alfred zn.,jdowsł, 
poezero zaopatrzony w rożne narzędzia, znów do 
sklepien piwnicznych wrócił. 

Schodzi on na dół przez jeden z z&barykado 
wanycb wchodów, które gwałtownie otwiera i puka 
do wszysiki b drzwi Otwiera je nawet, lecz znaj
duje wszędzie tylko puste i'klepienia. 

Wreszcie dochodzi on te~ do kryjówki do któ· 
rej si~ Liana wraz z obł14kaną barooow14 echroniła 

Czeka on najpierw i woła . Leczo nadaremnie l 
Ani tu mu nikt nie odpowiada. 

Chwyta on więc za swoje narzędzia i mozoli się 
dość długo, aby masywne, '~~elazne drzwi otworzyć. 
Nic mu jednak nie pomaga. 

Dnrcmnie pracuje on tak, te aż mu pr,t kr" · 

plisty z czoła spływa, drzwi otwot•zyć się nie dają. Druga p~lFtać wlecze si~ znu~onym krokiem 1. 

-· Wszystko to na nic - wzdycbą on. - One n:q. W1dać po niej śmiertelne wycieńczenia fr,.y. 
albo nia żyją, albo oie są więcej tutaj ma się muru, aby nie upaśli i z trudnością ty k 

To ostatoie tpnypuszczeo>e wydoje mu się naj oddycha, a twarz jeJ odbija wszystkie cter 1110 • 

prawdm>Odoho·ajsz:e Gdyby Liana tu z oi:lłąka:>ą dotąd · męki 
swą O,liek1 nką była, dRlRby ju~ dawno z.Jalc zyc·a. Jest to Liana, która pustępuja krok w kro • 
Luma s 1m:ł stqd uc1okła , a buooowa gdziaś indz:ej upiorow&tfl panią tego zamku Byla oaa JUi Pl 
się kryje. , m<~rtwą i nie m1ala wu,ceJ najmn•ejsz:.;J cad:z: o r 

Tak my§li stary Berto~d i prze;;taje bezowocne tunku. gdy skulona dotycticza3 u drzwi 1 ;;• 
swe poszukiwania. Z'HBVś1a on feszeza t·az c ły ol ,Jąkanl:lj, wyprostCJwala SI~ mgle j'łk gd~ b• IJr.J• 
zamek: Dli górze pneszukac, a potem do wsi się myk zdrowego rozsądku naglt} pomu~szane jeJ z ll)--łl 
wybrsc do porządku przywrócił -

W zamku nie zastaje on a .;i śladu szukanych' Podnióslszy si~ nagle, wyciąga ooa duży l11ucz 
a to go jeszcze utwierdza w poprzedniem przy z kieszsnit otwiera ci~~kie drtwi. 
puszczeniu Liana wychodzi z nią lecz kolaaa się poJ ~ 

Wybiera on się więc w drogę, nie troszcząc się Uiinają Jest ona śmiertelnie wyglod,.;ona ' t znu 1 m 
o Alfreda który tymczasem już z wieży uc~ekł W pół drodzb jednak , atrzylllU'tl si~ one !Jfl 
Lec1: i we wsi nie może ka~tztelan odszuksć obie zabarykadowsnemi prze~ A'fred11 1 Fauny jrzw u:~• 
nieszczęśliwo kobiety. Pyta on s1ę daremnie na wszy. l t w1dzą . że z powodu tego o wyjściu na świat łh~~ 
stkie strony, nikt je nie widział mowy nawet nie ma 

Teraz jest on pewum, 2e one ju~ nie żyją i ze Nteszczęśliwe kobiety musz~& wi~c wrócić km, 
owe zamkni(ite sklepienie st11ło .eię ich grobem. skąd przyb)'ły • 

Po~tP.::~awia on zostać na razie we wsi, gdzi6 Liana pada zrozpaczona na ziemię, a obłąkalla 
ogólnie dzieli! jego zdanie co do Liany i obłąkanej baronewa skula si~ znów w pobliżu jej i patrzy 
pani zamku. osłuplale w migotliwy plomień świecy, potrząsajE,c 
• • . . • • • • . • • . • • • • • • • • • przytern nerwowo siwą swą głowę Nagle zry wił 

Blady księtyc oświetla ponure mury starego się znów i ·podnosi Lianę z podłogi. 
zamczyska i ciemną powierzchnie stawu, które mury - Cbodź za mną, chod:l." za mnllł - szevcz~ 
te okalaJą i ja odzwierciadla ona taJemniczo. 

W oświetleniu tern wygląda straszny budynek Ot.ywion1! znów słab14 nadzieją, posuw1 się Lia· 
ten jeszcle bardziej fantastycznie imponująco. S11yby na ztt nią Obłąkana baronowa prowadzt Jłł do 
r:łyszczą się i wygll\da to tak, jak gdyby ot~usto· jednego z próżnych sklepień. 
szale komnaty zamkowe rzQsiście tysiflcem świac Mrowie przechodzi po ciele Liany na widok 
były oświetlone. zardzewl8łych ła:ticucbow i zelaznych obręczy wt• 

Jest to jednak tylko złudl.enie, gdyż w opusto· Bii!Cych na ścianie. Noga jej potrąca o czc~.szkę • 
szałym tym przybytku nic się nie ru:;zy. z ust jej wyrywa się okrzyk przerażenia. 

Blade promienic księżyca oświetlaj!~ tu tylko W następnej chwili otwiera, obląk!lna jakieś 
upadek i zniszctenie. tajemne drzwi, ukryte widocznie w ~urze. 

Wtem powstaje w podziemiach ruch Jak gdyby Liaa'la patrzy ze zdziwieniem na jej machinacjo 
duchy w.Jj::bodząco w ciemności z grCJMw, wysu i postępuje za nifł jak lunatyczka. Za zgr~;ytem za• 
wają się przy słabern świetle świeczki dwie posta· padają drzwi te znowu za niemi, a kurytarz, ktory 
c•e zupełnie cichutko na górę im się teraz ukazuje, zdaje si~ być be.& końca długi. 

Idąca naprzód kob;eta trzyma świf'lczkę w ręku 
i szepcze jakby do siebie urywane słowa bez związku, (Ciąg dalszy nastąpi). 
Blada jej twarz trupio . wygląda, a oczy świecą dzi· ł 
kim, E'r: s7.'"' f 11 kla!:k em ohląkaoia. 



Str. 2 
------------------~~~~---~----

DR. ALI.:EGl!l.ET1'1 FIU:..liO. 
LECZE~IE OGOLNE. 

S~e~'ft'no~ć: chOroby kobiece i dzle• 
cinne. Przyj~r.lJje od 10 d~ 12 i od 4 
do 5. 

?t.ns•J tor1um i re~vdencja; u!, Cmn
mcndador Ar&ujo n, 50. Telefon n . 650. 

o 2 

t •,..n 1 o-az i-ur:Jow jedne~o b'!. 
u .,.·,•wfą rzoq:;o głęb'lkóści 10 

ml • z w 1brzt:żami z betonu dh
r, :: ' 2,[J00 mtr, Umowa obeJmu 
J ~ t;C ty~''G roboty potlcwe, me 
h ~ u t :lzE>ń p. rt tW,c!; któ,c_ 
~ .., ' rl .~waof-' w mi re pos'ę~u 

r• :.- ·, l.ob.:.'y l:::'a Ił b}ć tak pro 
w. d o• r>1 r by .można por-t jut sto 
fJT 1 wo ll• ucbamirć i dn~plcat.owr,ć 
r 0'3-:-i ł.mdour )' 

O •er· if' motn::t 1uż p~·zez Gdv 
i • prZt'J:lt1~?.C7.aC, kol~i<l do 3 P•J • 

c- p,' w dz noiPJ to iCS o~oło 
,;loO to· dzienPit->, czyli okol • 

50 000 rt c:m f'. O• ngip tyJ •• m •:i.· 
.. · 7 b">rek prztłld(.!W,W;: ć W 

1 D2a prt:·df:i~biNPl wi!llt'tl 

\\ loudt.:w~ ć w m' ś: umowy 200 m. 
r11 t;~";;.;f ?.y i odd ć ł!":nwą do fk'-' 

pl•'t- t.H'j i1 a w rok u 1926 600 m. 
nCłdori;eż;. R ·l be. ty c b!C:Łt-> umnwą 
n r.j4 bvć Jane ".J Ui'.y'ku · · ro. 
Ku 1~3, ~ft.!a i' • P111t ,'I..ZI 'JC.i::-

D;c f. ę rol<u 1~27 i pntn.a do 
roku 1934 Z urz~dzcń portowych 
prz{ d~; wszysikiero wchodzi\ w ra 
chubę polaczenia kolt'jowP. Nale· 
Ż'ł pdożyć drug1 tor na linii So
poty-G~Jyoia , Należy rozbudować 
SH.ć na terenie portow]'m i rozbu· 
dować stacj~ Gdvoia. Chcąc się u· 
niezaldnió oi Gd3ńska1 mdeły 
poa·~śl~c o połaczenin kolejowem 
pl'2.t'!Z Kartuzy wobec tego1 fe linia 
Koko:;zki- Gdynia nie nadsje siQ 
do przepuszczenia dutych i licz. 
n~·ch traosportów. Z urządz(ń por. 
towych naleźy wymienić zaopatrze. 
r.ic portu w hoiowoik1 dok pływa 
jH.; lud suchy1 ogoie port~Jwe. Z 
urlądzt ń ładunkowych po~ądane 
JCSt urzarlzP.o·e w porcie specjał. 
ll'(h elewalorów do zbu~a i u1·z~, 
dztń dla pr~dk!ego ład!'wania wą· 
gla. Drt::two nie wyiLagl special• 
l l(( h urz(\dzeń składowych i ła. 
duokowy{ h D.a n1Wowych produ 
któw k.mieczne s~ c~sterny i ruro• 
C..:IPV; d~lej bardw potrzebne sa Ut 
rz dz~;;nia chłodnicze i zwykłe han. 
r: ry i :!H1{:!3Zyny. Wobec l<.>goł że 

Już pedel&!-! budewy port ma si~ 
l sLr.oatc wać j~go urządze-nia na 
lei] przy5~o~ować do w~·rnogów 
~'top!lOW) w;;-m ~gaj-tc.,(o sit: ruchu 
i ~t 1pniowo rozboc:lowyw:.ć. 

Urnov.-a z 4 lipca przewiduje 
d 1l j zatrudnieni~' w plil ·w s:~) m 1 z~· 
d z t· trchnirzr,. g 1 • obotoiczes~ 
p r Otlt-!u łir:>JOW go, od c~rgo 
pn.t:>d~!~hiCTCa tvlkv W wypadlu.ch 

1 ,f 'D w ych za i.<, i..:iort zow~rn ze
zwal~ r xem odbtapić o~oże. Ponie• 
w~ t 1 rrzy d,,st1wi' mai:· rjał w 
w, 1r.· gaor sa mattqały krajowe 
p ., • l, w.or+. tl", DJ~'~<& siiJ prz;. 
r.. JUitHtl w pew trm stopniu przy. 
<:~ ~ rć do łr godz· OJfl t ~·b' 1a : 

su gtlSt)(IJarczego. Cała bu 
,ortu obliczona jest na 50 

u i J lr'iw zł., a. do W11własr.ezP.nia 
p z 1oaczonych lf'Rt 700 hektarów. 

budowa portu w Gdyni niewąt 
pliw1 ~ skłon: GJoń.,k do pokojo· 
wej wspt :o.v 7. \:Jt<Jk~ 

F d _.li!;:;. Dl~ l fiu\ IY o •Ud \)1 

Wt} p r • w Gdy:l' ma pier111ZO· 

rzc:dne znsczenie i jest dowodem, 
ż~ nasze państwo docenia znacze· 
me dos:ępu ~aszego do morzB, a 
n e zada waloia si~ surogatem, do 
stępu do morza w Gdańsku i in· 
nych portach. Mimo trudnc~ci fi• 
naosowyrht w których Polska w 
pietwszych latach swego istnienia 
pv wieloletn~ej niewoli się zn~lBz· 
ła, znaleziono sposób, aby tak 
ważue dzieło zt~początkowaó. wy 
bór f rm świa!owych i zoakomilJ 
dohór kierownictwa dają peło, 
gw·~rancj~, że szcześliwie zapr • 
c~.~rkowane dzieło b(dzi~ dopro· 
wa ~~'oe do pomyślnego końca. 

POSEŁ KORFANTY MANDATU 
SEJMOWEGO NIE ZŁOŻYŁ. 

Pr~ewądoiczł\cy Klubu OhrJeśc. 

o~mokfaCJi w S ')mie warszawsktm 
posd Chacinski oświ9dczył • Kur je. 
rowi Polskieruu~ co do p. Korfan· 
tego• co nasłe?Ujf.: • Pogłoski, któ· 
re uka?.ały się o temJ jakoby p 
Korfanty wystąpił z naszego Klubu 
i rn'ał zło~yć manclat poselski do 
Sr-jmo1 nie odpowiadają istotnemu 
stanowi rzPczv. Ani p. Korfanty z 
p~doboą propozycją nie zgłosił się 
da władz stronnictwa, :mi władze 
stronr,idwa propozycji t .. k1ej panu 
K. nie robiły•. 

JAK UCISKAJĄ POLAKÓW 
·NA ŁOTWIE. 

:.Sfowoc zamieściło p. t. ,z mar 
tyrol 'G li· polskiej ''a L'ltwu • artv• 
kU O OaC1SkU SZOWIOI'ł;ffiU ł'JteW 
SRIEgo w zakresie podatków, ob 
ct~zas&q·eh re~zle polskit7j własHo· 
śc. Z'emsltt"i na Łotwie i trzy 
t ha~·• ~t· ty tyczne fakty zhcytowa J 
i~ !-', 1:1 itOw w sposób uragaiąr.v 

pr. \\:o 1> .. pOJęci •m. Licytacje od• 
t--· ł.v 11~ w majatkach: Musza !J, 

Os~len"k:-1 Kumleniec p Reutta i 
Ab€lmujiy p. Phtter-2yberka. We 
W'lZiiSthich trzfch wypadkach oka 
nła sr~ szc?.«qóloa pomyłka władz 
ło'~w'l: ich · lO ,uż po dokonaniu 
.'iqtdC)i i . ~pro ~adzeoiu do ruiny 
ool&kic 1 -.tlaac.cieJi Oknzało s·ę 
mpmowicie, te p. 08kiPrko ma 
zapłac·ć !.500, a nia 101.000 rb. 
z powodu niewJpłacenia których 
wystawiono go na li ytację: zRle
g'ojć p. heuta wyn nila 8.885, a 
nie 67.000 r~., r. ~ Plater Z1b~r· 
ba 44.000., a nie 174,000 rb. łat. 
Jest to wyratt:aa i ~ystematyc:~mia 
stosowana s~ykana wobec Polsków. 

--------------------------
Przegląd religijny. 

AMffiRYKA W STOSUNKU DO KO 
SCIOL.~ KATOLlCKlEG •. 

Przed 300 laty były podJote wypra
wy świe;ltie-pohtyczne i misyjne kt · 
tolickie, by zapewnić Ameryeo przo• 
do•ni~two kullwy katolic:klej. Wiado• 
mo, źa Ameryk~ "clkrył Kryntof Ko· 
lwmb1 gor,~y katol.k. W roku 1540 
wyruszyła pier~aza wyprawa krzyio 
wa blnpańska z Meksyk" pod do· 
wódz.twem wlc:okróla Mendozy i do· 
tarła do Liboli w Teloaaie. W roku 
162S wyrussył a Kuby Pamptllua Le 
Narval ku brze1om Florydy, gdzie za. 
ginął bez wiegci. aruga wyprawa ku
bJńska pod wodZił Ptotra Menendeksa 
wylądowała 8 września 1565 we Pio, 
rydz1e i dotuł& do dz aiejszego miasta 
św. Augustyna i zawł4dn~ła c:ał, Flo· 
rydą 1 okoheznym kfajem. 

300 lat r6wmei mija, kiedy z fran · 
cuskiej Ktnady wyruszyli na misJe a· 
polłt:>Jskio misjonarze Jezulei i F ran · 
ciszkanie i dotarh do Rio Graode del 
Norte, hen daleko poza :zek~ św Wa
wrzyńca. Oz siaj Jeszcze natrafia s'~ 
ws~~dzio na ślady, że dzisieJSZa kultu. 
ra snglo purytańska Północnej Amery 
!.t jest zbudowana na podłożu oświaty 
rd gj1 katolickiej. 

Ze w dzis•ejszej Ameryce pólDoc:nei 
inaczeJ wygląda 110d wzglffdem sw1ato
prgl4du, że w Ameryce północnej dzi· 
S•&l paDUJe wazechwładne anglikańskie 
wyznan1e 1eligi)ne, ie dzisiaj Ameryka 
Półnrocna $lała si~ dla nauego Ś*~ 
Koi.:1oh Katolic.uego umiast mocnem 
op;:~rc•em tylko kraJem misy)nym, po
Mną, w wielkiej mierze wine te'same 
'zyoniki, które uwabły rehg1ł kata. 
lcką za płasz,zyk dla awyc:b spraw 
ziemskich. politycznych 1 zaborczych. 

Zaniopokojtml pastopami katohcyzmu 
w Amf ryce protestanci angielscy r~u 
cilt S\~ z ~ .elkł Siłą 1 wytrwalościlł 
na ten bol).d)' kraj. Szły wyprawy 
świecide pod osłoną WOJfik angielskich 
by wyzwoli4 Ameryk; z pod jarzma 
francuskiego i bis:peńaktego; azły mi · 
sjc protcatanckie, które aie t)d razu 
dopasowały do miejscowych ••run· 
ków i atosunków polit~-c,nych krAju 
A ponieważ protestart. zm jtst dobry 
•la iyj.eycb, a o. zmarłych słosi, że 
Id• wprost de aleba, przeto też pow
Itały w królkim c;r:aaie w Ameryce 
P6łnocooj rozliczne sekty pod szumne
mi oazwami l wolnościoy,emi hasłami, 

Najbardsiej ro1powszecbnili ait kwa• 
ll::erzy eayli •towarJJIZO • przyjaclolec, 
załoeeni w tyJlito tamym czasie przez 
bardzo aprawledliwego człowieka Jerze. 
10 foksa. Zuaciy pulityczne i religijne 
wzorem Foku weszły niejako w krew 
krajowoom i stały sio wzorem amery
kanizmu dz!alojszego. - Mimo całej 
przewagi ,otitycznej protestantyzmu 
ezyni Kos~iół Katolicki wielkie post~. 
py w Ameryce. W Nowym Yerku jest 
burmistrzem katolik Smitb. Zwilłzkł ka
tołlc:,ie rozwiJ•J• sit dobrlo i biorą 

czynny udział w polityce gmi~nej i 
stanowej, by tym sposebem 1dobyć 
wpływ na politykę p~tństwową Zaczy 
nają sio odzywać rótne wrog:e głosy 
przeciwko Pap;estwu i J!lzuitom 1 za. 
gorzali ewangeLcy·ameryk• ńscy noszą 
SI~ poważnie : zamiarami wydania i 
uchwalcn•& pra..., wyjątkowych prze. 
c1wnyc:h rozwojowi myśli katolrc:ktej. 

RUCH SEKCIARSKI 

Ost&tnimi czasy zwrócoAo uw&gę w 
Pnl!ce n:-. idącą z. u granh:y i ror:po• 
rz4dzaiąclł znacznemi• •sumami agitacjo; 
sekciarską. Godn!l uwegt iest rzeczą, 
że ·wzmf\Żen e SI~ ruchów podcbnyc:h 
uuważono też w inr.yc:h krt!jl!ch śwtata 

Pismo , Pro Patria < (w Nr. 4) zwra· 
c• uw•gt na umieszczoną w pocz~t 
t ~uu h czerwc11 r. b. w l'rssie żydow 
sk e:Jj Willdumość następujlłcą. nadesla 
Ofł przer Ży Jowskte Biuro Kotespon 
dencyjne: 

• W1edeń (Z. B K) Odbyła ~iQ tu 
wielka uroczydość z powodu olbr~y 
miego wzmdenta slę akcji mJs)onar:y 
w wielu krsjact.. .Ojc•ec• Karthau1 
wygłoltł mowę o obecnym stan:e ru
chu mis !·n-rsk ego Otuz;uje si~ że 30 
se t w Ameryce zjodnroczy~o si12 dla 
pro•adzenia ledr olitej akcJi mi1}onar· 
skieJ. W przec.ągu n"jbl•:hzvch 6 ht 
postanow.ooo wysłać w św at 10 000 
mtsjonafzy. L11~> których wyznaczono 
jedf. 1m lja. l trzyna ruiljon.ów dolarów•. 

Ju jl)Jdt ć, Żyd d b~trdzo Sl~ eues:::ą 
z r :::. JiJ!ll ,_. jednr- litej org•mizacjl rell• 
gij,JeJ u obcych •tar•·dów. 11 Pro PĄtrta", 
przypomma, ie pre1ies ŚWIĄtowej orgA 
ni,acJi sjc·mstyczneJ W Wesz~ann u· 
wda, że źyd.,ttw.) przeiywa obecnie 
okres przełomowy i że naJbliższe lO 
lat tdecyduje, czy Palestyna stame sto 
tydr •'s'~~~ . Głó\\ną przeukodą w opa 
now •1iu Pt1le 1 ny j.:.~st to. że Palesty 
na i st Ziem14 Swię!lł dla chrześcijan 
1 m&hometan i tylko ,rozbicie 1ch reli· 
gijn~ umrJŻiiY'IĆ może Zydom ich plany. 

2ydzi a:r. Jrykań6CY nie wier~4, by 
c:hr1.tścijanie :godz1h sie ostatectnie 
na oddanie mieJsc świ~tych Zydam i 
dla tego sprzeciwiali sie sjonizrrowl. 
Były ambasador ameryk ński Moraen · 
thau tak okre61a sjoniz 

• Sjomzm opbra si~ a dosłownem 
prZYJ~Ciu i z!'-akc:eptowaniu ob1etnic 
uczynionych Zydom przez pr~roków 
Starego T\'lstamentu, h Jerozolilrl& zo. 
stanie im zwróconą, i że zamiesr.k&Jił 
oni nanowo swą &taroŻJln'ł i ~:hlubnli 
atoli~:v. obsypani specjelneml datami 
i przywilejami prze.t.t Boga, sprawu\4c 
w Jego Imieniu penowanie nad reszt4 
rodzaju ludzkiego i k.;rzystaJilc z nte 
podległości! przywilejów ruy, umtesz· 
czonej pod spec,alnt i niozwykł4 pro 
tokcj4 tegoż Pana Boga•. 

---------------------------
TElEGR Mi 

Polska. - Dnia 20 bm. odby· 
ły sil,) w Warszawie 1 w całej Pul· 
sce wielkie uroczy::tości ceiem 
uczczenia rocznicy śmierci socJałi· 
sty francuskiego Jr.na Jau·ćs'a i 
celem okazi ma sympatji dla t·ucbll 
•·ewolucvinego w Gruz i {P1erw::.Zl' 
manif-!Wtc;c urzą.dt:lh r wza~rodnie 

~ul.stv so('j • hś,:~. P. R.) 
Doi._ 23 b. m zakuńc ył w w~r. 

szawte swe pruc~ mu~dt.yr.;arodowy 
!iongrtls sludt:nrow. 

Nd. ostatu1 m p1;siedzeniu tt·go 
Kt•ogresu, k'óre bjło ntezwvkłe 
burzliwe, post,.nowJono przyjmować 
rakże Nt ·mcs w4 ule tylko w cba 
,,.k!•rz~ gcśc1. 

Postanowiuno rownitż wzt~cie 

udział 1 w oltmpjadzie, ktvra się 
odbc:dzie w Hzvm•e w r. 192i i 
ot w 1r• en' !SH.· łt io sekretarjatu S' U 

,len ~o , v. Lo.:u vn1 kt,:,r~ bedz1e 
pt~f J\\'a: wsr: .oie z kom1sjq. WY' 
cbl raarz~ Llt.l Narodów. 

LiQ'a Narodów - Z Lon' 
d7nu donuslą, ~e w spraw1e uty' 
cia przez LigQ Narodow Cioty an• 
giel" '{iei na 'ą7fpadek zamknięcia 
t>u · l h • wy h ~e~v ( olokady) kt6 
:eg ~olwiek opvrn~l;O p~ ństv. J J 

dzit:OlDik angielski •Oaily T~legrapb c 

zaz: .acza, że zapatrywania się n, 
tę ~Wetitj*: niektóryc·h przed6tawir 
cieli państw poludniowo.amerykań· 
skich jest nieco błedne, a to ze 
wzgł~du na zasady Monroego, któ· 
re przez pierwszego prezydenta 
Stanów Zjednoczonych u. Waszyn· 
g tona były zrozumiane w ten spo 6b, 
że zamknięcie portów i wybrzety 
niektórych państw poludniowo·ame· 
kańskich jest niedopuszczaloe. 

- Niemiecki Kongres ko!onjal· 
ny zatwierdził uchwał~, ateby rząd 
niemiecki pod żadnym waraokiem 

nie r.god~ił aią oa przystąpienie 
NiemH c do Li!;i Narodów, dopóiti 
nie zostanie rQzstrzygoiqta. s;_.>ra w a 
koloruj nit)miPcidch 

- Niern,••cld gabinet minisler
jaloy po::staoow1ł starać sią~ aby 
Niemcy w jak najkrótszym czasie 
zostałv przyjęte do Ltgi N<~roc ów, 

- Z Genewy donosz!ł, że w ro. 
ku 1925 Jirzvst~pią ao Ligi·Naro 
dów Niemcy, Staay Zjednoczon~ 
i Rosja. 

- Liga Narodów postanowiła 
zalecić uźycie espNanta przy poro, 
zumiewaniu ~it; zapomocą telegrafu. 

- Maędzynarodowy Kong"es i!O' 
itojowy w Loody:.1ie ~akończvł swe 
P"ace dn 20 h. m. Tego sam(•go 
dma w Hvde·Parl{ (czytaj H a.id 
pdku) odbyła się vgr·omn!' mani. 
f~stacja Dl-l rzecz pokoju, w któ· 
\'llj w :.i~li cełział wszysry członko• 
wie Kongr;;su i olbrzymią masa 
ludoo~CJ 

Bu gar•ja. - Z Aten telegr·,, 
f11ją1 ze grecki minister ap;aw 
w .. wn~trzaych zawudomił dzienni 
"i grPCklt~, ż~ komu ·iści moskiew 
sc v 1lanu ] ą w Bułgarii zamac·h 
s~am. i mt.~ą zamiar doprow<>dzić 
go do skutku w bietącyrn miesią
tu, (Ouecna rP.woluc]a w Bułgar i 
Jt'St JLa d ;oiełem P. R.) 

- Al!lhasada bułgarska w Pa· 
rv~u zaprzeczą jakoby król butgar 
sai Borys zos!ał zamordownnv. 
Jednak w dalszym ciągu krąźf\ po 
gło"ki o wybuchu wojny domowej 
w Bułgarji. 

Rosja. - Z Rz}mu zawiada· 
miają. że stosunki dyplomatyczne 
SoWtet6w z Watykanem są n~pr~. 
foue. Z tego powodu opuściło Ros}q 
posels,wo Watykauu dla pomocy 
Judoości rosyjskiej, cierpiącej gład. 
Zbli2enie się Rosji do WatJka!lu 
uwa~a si~ na dłotszy czas unie• 
moż:liwione, 

hiszpań'3kich w okolicy Bon Amtx 
jest kryt)ctme. Powstańcy atakują 
be~ przerwy służbQ komlJnikacyjn,. 
Z·1 ząd~on'l w·tcofauie woisk z miej• 
scow!~ści X wen, aby łatwiej można 
było zaopatrzyć w ~ywność i ama· 
O;(';~ fort C '\ssa quiran. Trudności 
czvnionP- przez powstańców w tym 
!tif:runku zostały zwyd~żone przez 
wojska hiszpańskie, 

Turcja. - Korespondent pa· 
ryskiego dzi~nnika :.Matinc w 
Smyroie (AZ. iJ) tdegnl fU JE'" ze pad. 
C:!as pożaru kmematografu w teru 
~ieśc:e zginąło w płom1eniach 
przeszło sto os6b. 

e~&~~a~~~e0eeeo0aee~~~~~••~• 

~ KRONIKA KRAJO łl A j 
~$Q• ~*~•a~=•• ae~••e~•~•• 

Z Ktirytyby. 
K.-, PROBO~ZCZ Z RYBNIKA 

NA SLĄSKU W t\URYTYBrE -
Ktłk~ dm bawił w Kurytybie 
W boy ks Dr. T R ginek, proboszcz 
z Rvb•uka i radca wojewód<~;łWa ślą. 
skił'go Ka. proboucz Reftinelt przy. 
był do Brazyłji, aby zapozoać si~ 
doldc: doie z tuteJszymi stosunkami 
emigtacyjnemi i handlowymi, gdyi 
prawdopodobnie na podstawie ze. 
branych przez niego danycb1 szcze· 
g ··lnie w zakresie handlu, zosta• 
w e u.;worzooe w Sao Pauło 
biuro hand 'owe dla zapoczątko· 
waoia ~tosunków handlowych pol~ 
sko • brazylijskich. Bogate liłanta· 
cje kawy w stanach S. Paulo i Mit 
1as Geraes doita.rczq. oiezawodoie 
pierwslego produktut któreeo 
eksportem do Polski zajmie siQ 
nowo utworzone •iurc haadlowe 
w ~i 1 Paulo, którego młówna ~ie· 
dziba na Południaw, Ameryk~ ulwo • 
rzoną zostanie wjednem z ~łównych 
miast h;10dlowych republiki cbiłij· 
ski·:j, kt-Jra. posiada olbrzymie po kła· 

- Z Londyoa tclegrafujl\1 ~e dy saletry i siarki, a których wywOz 
mimo llcv.ne zaprzeczenia ze stro• do Polski, będzie głównem zadaniem 
ny rządu bolszew1ckiego1 telegramy pierwszego ;_.~o.lsk1ego biura handlo· 
nadsyłane z: Rt:sji pot~uerdzaJą, że weco utworzy6 siQ mającego w repa• 
bo1tJzewicy Z6ładziłi ze świas.a blice chilijskiej. Nie w~tpJWVJ że w 
przeszło dwatysi"ce osób z lepszych krótkim czasiP. te biura. handlowe za 
sfer niektórych miejscowości w mienią się w powatne f1lje banko· 
Gruzji, podejrzanych o etosunki z we, z których korzystać będ~; i 
rewolucjonistami kaukaskimi. nasze kolODJe volskie w swych 

- W Pertersburgl.l (Lenin,ra· traJlsakcJ&Ch handlowych i prze· 
dzie) ogwmna burza w polączeniu .;o• itach pieniążnych do Polski. 
z ulewnym desz:czell! wyrządziła ol •• k widziilly zadaaie W·hlego ks. 
brzymie szkudy mderjalne. Wod11 i !'>•boszcza. Dr. Regmka jest bardzo 
zalała zn. czna cześć miasta.. powa~ne i ma wysoki<! znaczenie 

- 0 JDOSZI\ z Hoijl. że b olsze• tak dla Polski, Jak i dla naszl:!j ko• 
wicv otoczyh miasto Baturn woj łonji. Dlatego witając serdectnie ks. 
skiem, l cząc8rn 60 tvsr~cy 7.ołnierzr. Reginka ua ziemi brazylijski<>j iy• 

w, uług ostatnich telegr=łmów ez ·mv mu, aby powazoa Jego mis•a 
t'ł ~~ lucja w G•·uzji została s tłu ~o >lała uwt~·flczoncł jak naj po· 
n wna 

1 
myślnie!szym rezultatem •. 

Woj~ka giUztoskie ukryły sią w K::i. R~gaoek, zan.m został pro 
górach 1 tam stawiają zaetęly opór bos ~czem w Rybniku był wy~szym 
P1ęć tybięcy rewolUCJoa•stow znaj· UI'Z~doiktem państwqwym w cha· 
du.1e si~ nad Morzem Czar aem w l' 1\tdze NilCZ!'llOJ a Wyd·dału Pracy 
mt~J~ uw śc1 Poti. 1 0 1nelu Społecznej,~ obecnie )est 

- Powolłt wyrządza ogromne 
~~:koti~ w Moskwie i je) okohcy. 
Zgtof!ł" wiei · osób. Stratv są obli· 
c~ou~ na 10 miljonów rubli. 

- Dzienniki paryskie telegrafują 
tE> w WOJsku rosyjakiem powstal 
w·eł~ · sStandal z p tWOdu bezprJ\W' 
nsgo uwal....aania od WOJSka popi~o· 
wych przez lekarzy rosyjskich. U• 
wtcziov\> przeszło 500 popisowych 
1 kilL.unasta lekarzy. 

Hiszpaoja. - Z Madryto do· 
nasz~&, ~e połoteme wojsk hiszp" ń· 
s~ich w Maroku zaezyoa si~ zwal• 
na polepszać. 

Ostatnie telegramy zawiadamia· 
iłł, 2e wojska hiszpańskie zajęły 
tereny Gorgcsu, które władr.e woj· 
skowe uważają za bardzo ważni\ 
pozycjfjl strateg1czoą, gdyż bez po· 
siadania tycła terenów nie mogliby 
Hiszpanie panow!lć nad Tetuanem. 
Dla zdobycia iych pozycyj walczo 
no przeszło 29 dni z wojskami 
powstań~ów marokańskich. Hz~d 
hiszpański jest bardzo zadowolony 
z ostatnich operacyj wojennych w 
:Maroku. 

- Sprawozdanie urzędowe głów• 
nego dowództwa wojsk hiazoań 
skieh wyjaśnia, że położenie wojsk 

radcą WOJeW d~ wa C4Yii drugim po 
wojewodzie dygnitarzc:m woje· 
,, ćdzkim. W cz<~aie Jt>go nieobec· 
O•Jści za~le; u uje Go w daszoaster· 
stwie paraf•• rybnickleJ ks. T"'odor 
Drapie wski_. były proboszcz parafji 
polskiej w Kurybfbie. 

PAMI.~TKOWA UROOZYSTOSG 
WIOSNY. - Dma 23 b. m. od· 
była się w parku •Passeio Publicoc 
doroczna uroczysto'ł rozpoczęeia 
pory wiosennej, w której wzi~ły 
udział uczniowie : uczennice wsq. 
etlt;ch ~:~zkół brdzylijskich w Kury• 
tybie i wiele rodzin brazylijskicb. 
Popisy gimnasi.yczae dziatwy szkol· 
neJ, wykonane przez nich Spiewy 
choralne i na zakończenie wyaciei 
sam~chodów firmy · Gravina, pow· 
szecbnie się podobały. 

Z Para.ny. 
MORDERSTWO ~V UNJ!O DA 

VlC 1 OHI A. - Dnia 6 b. m. mia· 
steczim Uuiao da Victoria eoatało 
zaalarmowane wiadomości• o zam~l! 
dawaniu powazecbnie szanowa::ago 
obywatela tamtejszego, p. Ludwika 
Padiika. Sledztwo wzdrożooe wy. 
kryło, że tego ohydnesQ morderstwa 
dokonał II~UillC! zam~~~owaAeco, 

N 



Arux 

POW• 

Dr. Gra~iau• •e Ollveira 
operator·akuszer 
nli!sażem elektr·ycznym. reuma
newralRie i paraliż. Badu nos, 

uszy i gardło. 
ul. 15 de Moverobro 93 na piętt·ze 
~~l'lkR Toll Telt'lfnn 575. 

oletni Napoleon Diogo da 
w celu rabunku. 

lllnrf1PI'!01Wa dokonał w cznsirJ 
rblebodaW'-'f\ jego spl!ł. O ile' 

ze ź · ó ·łh prywatofgo, mot· 
ze wzgledu na swój wiek 
iany, został po chwilowvm 

wypuszc1.0DV na wolnośt. 
sią z t~:·go •szlachetneg:H 
władz b1:'azyłijskicb, ie 

tniro wyrodkom wolno w 
lji wszystkich be~kamie mor· 

ać . 

Z Sao Paulo. 
AGEDJA MAŁZEŃSKA. 
ranem doia 25 b m rozvr,ra• 
w k~batecie •Luna Parq1l •' « 

Paulo tragic~oa scena ruał
mi~dzy Alicja Bastos de 

s i jej możern Hale Santisero. 
•uw,.auc.··~ wuletnia Alicja upu · 

niedawnr. męża swego i Zl• 

prowadzić ż' ci e niemoralae. 
jej U!iiłow?ł · ni~jednokrotoie 
d~ić il\ z powrotem na dro ~ 

uczciwą, w końcu jednak wy· 
stę jflg~ Clerphwość i gdy 

powyż otoaczonc> go s~otk v.ł 
w kabere.rtt> Luna Pa'qle do 

•""''"''"'"'oy do rozpaczy r o ~J. u Jtnem 
m sWeJ iuny dał do me] d~il 

rewolwera, ranią,c n 

REWOLUCJI. - Generał 
v, do C•)sta po wyparciu rewo 

ów ze stanu Sao Paulo 
ze sw~m wojskiem do 

Sao Paulo. 
uyrn dowodcą wojsk o;>eru. 
jes~cze przeciw rewolucj0• 

m zoitał mianowany generał 

wiadomości oficjalne do· 
że reszta wojsk rewolucyj• 

przeszła granice Argentyny i 
waj:.~ i tam przez wojska tych 

bhk zostały rozbrojone. 

POGŁOSJ:-:1.-Wszel 
pogłoski, jakoby rewolucjoni· 
znaJdowali się w pobł!żu G:la· 
a wy lub zagraża i Kurytybi~ 

pozbawione prawdy, albowiem 
już wyte-j rmdm eoiliśmy, re· 

· oniści opuś, ih już gran · ~.t e 

'i• i schronili ~Q w s~siednicb 
1 k ch. 

Z Rio de Janeiro. 
WYKr~YCIE Si ISKU NA ZY· 

GENEllAtA POTYGUAHA.
Fotianopolis dvnosz(ł, że poli· 

i tem umem podniełć ją t upośledza· 
nia i pr~ysoosobić do niepolłległości, 
W kcńru X. proboucz kuał c~słunić 
nowy obraz w p~złacar.ych ramach, 
Prezydent• Br.zylji, aby go umieścić 
obok pertretu Prezydenh Pol!lki. Mu· 
zyka zagrała a dziatwa zaśpiewała 
hymn niepod!egł,:. ści. Hymnów tych 
narodowych polski~h i brazylijskich, 
dziatwa nu za naucz\ łA się z tym sa
mym z.2pałcm i czcią c ~ i ka'echizmu, bo 
na szczęście znajdur ą s•e w tej s s mej 
k1iążce naj p iękniejsze pieśni o B·,gu i 
Ojczyźnie. Po odegr&niu i odśp1ew~r 
niu hymnu narodowego polskiego prze · 
ml'lwiali nauczyci.elow!e i dziatwa 
czwartej i trzectej kln y, po portug!ll
iku i po polsku, przeplatejąc mowy 
śpiewami brazylusk1emi i polskiemi. 
Byli przedstaw lale ze szkół z linij i 
szkoły rządowej p. Lorenca, której 
dz•atwa wzi~łi czynny udział, a on 
sam opowiedz i ał sporo szczegółów hi 
stor'/cznych, Wtce dyrektor p. Karol 
M1.1s1:yński p12:ec:ytał imiona najte
pstych i dobrych dzieci prosz11<= rodzi
ców, by ich nagrodzili i aby ukarali 
tych, IUórych imton nie słyueli. Naj· 
wi;ksza kara dla naszy;h dzieci i 
najbarj ziej odczuwana, to opus?~czenie · 
ich 1:nion na obchodach Ostatecznie 
pog;:,da nie sprzyjdD. i dlAtejoto opuu
cz.:;no gimnast}·kę. Z•chwyt stct.egól
ny zwróciła na 1i0 n.sza muzyka przy. 
grywiliile .:oraz lepiej rozm~ite kawal~ i 
pi<;kne i wesoł:: dla uciechy' koloni · 
stów. .Jan "-· fhoiński 

Do Szanownych 
Czytelników i Agentów! 

W dolnym s: ;ągu otrzymujemy od 
niektórych czytelntków i agentów pre· 
nu~eratl@ jeszcLe po 8$000 zamiast po 
10~{'00 c:yli 11$000. Przypominamy 
więc ogłoszenie w gazecia z dnia 3·go 
ma]'l, w którym cświadczyliśmy wy
raźnie, że kto do l a: o lipca rb. 
upłaci sw4 należność, płaci tylko po 
8$000, kto zali do 1 go .lipca u ie 
zapłaci. DlUSi później opłacić •a 
bieżący rek po 10$000 a za za• 
ległe lata po 11$000 do cze.~u nas 
zmuszajfł powiękscone wydatki. 

Wtela prenumeratorów, w uznan:u 
ciE;żktch nasty'h warunk11ch gotpo
darczych, trzymali sil~ ściśle wyzna 
ezonego terminu, to jes~, albo przysłali 
p~zed uj>ływem 1 lipca po 8$000, al· 
b:J po l •pcu po 10$00C. 

N.e brak je .:! nak i h.kich. którzy na 
naste ogłoszenie u~agi nie zwrócth i 
teru } 'Jtiz:::~;a nad~yhilł ?O 8$000 

Z powodu tego p:raimy ~zanowny•h 
Czy•elniic6w i Agentów o wyrozu
mienie 1 opł&cenie, W%gl~dn e ściąga
nie teru (w kn ńcu roku) za roli 
bieżący (1924) po ll$000 a 
każdy saległy r ok &akźe p o 
ll$000, gdyz w przeciwnym ra~ i9 wy 
dRWn\CtNO r 'lnoS Stbd~ (traci proc~nt) 
cte~o od W'l!l wymagać met motna 
z,ś ty' h ~ renurr: eratorów k iórzy po 

1 lipcu orzysłal • feuc~e tylko po 8!000 
z&mitst p , 10iPOOO a za uległe lata tak 
że tylkn po R$000 prosimy upr t ejmle, 
brakującą runt~ przy sposl"bnnści do 
phctć lllho v.·prost u na.;; a.bo u na. 
szego &!Jenta. 

\V.Ydawaidwo. 

ri(Jska po długich badaciach i 
mach wr>adła n..t &lad Ile kos~tują te ł"az krajo 

dukonantgo na życie gene 'lU e gazety? 
Potyguara i uwięziła już wszy· Po zaprowadzeniu złotego polskiego 

jego członków ceny za k'siązki ~ gazety tak poszły w 
się, , źa zamach ten U gór~. że trudao nam zagrauic4 coś za-

śmiartelny wróg generała mówić z kraju. 
Joaquim de Castro, btJ· Ażeby nasz}' m Sza n. Czytelnikom 

J· u~ w stanie spoczynku. Bom dać wyobrażeni e, jak ' niskie Sil tutej. 

zawinięt(\ w gazety zanićs 0 krajowemi, podaje; poniżej należność pre ł d l 
sze wydawAlctwa w porównan;u z 

kania generała wypqdzo:uy numeraty rocznej nast~pujących pism 
marynarki wojennej1 prze• krajowych: 

za Jistcnosza. .uu"trowany Kurjer Cod%ien~y• z 
był to więc, jak ogólnie przy• Krakowa 84 tłotyc:h, czylt 160$000. 

.Kurjer Poznańsk1• 84 złotych czyli 
no, zamach polityczny, u. teO$OOO. 

• nn.'llD'"'"v przez wrogów politycz• .Kurjer Polaki• 84 złotych czyli 
geoerałs Potyguara, lecz zem• 160$000. 

• • u ......... • ... tą nieprzejednanego wroga. .Przegl~&d Swiatowy• (2 miełi~czr.ik) 

Jreliejauowo. 
atwa felicjanowika razochoczona 

obchodów narodowych przyg, to
sio jak tylko mogła na rocznic~ 

IPo•:ne~~~OI!ICl .ISruylji, 7 września z,. 
po msty świ;tej nasza muzyka dota 

po pierwszy raz hymn brazylii• 
a dziatwa hucznie go przełpiewała. 
m X prob. K. Zajkowski przemó. 
przypommajłłc szczegół histo-

te Leejony polskie zdobywa· 
mosierro ~rzyśpieszyły zdobyc e 

tylko Hiszpanji ale i Portugalji, 
Jan VI. mus;ał dążyć do Brazylji 

8 dr- larów czyli 8~$000. 
• Gneta Gdańska4 60 złotych c;;zyli 

128$ oo . 
• Słe~wc iPomorsk!e• 72 złoty<:h, czyli 

140$000. 
Są, to copuwda, gazety, k.tóre co · 

dzień wychodzą. ale wobec tego t'* 
gazety tutejsze (iak nap, .Gazeta Pol
ska• przy 10$000 rocznie stanowczo 
tańsze od krajowych, nie uwzgl~dnia~ 
J~iC przeto, źe krajowe gazety me! ll 
wlokszee poparcie i w;~ksze docho· 
dy z ogłoszef.. 

---------------------------
7
DODl drewniaDJ' w dobrym sta

nie, z ogrodem, na ul Prudente Mo
raes, do sprzedania. Zgłosić sio u p Ja· 
nd M11;:ioszka, Curityba, Rua Saldaoba 
Marinho N. 115. 3 3 

Szanowy Pr.nie RedakłMze! 
W ~umerze 69 •Lttd<( z dn. 10 

wrz•, aoia 1924 rok'-' ukazała eię 
kor.espondeocja z Parto Alegre da· 
towana dnieto 27 sierpnia 1924 r. 
od Tow. Polskiego Dobro •Tadeu~z 
Koścmszkocł w której z a zor ClODO, 
ze Pan Fdaks Ctaj !~o '3k', d e W~· 
pełn ił na si t: p rz,·jętych obowiq,.; . 
ków na stano ~1sl: n se~r12:.urza Km 
mit• tu. 

My niżej podpisani członkowie 
·Komitetu Pa wi!onu na Centena:-io 
wyjaśniamy, że Pa.n Feliks CzHJ• 
kows~i nigd y nie zaJmował stano, 
wiska sekretarza w Komitecie, ani 
tGt był członkiem tegoż . dziwno 
nam1 że T,lw. Pol. Dobroczyone 
~Tadeusz Kościuszko« n iesłusznie 
obwinia public~mie za p 1}mocą pism 
kury! ł· bskich o b. Felilłsa Cz"l jkow• 
skiq:o. 

Jan Horde, Józr f Dułiwka1 Lud• 
wi15 Jung, Fdi!ts JawQI"'ki 

Porto Ategre dn. 18-IX -1924. 

Sieczkarnie 
systemu powszechnie mnanego z no 
hmi umieszczC~nymi n walcu; 5 roz· 

maitych ci~ć od 5 do 21 milimetrów. 
Nadszedł nowy tran!port z Europ}' po 
ceaach bardzo aiskicia do na

bycta tylk 'l w 

Ca~a Melichar 
Kurytyba, pt6Q.t Sen8dor Curreis "i 

(d awniej Lsrg~ Ventun•) 
Neże zapasuw5 za~sze 

na skbdałe, 

Sieczkarnie 

loterj<l 
. s~~ ra akoj g::yJ zabawy, f.i (.fzt"lanina i t d. dnia 5·gQ pa?.Jr.i r:·r.:ik" , 

w nreJzt e lę cb nahożt'ń'l lwh.! przy pu!skif!l lm~ ' iele na rua Aquidahtml, 
C7.ysły dochód r rzrzoHczony na 

Nowe organy 

Żeh~~o SZ1 'ih01\'e-olmclśJ "~uz.;;dzb dla kowali, ::t o':~ rz ~ i ws ~~ 1 

kich innych rz~miosł1 szk ło do oldeo, L\rby, tow ry f malJO\'\an~ 

i fajansow·~ . drut ~~ ~, :~; ·" y, łz i1 :udry l\hsz~ n1 R·.lnicze1 jak 

n. p. plugł, włók iJ brony, a"apaki, s ieczkarni~>_. mfLk::>.rni rna· 

neże, łopaly1 r~d e, kopa.:zki, sie l~iery1 kos y i t. d. 

w ielkim W.Jborze! 

Po cenach przystępnych ! 

h 

l 
i 
~ 

_C_A_S __ M_E_rf A L ~ 
~· 
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Novembro N. 44 . Curityba - Rua 15 de 

Jose Hauer Junior & Cia. 
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]{~~~~~~~~~~~~~ ill~~~~~~~~~E~~~-K, ' 
~ . , . E 
~ Aniliny .i farby nietnieckie ;~ 
w .lłarki RAYEB ~~ 
~ do farbowania zwłaszcza wybła&ł;lcb rzec~y w pactkac~ z .. , 

z nożami umieszczonymi na przyrzą w oso~nemi wska~6w1iami i w ~lcrzynkach p l 1 k il n . we wszel· n; 
dzie ruch 1mym, :z: matcrjalu doskona- m.. ktctJ kolorach jak · f b T d k ' i \ 
leg' i daJącego gwaranję pcd . kaidym 1( • ' o·ez tr Y arst mowe •l ape.u~:!Yt "\t:' 

względem . w skór, wytwor~w roślinnveh i a?.pojó .. v. 1r}. 
Sieczkarnie mocne, niezmiernie wy- ł( ISIS BI(JIIOROL !~, 

• lrzymale i wyd•jne NaJszedł nowy )i( najskuteczn'ej~!Y środeK do wytępienia rohactw:1 wszelkiego rodu;u ~ 

transport z Europy p;, cenach bardzo ~ CARLO S LUH "'l -
Casl Mslichar ){( Dna Biachnelo 52 - <Jur ityba - Pał'ana _ u "a• ił :~ 

niskich, do n ikbycia tylko w l 1. Y ~~ 

Kurytyba, pr&Qil Sen~dor Correia 1 ~~ 
· dawnieJ Ltrgo Ventura . . _ 

1 
~~~~llt1~'EllJi~ilE!iJ!l~~~~~;;€j3:1 • 

'~~~~~t !21~~~~~!t, ~~~~ó~~~ o@ P A T R ZC lE ~ 
jauyn etc. etc. r l' 

Bilrdzo praktyczne i wyda'ne i bardzo PAN SJ Q 
łatwa do kierowania. Sprowad:one z ! 
Europy i po cenach bard~o n•11k ch 

do nabycia tylk,., w 

Casa M'lir.har 
Ku·yiyba! pr \ & S n '1 J 'r C,.~· a N 

(dawn iej Larg :1 V.,ntuu) 

..... 5 ... ~ ·~-
St.tr •l( m t'ur-..~ XX \libJC'l:.rJ 

w K'l "Yl!;l>lt~ w sob 1!t;: rhJ.. 4 pr· ż 
dZii"llllka.f t . r. w Z AT Au Pul 
sk m przy u!. C trbc; dd C rv .. d lJ• 
N· 73 o 1b~ !r.i. ~i~ 

KLIENT 
z a dowol ony 

A 
KRAWIEC 
również 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE UBRANIE l 

l 

Przedstawienie 
b~da odegrane trzy króUrie i zaj · 

mująee sztuczki : 

~ WYKONAJAN ucz tlf Ul\1'1' 't( R ,"'- 11 
Avt mda Lut:..'• Xavier 

N. 11 ~ 
I. 

"Na~rii ~Jenie zb6jcy'' 
ob,·aztłk z życia św. Jaua Kanlt'go 

w l akcie. 
n. 

nNapad bandytów\' 
czy h tym razem mu uszło va sucho 

w t akcie. 
III. 

"Wór pieniądzy w lesie" 
d\ałog D'id znalezionym skathem 

1 akcie 
Po przedstawieniu BAL .. ba:dzo 

uroz.naico ny, w. program którego 
wejdą tance, kwiaty, poczta ftan· 
cuska, etc. Podcza~h balu w osO· 
bnym pokoju odbądzie sir: CI~E 
MA familijna. Ptz) grywać b~dzie 
Ork1estta Polska. Pocz~lek o godz. 
8 mej wieczorem. 

C<'ny wsł~ou: Lota lOS1 Sala: 
Panovi.e 2$200, Paoie 1$000, Dzie· 
ci 500 rs. 

Zaprt~sza się niniejszym wszyst· 
kich Rcdaków. KOMISJA. 

POSZlJHIWANm, 
Na skutek prośby p Józef• L'chwały 

w Tarnowie, paszukute si~ żony Ewa· 
rysta Chmielewskiego, bytego nauczy
c:tela, zmarłego pr.:e<l 10 laty w Porto 
Alearo. 

Pouukiw•na lub ktoby wiedział 
miejsce pobytu : poszukiwanej, zechce 
znieść sio z Konsulatem R. P. w Ku· 
rytybłe 

GASA JDisAL 
ALBERTO C. ELIAS 

CUfUTYBr1. - PARANA -· BRAZrL· 
rua .Jose B6Difacio li. 9 ('v pobliżu katedi~.J) 

~kłall mit· ś ,;1 s i~ w h: m samem domu Jak da wn!eJ 
obok rze źni Garmater 

FILJA: Rua 15 d e Novetnbro N. 31 
Ogromny wybór oba.wia 

w•aelkił'go redząju po ceaach najoiższ.Jch 
--- ~l"ECJALNOS'Ć 

G..6..~~SZE 
Wykonane na _wzó r trzewików do s~ourowania 

BARDZO PHARTYCZL'IE I EuEGANC '<IE 
UWAGA.: Ubuwie sprzedaje sio nod gNara'lcjl\. to jest, gdy s ię okazuje 
jakaś nie.łokładność, .:zyli nietrwalośS obuwia u.1owodniahc& w:n~ f • • 
bryk:lcji, to takie małe naprawy wykonuje si9 darmo . 

Tor.c. Tad. Kościuszki L Z. 
W niedziel~, 5 go października 

po południu o godz. 2 ej 

-- WYCJE(JZKA -

do parku •Providencia((. 

Tamte fantowa Joter~a, szurasko, 
i t. p. rzeczy. 

O liczny udział prooi 

KOMISJA. 

W razie niept,gody wycieczka bę· 
~rt\ e odbżona. 

Podziękow anle. 
Wszystkim, którzy wziili udział w 

pogrzebie nauego ko~hanego syna i 
brAta. 

5. l'· _.dama .Baeioizłta 
skład~ruy t~ drogii serdeczne • Bóg 
:z:apłac . . 

Równocześnie dzi~kujemy kumom i 
kumot~:om a szezególnie chrze tnej t 
chrzestnemu za ich mile staranne przy 
sługi. 

l - ~ FAM!~~~:z:~ 
...... ~""" '..--....,...;.' V ~ ...,)· ~ ""'-.# ._.l 



~ tj 
~- Dr, Mirosław Szeligo\vski ® 
~ ;rł:r a•:r&ten< kUnlk ennpejoklch ~11 1~ Lekaxz i. ope:cato:r ~ 
~<j: DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CBmURGICZNYCH l KOBIECYCH ·• 

l Lect.v podług oap1owsz~cn spo::;uboV:l'. l:łada za pomocu promie!ll Roentgena. ,~. 
fl~<§. J»•)s~ada włal!łną praeowD~ę do badań m ikroskopowyeh l ba.da6 !1 

k rwi oa choroby ukryte. 
~ Chorych zamiejscowych przyjutu j e n a leczen·ie 

• . • fi 

Wielki Sl{le Polski 
arcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentss N. 19 
łf& w swej klinice. ~ 
w11 _______ s_u_•_:_s_i\_o_'F-ra._u._c_•_s_c_o_•_·_•_łi - K_•_~"Y_'_'_b_a _______ rłJ 

ma zawsze on składzie: mąk~ pszenna. żytnią i kukurydzianą, cukier, ryz,"_s61, 
śledzie, śliwki, rodzenki i konserwy owocowe. 

Ma również naj lepszą kawQ mielonł\ z własnej fabryki. 

9.Jiu;a z browaru T run ki krajowe i zagraniczne w najlapszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne ja kolo: kukurydzt:, fasolt;)1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

8PBZEDAŻ NA JtOLONJE HIJBTOWNA I DĘTA.LifJZ.N.A 

CENY PU.ZYSTĘP t E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

orz 'J'~vyższ ~ "'Yce wszgsth ~inne. 
.. 
• 

Nasiona z Polski 
sa na składzie świe~e i naj. 

Jepszycb. ~atunków. 

Nasiona utarzyt.c 
(Torebka 200 rs.). 

BtGkiew, buraki, cebnla cyka• 
rja1 dyniE>, fasola szpar., groch, 
cukr., kalctfjory, kalacepka1 kapu• 
sta (głow~asta1 brukselska, czerwo. 
na, włcska), kop..,r, majerar.~k, 
n.ak jadalny, ma:chew, m.:looy 
musztardA, ogórki, pieczarki (za· 
rodki, l cegiełtuJ 1 mlr.)1 p1eprz, 
;>ietruszka. OilJiilo:.-y, pory~ rabar• 
ber, rzepk< ~ mJ,~S.1 rzodk ' ~wku. 
l mies tHtłat3, :.eleryt szp .ragi. 
szpinali, truska w kl ( r oz.5a.da) 

:Nasiona kwiatóuJ 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber4 dzwonki, goź, 
dziki, groszek pacboący, Jewkonj:u 
lwie pysza zkr, łubin kwiat, maciej
ka, roaki1 oastureja, ostróżka, pło 
myk 1 rezed<!, sb:;ecznik; itd., itd. 

Wysyłka koleją lub pocztą w 
granic~::.ch cajej BrazyJJi. 

PAWEŁ NIKODEJJI 
Travessa Zac!Jarias, 5 -

.- CURITYBA- Parana 

~mcocomcocommmcommmtllCOttcococo a® aatm -~ 
"Cervejaria Cruzei o·' l e 

e 
e s a e · e 
e e 
e 

s 
@ ~ajlepe7.y browar w Kurytybie polPCd tu i na prowincji 

piwo własne::go wyrobu po najprzyst~poiej:3~ych cenach roark1 
•Cruzeiroc1 •Pilseoc, • Pombac, •E->carinha i inne. a 

Kupuje dla wlatmej słodowm jqczmwń w rozm itej ilośca ~ 
płaci najlepsze cen-y. e 

HUBTTYBA. - t1.łiXA. POSTAL 108 e ~ 
SłD0)0)6)80lm6ltOSSCGCłlłl~rt~@®COCSłCO:G S{43@l 
a!RII&IIIl&li~ii~ałlllf!UJi!!;łl~ifii.1!~ri !ł Si~a2fia • • ; Apteka " iradentes" :1 
11 
• Walerego Wiśniewskiego • @ 

• * • 
Plac Tiradentes N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

~~ W aptece tej1 której wła~ciciel~m jest Polak1 rozmówicie 

• • 11 • 
siQ w j.}Zyku ojczystym i znajdziecie rzetelnł\ obsług~. 

S\VÓJ D O S'\VEGO! 
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~·· •e~ • •••• wsaaesaamm~aaa•aaaamwaa~ 
·· Dr. Zygmont Gradcwskj ' ••••-- ....... ,. .... .._. 

llil~if' ...... 
~ 

: ADWOKAT ; * Fabryka cukie1'kÓW 
f# Po ukończemu uniwersytetu, *, 1J 

• • 
' 

Ił ma zarzczyr zaw1adom·ć 8z. ' ' J\ U T.~ Q r.l h 
l Kolooję Polbką , iż oLworzył t . " H 1.'- l'- -:i. 

kaoce!arjfJ adwokacką i że i • :T ' :fa ::E::ul· i 
' załatwia wszelkie sprawy CY· ' • oze J.. ' 
l wilne, k ymioaloe, spadkowe, ' ' Wyrabia cukierki w DRjlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier * 
ł razwedowe i t. d. t (.,ballas") we wszystkich odmianach. ' 
l B ' . . k . i ' mro 1 m1e~z ame : ' ~ Ulica Martim A :f:foneo n r . 16. ' 

raęa Osorio .5.3'7. A 

• ....,._...,. • • Coritiba - Pa r ana - Brasil. l 

HOTEL CURlTYBANO 
Wrn'ura Pereira de Souza & Cia 
\\' centrzem:asta4 trum\1.-a j ~tzy 
dJzwiarh na VJSv.' slkie strony mia· 
sta PokoJl.o 1 stoł~.Jv'n.tDie porządne. 
Wina narjonalne i zagraniczne. Po• 
s)'ła siE} obiady do domów. Przy 
ul. l de 1\ł!:! r<;o o. 7 - UW AGA 
Tł'o hotel wvlacznie dla rodzin. 

Ono 
ASA. .JA.C-'OB 

JaMba Griospunda 
Fabryka mebliJ materacyJ kołder 

i płaszczy r ir prz~>makalnych. Po· 
siEda o eble nowe i używane. 

Snrzedaz .na wypłaty. Przy ulicy 
1 de M s re;; o o. J 8-Telefon n. 389 

041 

PIE.NI 4DZE 
wyro~yez ilł si~ oa mały p. ocr?t 
dod h •patek~ lub pod gwarancJą 
bonusow i apolis. Kupuje si~ i 
sprzedaje domy, &iemie i maj,tki. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare
chał Decdoro n. 38. 028 - -- -----------

Dominik Kurecki 
Poski zakład krawiecki 

tJIJea &Jegre N. 3 
Wielki wybor materjalów na ubranie 

l amówienie wrli:onuje się w razie po 
rzeby w 24 godziny. 

Boltota c w ar aatowana. 
' CE''Y ~n~'\IĘ 

\ 
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~ ~ 

w VEII O '' ~ 
~ '' ~ . ~ 
~ Fahbr.ykda karmehlk6V.: ~ cukh1erkow r~żn(egbo 

11
g:ttu) nku, 1~ań· ~~ 

~ szyc 1 rotszyc OWIDI~tyc w pap1er • a asc 1 ma mo, ~ 
~ nowych• kOkosowych .. miętowych, cytrynowycbJ ananasa. ~ 
~ wych., trus ... wowych~ bananowych i mlecznych. ~ 
~ Pr6cz tych mam jeszcze inne gatunki specyalo~1 nowe = !f! go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce• ~ 
~» nach bardzo przyst~pnyrh. ~ 

~ Uprasza 8z. Rodaków o łaskawe przekonanie si~ o tern, ~ 
&J te ~ najtańsze i najlepsze w kurytyb1e. ~ 
~ F ranciszek Eacho'wsl~i. ~ 
i1ll9 ~] 
~~ CO RITłBA -:- Rua Cabral Nr. 53 - PARANA . ~ 
m ~~ 
;aJJi~li~flfliJQ~m~~fłD~mm~~n~~e!:~il~~lie 
Banque Fran«;aise et Itałieune pour Lam<wipue du Sud 

Centrala : Paril, Rue Halevy 12. 
Agencja w Retms1 

B razy l ja - Pllje : S • .Paulo, Rio de Jan8iro, Santos Curityba, Porh Ale· 
gre, Pernambuco, Rto Grande, 

Agencje : Araraquara, 8arretos ~ Rebeduuro, Botucatu,. Caxias Espirito Santo do 
Pinhał, 1atu, Moc:ó~.s, Ourinho, Paranaiua, Ponta Gross,, Ribe1rao Preto, 

S. Carlos, S. Jose do Rto PardQ i S. Manoel. 
A r g e n ty n a - Agenc;e : Bucmt s Ayrea i Rourio de S nta Fe. 
C b i l i - Valparaiso - Korespondenci : 

PERU - Baneo Italiano·Lima, Callao1 Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banque Franąaise et Italienoe du C~lumbie-Bogo ta, 

Załatwia si; wszystkie O;')eracje pieni~źnt, przyjmuje si; depozyty na 
termin określony i na racbunok. bterzllCY płac:~&& najwyższe procenty. 

Apnc:j~ _Banllu XX Commerciał ltali•~• miełci sit we włunym bydyn• 
k~ pr~y ulfcy 16 1e rt-w~ .. ~bro, 

~aJ w1ąk. 'iz v wyntt'a tek. d ' a leczeo~a s . fiłisu 
Eli:z:i:r ~,9j.4~ · 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 31 lute1o 
1916 roku, Nr, 26 

Zwalcza skutlólcznie 'lyfihs bt~z oit~bezpitczeństwa dla injakcyj. Jest ener. 
giczuyro środk1em, cz)·szczfłcym krew i lelr.ardtwem wielkiej wartości 
Już przy utyciu tr:.;o;eciej flllS~eczki, objawy eboroby aawdt powamiej 
szych: plamy, fistuła. pryszcze, wrzody i reumatyr;m, znikaj14 jakby je rłłk• 
odjął U 9~0/o mętczyzn żunatycb, którzy za czai!6w ka..valerskicb, ehoroL 
wali na eboroby ~ekretae chot'oby te pozostai!l claronicznemi i to jes 
przyczynf.}, żtl tysiące kobiet zamężnych cierpi14 na ro~maite niedomagania 
kobiece, nie wiedzą(' zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

3 fla!izeczki wyt!turczlł zupe!nie· do odzyskanut waszego ~drowia 
i uratowania wasz:ych dzteci od l)rz}byych na-;tępstw 

Dla •-izieCI t!Vfi\istycznych jest .ELIXIR 914:" nl\j')doowied 1ieJ 
sr.em lolcar;:~twom, poniewa~ 11ie atakuje żołądka i jest prłlyJernnym w 
użyc1•J. "ELIXIa 914• nabyć można we w~zystldch aptekacli i '\kła 
dach anta ·znycb w Brazylji. 

~ Glówar skład Gl&lvio e C i a M f»" a lo, ..l. v . Sio .l'oio lł~ 

~~.J;~·.ił!l ~ ~~~~l'łl;i~~~~m~ti~JaJ 
~~$2~!Jł2~~.Z~~!l$J~Ltl!1:1~.1l~~~~'WI§~~~·~1 
~ S~anowne Panie! 
· W ciągu 4•ch godzin uwotnu~ su: M'Jżecie od kołek mllcioz• 
~ aych§ je~eli użvwaó b~dz,tw ie • FI UXO 'lEO \. TlN.-\c 
(j""l# uznana przez Narcxtowr Departament Zdrowia Publicznego, pisaom dnia 38 
(!21 0.1erwca 1g15 roku. Nr. 67. 

,FJu.so-Sedatłna• jest Jiklyuym znan~-m produktem leczniczym, 
~. którego skutek jest najszybszym w lecz:euiu nibdOlllagań kobiecych. 

Kolki maciczne leczy w ciągu 4-cb godzin. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza iycie .kobiet przed nastQpstwnmi krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb, .• Przy mnych chorobach kobiecych .,Pluso·Sed.atinu• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszyst.kie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Je(.lyni depozytarjuszo: 

GalwJłl & Cła Sao Pauto AvenidaSao Joao 145. 

Towmrzystwa FrąaeaskJe Zegla&:i llorskiej. 

" hargeur's Reunis11 i" ud Atlantiquec' M 
2 
, Reeularne odjazdy z portów Sanfos i Rio de Janeiro 
li do Hawre i Bordeaux. 
111 Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
li ksusowemi pospiesznymi, które odbywaJą podt6t Z'-' Santos 
M do h~rancji w 16 dniach1 oraz statkami specjałnie urzqdzo• 

nymi dla emigrantów, którzy Zllajdą j ak najwygodniejsze po' 
111 mieszczenie. 

Statki mają do dyspozycJi kabiny III klasy. 
Ił Podróż z Borde ux, z Havre czyi. z Palhce do Gdań•ka od 

bywa sl~ pociągami 1rancuskienu az do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdaó•ka statkami komp. francus'-'iej • Transatl•mtique•. W ten 

J:§i sposób uniknte 11~ różnych nadużyć, na ktorą mera,; by~aj~ nara 
żeni ntsl pasderowie na grantcy ntemiecklej. 

a Najbliższy odjazd do Europy 
il Z 8A.NT08 Z lłiO D& .f -l.•EIRO 

•1\IA.LTA" 29 wrześ llia 
B •FOit!\IOSEc i paźJziernik& 

•LUTETJAc 10 października 11 c 
•1\'JEO UANAc 12 >) 13 c 

·DESIHAOEc • 21 c 
11 dpc~t:daz Dtletów z Brazylii do Polska oraz z Polski do 

drazylJt t. za. (b1lbetes de clnaaada) załatwia i blitszyeb in· 
S formacji udziela · 

Ignacy Kasprowicz 
B Avenidd Lui~ ~~vier ~ ~i, 1 · f t' • 

V.ilffiiiJIJI~IHłllll &RI'iBRBJIII ·&H2BIIJI 
C A S A B l C H E L S przy alicy 15 de Novembro N .• 70. 

Założ. w 1897 przez Ąłfreda Ernesta Bichełs 
Ma zawsze na składzte wielki wybór kapelaszy dla pań i dzieci, 

zabawek1 materjałów, przt:dmioty właściwe na pre3eoty, oraz.na karnawał. 
Warto .przekonać się oeobtście o dobroci towarów j&ko tcź o oiz, 

kich ceuach 033 

Handel Polslci 
w Barro-Ereehim B lo Or. S. 

Wladysla·wa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki ~ybór to~ar6w ~etrowycb1 jakotet narzą. 
dzi rolniczych, kuchennych 1 wszelkacb drobiazgów. Kupuję prodakta 

kolonialne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim ł Rio Gt'ande do ~nl. 
= =-==·----
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