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Rodakom W Poisce tego, że kilo szmalcu kosztuje obecnie około karjery niż w, kraju ojc:qstym. Dawniej mo- ł ą;'J.i'" J1 l. ; 'n ~ -

czterech milrejsów. Nieprawdziwemi również gli jeszcze zarab"ać jako miernicy lub nau- •'i'fi' '-: uOliUGt~C'i ~ Jf . J; • 

{ 
k Przestrodze są opisywania p. Wł. Wójcika co do zarob- czyciele i jako tako wegetować. Dziś i to 

(D')kon

U'czet

1

ie) 1 ków i cen ziemi. Kolonista za roboty rzą· ustało. Pomiarów jest znacznie mniej i na PRZYJAŹŃ POL$KI z WĘGRA VU Z.'\.-
dowe przy drogach nie zarabia więcej jak nich miernicy są w bezczelny ~sposób wy- CIESNIA SIĘ. 
do czterech milreisów dziennie, tak samo zyskiwani; często po cztero lub pi~ciomie· Dn. 25 sierpnia br. obchodzili Węgtzy 

Takie rzeczy wypisuje p. Wł. Wójcik w ma się sprawa z zarobkami końmi. Ziemia sięcznej ciężkiej pracy w lasach powraca bardzo uroczyście swoje święto narodowe. 
niecały miesiąc po przybyciu do Brazylji, dobra kosztuje od 200 do 500 milrejsó miernik bez grosza, bo przedsiębiorca go z tej sposobności skorzystało w Warszawic 

d za morgę. Ziemię po 20 milreisóvł można okradł, albo sam został okradziony. . p . 
1 względnie do Parany. Nie wiadomo opraw- nabyć tylko tam, gdzie p. Wł. Wójcik za· Nauczycielstwo jest obecnie wykluczone Wielu olaków i złożyło życzema w po::.c 

dy co więcej podziwiać w tym artykule I?· mierzał po~zukiwać "kamyczków" t. j. dla nowych przybyszów, p!"zynaJmniej w stwie wę~ierskiem w War&zawie. O godzi-
Wł. Wójcika, czy jego bezgraniczną na~- niezaludnionych, dalekich i ka;r.ienistych te pierwszych miesiącach, alb0wiem rząd bra- nie 11 przed południem odbyło się w War
wność, czy też z góry uplanowaną zbrodm- h · 1 · szawic uroczyste nabożeństwo. Następni\! 
czą działalność agenta emigracyjnego. Pan renac wte u tutejszych stanów, które ze · zylijski wymaga teraz od nauczycieli, chcą- poseł węgierski p. Belitska zaprosił na śnia 
ten w swym artykule wypisuj~ ,od J?Ocząt~u ~z~lę1u .na .. kli~at . tro~k~lny i niezdrowy cy~h ukczyć w poflsk~ich s;zkołach, egz~mi~u danie skład poselstwa węgierskiego, przedsin 
do końca same kłamstwa, maJące wtdoczme 0 ...:o omzaqt ste me na ają, z )ęZY a portuga s !ego 1 na podstawie te· wicieh kolonji węgierskiej w Warsza\vlc 
na celu zwabienie do Brazylji jak najwięcej Co do "kamyczków" i innych ponętnycła go ~ydaje dyplom upoważniający ~o nau- oraz licznych Polaków. 
ilości wychodźców polskich, aby tylko do- drogich kamieni i kruszców, to tylko tyk :z~ma. qiatego, kto. c~ce pracowac nad o- -~Stosunki polityczne i gospodarczę Po!ski 

. brz~ obłowiły się niesumienne towarzyitwa możemy powiedzieć, że było tu już wiel4 s~tatą dztatwy_ P?lskteJ. na naszych k?lo· z Węgrami są doskonałe, prz)jaźń zacieśn ia 
emigracyjne i ich godni ajenci. Dlatego teź takich naiwnych poszukiwaczy i awanturni· nJ:ch, .ten m':lst stę wpierw ?~zygotowac d Q ~ię. Ni~zadługo, a przysłowie "Polak i W > 
nie możemy posądzać p. Wł ~<?jcika o ków, ale żaden z nich majątku na nich nie eg .. ammu z J_ęzy~~ p~ntugab_kt~go, co w_y· gier to dwa bratanki" będzie znowu mblo 
naiwność. Kto z taką pewnośc1ą 1 w tak zrobił, bo ich nie znalazł, chociaż istotnir~ ma~a przynaJmmeJ k.Ilku mrcslęcy ~zasu, a rację bytu, jak w dawnych czasach, gdy Poi-
różowych barwach przedstawiał tutejsze sto- taie brak ich w Brazylji. dop,'ero po otrzymamu_ dyplomu m?z~ ot.rzy· ska i Węgry łączyły się nieraz pod wspól· 
sunki po pobycie jednomiesięcznym, ten z mac p0sadę nauczycrela, przewazme hcho nem berłem. 
pewnością działać musiał według planu z Nie wspominamy już 0 innych blagach płatna, w tutejszych szkołach polskich. Stosunki gospodarcze pomiędzy obydwa 

.. d . ł 1 p. Wł. Wójcika, bo chyba im i nasi rodacy Ch b d b . d ł Wł W,. k k · · ·· · · ' l · p 1 • góry ułożonego 1 Je yme w z ym ce u. w Polsce nie uwierzyli, gdyż zanadto czuć . ~ y ~ & y ~ srę u a o P; " . <:Jc O· m n raJa'TII rozWIJaJą stę pornys me. o · :l. 

Dl t R d k' p 1 1·e baj·ką". w~ n~zbe~ac du~o ."~ar~1yczkow .',o ktorych '1)rLedaJe Węgrom sporo węgla i benzy1 , 
atego os ~zeĘćmy 0

. a ow w .0 sce, " wte 1 po 1ch sptęmezemu zakup c ogrom:!e również bardzo wiei~ wyrobów włókienr~: -
~ii!l....;~.sa'" · aby nie dawali w~ ary !akt m zbrodmczym Do stanów Parana, S ta Catharina i Rio obszary ziemi, rfizparelować je, założyć o· czych. Węgry zaś sprzedają Polsce przewal-

propagandom ~mtgra~YJ~Yr, ch~ćl;>~s o;he Orande do Sui przybyć mogą TYLKO gromne "hazendy", więcej garbarń (nie brak nic winu, pozatern różne wyroby przemy.;łu 
nawet pocho?~tły ,fe zr? t powazm ~ zy ' ROLNICY UBODZY LUB BEZROLNI, l ich i teraz P. R), "-fabryczki" konserw (o elektrycznego i metalurgicznego. 

i dzieci. 
karnawał· 
też o oiz, 

033 

Darzę, 

prodakta 

ale S~ pe~n,osc~ z erp~t.n horr1_1owanf~a 'abso- l POSIADAJĄCY LICZNE RODZINY JA· l których "ciemny" naród katolicki nie m l K01nisja rzeczoznawców, składająca < ··~ ~ 
osun oyv razy_IJS IC 'łme mo mer kań KO SIŁĘ ROBOCZĄ i to dopiero wtedy, pojęcia P. R.) to wówczas możnaby .,pru ,>( hków i Węgrów, naradza się obt- i 

~~~~L porownywac z po nocno-a Y · gdyd rząd polski zawrze odnośną umowę z wadzić "mądrych" postępowców, aby stwo- B 1.Japcszcie nad uzgodnieniem kilku ,, 
Kłamstwem 1.est, aby w Brazylji, wzglę- rzą em brazylijskim i w ten sposób uchro· rzyli sobie tutaj "raj brazylijski". Są to jednct'c ~ nych spraw z dziedziny gospodarcz,.:j. !.::.: 

dnie w Paranie wystarczyło zaorać i zasiać ~i w~chodźców pol~ki.ch od wielkich strat mrzonki, w które sam p. Wł. ;Xtójcik n'e donoszą, to załatwienie ty~h spraw i ' ,r:_; 
1 mnostwa tmdno~ct 1 przykrości. iakie 2 .• wierzy. L.Utr. ie,iia polsko- węgierskiego prze~ 

zien;ic, ~by zbierać wszystko; czegG zwyczaj czekają wyehodzcę rolnika przy . , . . s'-c iJOmyślnie. 
zapra.gme. trzymaniu lotu i ustaleniu się na nim. , ZRkonczaJąc, estrzegamy J_eszclc raz rod~-

k 1 ·, · kow w Polsce, aby bredmom, w rodzaJU 
Natomiast prawdą jest, że 0 omsct prze- Dla rzemieślników są też nielepsze wł powyż przytoczonego artykułu p. Wł. Woj D )CHODY SKARBU PAr~ST~'O'X'E-

00 WZRASTAJĄ. ważnie mają si~ dobrze, ale do tego wzglę- doki, przynajmniej w Paranie, gdyż napływ cika, wiary nie dawali i zanim postanm"vi!} 
dncgo dobrobytu doszli po kilkunast?let!liej k d · 1 ·k, k d · · 
nadludzkieJ· pracy, gdyż uprawa ztemt w rę o zte m ow z aż ym prawie dmem wzrą- opuścić ziemię rodzinną i wyjechać do Bra-

. . sta. W większych miastac.h innych stanów zylji, wpierw zasięgnęli dokładnych i uczci-
Brazyjji jest znacznie uciążliwszą ntż w jest względnie łatwiej o robotę dla znają· wych objaśnień, których im konsulat poL !<i 

Z (/ar::. za wy donoszą nam, że cztery g1o 
ne bezpośrednie rodzaje podatków (grun ;
wy, przemysłowy, dochodowy i majątk wy) 
przynic ty -;karbowi państwa w lipcu 38.ó 
htił]o ów złotych, czyli 1 O miljonów \\rięcej, 
aml.eli w czerwcu r. b. Cztery najważniej<):e 
pośrednie podatki (spirytus, cukier. \vęgi l 
t nafta) przyniosły w lipcu 19,1 miljonów, 
w czerwcu 16,6 mi ljonów złotych. Dochody 
skarbu państwa z monopolÓ'.v wynosiły w 

Polsce. cych język portugalski, ale tak tu, jak i tam lub pisma polskie w Kur ytybie nie odmów tą. 
Kłamstwem rówmez 1 to bezczcinem jest zarobki są mniejsze niż w Polsce, wobec 

twierdzenie, aby chłop w Polsce więcej ża- czego szukanie takiego samego zarobku za 
łował kury niż kolonista w Paranie konia, morzem usprawiedliwić mogą tylko jakieś 
gdyż dobry koń tutaj jest droższym mz w nadzwyczajne stosunki osobiste. 
Polsce, albo żeby koloni5ta zjadł tyle świń, Dla rodaków inteligentnych, z wykszłal
gdyż te tu są również drogie, a dowodem ceniem, niema tu pola de zrobienia lepszej • 

W 
" 

Ie. O •lliA '1'1 -~ swej -~o~arz;~~c~ --~-~~ ~okrzopienia jej !'i~cej z te 0 
1111!!!1 ~V J 1 ·płf!l\1 mż ona w stame obecnym przyJąć moze. 

• Liana poważnie jest chorą i potr;tebowałaby 

~~--- ... ~--

ględa on~jak włóc~ l( lub bandyta, sądząc z du· f i wyJam ja:.o mordercę hrabiego. Rllczę wam t~'ż 
beltówki, pistoletów 1 noża myśh wskiogo, który. mu że u kt o w111ir WI!Slaj wą!pić ? ie będlil', 
błyazczy za pasem. - A p!:tu, pania barome, JllSl· ś ru i'Il'> '>WPgo 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch pielęgnacji !'Ozumnel osoby, a me tej biednej obili. 
przez Jerzego Bornes'ft kanej, kt~!'a siedzi u loża jej bardziej nieporada , 

Jest to Bor~uk, fał,;zeu banknotów, który ·si~ tak s Jacbectwa, większym łotrem, n • ż każdy z ut.s l 

215 
Kurytarzem tym posuwują się ter~z obie i do

chodz~ do kr~conych schodłw, która się ~limaczo 
międly murami pod górę WiJą. Liana zbiera ostatki 
I'>WOich sił i wdrapuJ• się stokJień za stopniem w 
gór f. 

Towarzyszka jej zdaje się jednak być nieznużo· 
na i biegnte cora~ prędzej naprzód . 

Wreszcie iochodzą one znów do drzwi, które 
obłąkana z łatwością Qtwiera. Idzie ona naprz6d 
i wciąga pół martwą już Liaotl do jednej z komnat 
zamkowJcb oświ&tlonej bladym blaskiem ksil~~yca. 

Sfł one już w parterze zamkowym. Z okna P'J• 
koju w którym si~ obie obecnie znaJdują, widać 
ponure tonie stawu. 

Liana pada aa nizkq otoman~ i mdleje ze znu· 
tania. 

Gdy po długim czasie znów do przytomności 
wraca, jest już dzien. 

Z trudnośclą podnosi slę Liana ze swaro Jota 
i rozgląda si~ zdziwiona. 

Gdzie ona się wł11ściwie znajduje? C~y nie jest 
już więcej w tem strasznam podziemiu f 

Stopniowo tylko wraca jeJ świadomo~ć tego, co 
się z nil! stało i owłada nią uczuc,e nieopisanej 
radości. Z zachwytem wpatruje siQ w złote proroie 
nie ałońca. 

Leez gdzie! siQ podziała jej towarzyszka ? Oglą
da siQ w około i spostrzega, ~e jest zupełnie sama 
w pokoju. • 

Chee wsta~ z otomany, lecz członki odmawiają 
fej poslusteń.stwa. Smiert~lnie 03łabiona pada napo· 
wrót na swe łoote i traci znow przytomność. 

Tak lety Liana przez długi czas jak martwa. 
Cierpienia ostatnich czasów tsk moralnie ja~ i fi. 
zyeznie wycieńczyły bie.Jnfł ofiar~ i omal że do 
grobu jej nie doprowadziły. 

Gdy obłąkana baroo1owa znów do pokoju woho· 
dgi,~•zastaje LionQ w bardz$ niepokojąeym stanie. 

Przynosi o; a kilka flasz~k wina i ws'}cza chorej 

niż m&łe dziecko. , 
Komnata, w której obie towarzyszki niedoli al~ 

.znajdują, leży 1upelnie na 11boczu i Die ma naw ,t 
;włączenia z reszt14 pokoi zamkowych. Jest do niej 
tylko jeden tajemny i tylko baronowej znany 
przystęp. 

Nie dziw więc, !e stary kasztelan, mimo wszel
kich us .zowań, ani śłtdu Liany odnaleźć nie mófł. 

Biedna kobieta leży bez<Jilna na swem łożu i wal
czy ze śmiercią, a towar.tyszka jej rue ma poj~c.a 
o ogrtmnem niebezpiecze:(utwie grożqcem jej i n e 
troszczy si~ wiele o nią. 

Jeżeli nieszczęśliwej teJ iitocie nie ześlfł niela 
inną pomoc, to b~dzie musiała pożegnać si!;} z ty n 
światem .•• 

Któż jej jednak ma powódz ? Kto ją tu od&zn· 
kać potrafi 

nagle ~ rzed nim zjawia. \\ ola Borsuk pogardliwie. - Svrobuj {Ja u t~ lko 
Szuka on za Rudobrodym, a odgł~Js wystrz ału zobaczysz, że zła na tern wy;dziesz. 

hrabiego Egona na herszta przemytnikOw tu go - Co ? Ty mi grozisz, zuchwały bandyto ! 
zbawił. Był 0;} więc świadkiem podstępnego czycu wicieka si~ baron. - c~r wiesz kogo mJSZ pr..:ed 
barona. soblł? 

Onopnie przestraszony, jak morderca, przyłapa· - Ależ naturalnie! - szydzi Borsuk nieu~trll· 
ny na gorącym uczynku, gapi się Foebren na niezna• azenie. - Mam pr3ed sob& nadęt~go ·głupca i za· 
nego mu przybyaza, który sł~ ze swej stronj to na rozumialca. 
niego, to na ofiarę spogh,da. · Baron pieni się ta złości. Ztorzeczv on i prze 

To przeciet hrabia Rotesburg l - woła on klina, nie śmie jednak broni swej użyć z obawy 
wreszcie -· Aeb, panie haronie l To pan go za· przed dubEJlt6wkę swego przeciwnika. 
strzelił! Świ.etn~& ma ~an ~ękę, nie ma co mow·c l _ p,)\\< :em panu coś panie baronie _ odz. w 
Le~v on tu JUż zup~łme. metywy. . . . H k hłodno ·- Nic tu panu kłaro l" twa i vy 

Bdroa opanowuJ& s1.ę szybko. Wtdzt on, kogo kstęt orsu c ··G l- b J. ana osk ·r· ył t 
d b · ż t ś · dk b · ć · rę y OlE pomogą. uy yrn a p a z u 

ma prze so fł 1 e ego w1a a o aw1a s .~ n1e l . łb b,. dowi d ion ale ·a cłlc 
potrzebuje. Wyprostowuje się więc dumnie i rzuca ezy.n po~ a mo15 . Y ) c 13 ~ Y' . l ę. 
Ś · ł b d · . dl" · - · m•!czeć 1 to pod Jednym waruokJem .. 
mta emu an yme pogar twJe spoJrzeme. . ·- T k 1 _ szydzi baron _ Chcecie , ewuio 

- Co ty gadasz, włóczęgo l - gromi go bo- . ć . 8
. d Y · · p 

T &. t t l"ł Z . ł . mu~ . pHmtę z • ron, - oa pewno y sam wys rze 1. !lQiera s1ę N 1 · ! z do od 8118 w ·z stkie ie 
ROZDZIAŁ CLCV. l w tej chwili stłld albo cię jako mor.!erce przyła pię i- . akt?r

1
a mte k'łtó m a p l! pr ;s yobte S~ ' 

P d · t · b' b , u q< .r.e 1 1e no y, re p n m zy s . p •· 
W7słr•ał z za•a•zki. o nosi on przJ em e~oźn.te na. Itą swą run. d· • m i te· ·e doś' togo będzie 

- · lecz Borsuk uprzedza ~o 1 sk1erowu1e swą dubel· z ews 8 ę . z •. z c 
Pełen nienawiści i chęci zemsty, pędzi brsb a tówk~ prosto w pierś przeciwmka, 

1 
- ZabkteraJ stęhstąd czemśp:ędzej, ty przekl~ty 

E on l't d b d '· 1 . - ~ otrze - rzyczy aron rozw Cieczony. 
k~em ~aż uao .ro dym, l~órego eśmczy z pomocn~· - Uważaj pan l - wo1a on gniewnie - Bo - Co !):m mówi l - pyta Borsuk gro~uie. 

JU pr wJe 0i
0 n

1 
'· przewiercę anu w ciele d~iurę, ·której psnu żaden D 'l mi pan, co żądam. czy nie? 

Wtem rozlega się przez las odgłos strzału. K<Jti Jel{arz żadna ma§ci nie z łatają. - z.1~trzelę cię, )ak psa - woła Foebren r" ,. 
hrabiego staje dęba i zrzuca je~dżca ze siodła, po Zalękniony, spuszCI.ft r.aron swoJą bro1i a blada J U~.r.ony. niorąc broń swą do ręki. 
czllm pQdzi dalej galopem i znikr.l w lesie. twarz jego wyra1;a bezradny strach 1 be1.silną wśc1e · L"cz Borsuk uprzedził go i nim baron jo.:zcle 

.Bez życia i uchu leży hrabia Egon na miękki !n kłość. .?:~ kurek pocisnąć . może, schował siQ on za. ~z ~ k1 
mchu, a z głowy Jego sączy się krew i tworzy tut Tego człowieka tu pan zastrzel i łeś, panie tmfi drzewa, z ktorago tylko lufa dubeltó\\kł )ego 
obok: niego purpurową kałutę. baroni.. - woła Bors11k groźuie,j- Pan to uczy.ail, wyglt3c~ .·. . 

z krzaków wysuwa się teraz baron Foebren z a n!e ia l Domy8łam się nawet, dlaczegoś pan to _ Sp~sc p~o natycbmta~~ broń -- woJ~ on ?!l 
dymi"cą•aię ftizcze bronią w ręku. uczyDii l W piękną matnię się pan sam wprowa- b .. ron'l ro?.k~~uJąco Ucz~ n pan to w teJ et ~:~• 

Zoliża 8 ę do leźtleego na ziemi hrabiego i pa· tlził Co by pan na to powiedział , g iybym ja o t n b> &<:trn ozma 1 ,. lot~ pa:lU trupem obok ń l{ 

trzy ponuro i trwotnie w bladą Jego twarz Wzdry· policj i domósł? llf lHy. 
ga się na widok krwi płynllcej z rany poległego Baron wybucha wymuszonym śm iechem . Foebren uzna;e, te sobie z tym oor-y•plr;.>, , 

- Oa już nie ~yje - szepcze on. - Olga hę - Don·eście, jak chcecie l Zaden człowiek wa:n r 1dy d :lć nie potrafi i zgrzytając z~bami, •u~· " · 
dzie ze mnie tym ra1;em zadowolona jejoak Pie uwierzy 1 - woła, unosząc się baron. wu e •q~ d) jego :t,ądania. 
' Wtem ąłyszy on obok siebie trzeszczenie g~tłęai PrąpusEc am, że jrs'I'Ś Jie wspoln,k em Rud Jbru llvrsuk wycbo1l r.i znów z za d"zewa i -
i odwróciwszy się, spostrzeł.l& pr~ed sobą człowiek11 d"go, któ·ego leśniczy z pom cn*i m swy JUt do .iego 7. szyd relym usmiee Pm, 
dOŚĆ ·;\·~łpJiwejipodojrz O~j powior~CbO::IW !l ' ŚCi \V~ 1)1'';\nl tpw rlS"II prt.yia!l} Ji 1.'~ p~ ~·}'lni~ W~ l - \\•}' r ~••t'1 ; :"'1"'r•· ., - ,·~· 1',' j' 'i' ..-.,11:0 



Str. 2 

JOR . ..\I ... t.EGlłETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Speci~·rwść: !!horoby kobiece i dzie· 
c.ni'e Pr~yjxuje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Komultorium i rezvdencja: ul. Cnm
mend•dor Ar~tu;o n, 50, Telefon n. 650. 

o 2 

l!pcu 18J) mdjonów. w rzerwcu 
tylkó _14·J2 mtljor:ów z!otych. OJ 
d;ód z opłat stemplowych rOw 
nież wzrasta gdyż w lipcu wyno• 
sił 7,3 mitjonów1 w czerwcu 6,2 
mittonów złotych. 

S[aD skarbu państwowego co· 
l'!' z po m}· ślo i ej s i~ przed s ta w i a. 

ECHA PROCESU KRĄKOW· 
SKIEGO. 

Z Krakowa donoszą; że w koń· 
cu &iupnia odbyła się rozprawP 
saoowa przeciwko Maksymihanowi 
i S ~vmowi · Red lichom, oskarźo• 
nytri o o; mawę do krzywoprzysie 
titwa. Akt oskar~enia zal·zucał im, 
że z okazji procesu o krwawe zaj. 
ścia ludopadowe namawiali świad· 
ha Ju:;zcza'-a do ~łożenia hłszy 
w~cb zezaań. 

ZMIA~ Y W DYPLOMACJI 
POLSKlEJ. 

Z obj~ci~~m u~zE:du ministraspraw 
z.,~n .. niczoycb przez hr. Skrzvń 
sldego zarządzone zostały następu. 
j tt.ce zmiany pers n o a In e na ph11 
rów kach dyplomatycznych: radca 
l' gacyjny Tomaszewski Jetzy c har· 
ge d'dfair1·'S od interim w Buda· 
peszcie. Loret Maciej, redca poseł· 
stwa w Rzvmie przv Kwiryoa1e1 
charge o'offairea w .Atf,nacbJ radca 
h'gacyjny Goldstaod Leon rad· 
Cl poselstwa w Hzvmie przy 
Kwirynale, Cbelpicki Bohdan, były 
naczelnik wydzi&łtl wschodniego 
lwno IlHn g~ner:tioym i kierow:li· 
Jdrm konsula!u generalnego w 
CharkawieJ df. Hubickj Otton, by
łY kier~wnik w~dz!~łu konsularne 
g.J w TvkioJ obcenie przyd~ielony 
do miui:lter::,twa spraw zagraoicz• 
n~ch, kierownlkh:m k~nsulatu w 
JerozolimiPJ Gawroński Wacław, 
sta:'szy referent mimsterstwa spraw 
.~agr:miczr.ycb, kierowmkiem kon· 
suiatu w Lille, Skrzyń ki Fr.:tnci· 
szek Ksawervł sekrełar~::em poseł• 
stwa w Moskwi~. 
Odwołany clr. A:lamkiE:wicz, rad· 

ca lt>gacyiny. Zwolnieni: Aleksan. 
der DzieduszyckiJ poseł w Kopen· 
h!ldze1 C··a~sław Pruszvń3ki, były 
poseł w B azylji, dr. 1\larceli Sza· 
rota, były kterownik poselstwa w 
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Charkowie1 dr. Natanson, były kie· 
rowcik wydziału prasowego mini. 
sterstwa spraw zagranio~nych 1 Pa
weł Roogier1 starszy rt>ferent mi· 
nistcrstwa spraw zrtgranicznycb. 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

oprawia i eayśei 
BlRUTA DEHGl~T- HA WlCZ 

przy ulicy Augusto SteHelJ 34 (:og 
ul. Colombc) adres pocztowy caixł ,H• 

Curityba 

Budnik ch~tn ie us!uchd prośby, wv• 
ci:tSntlł scyzoryk z kuferka. pod1ł go. 
Lec,.; któt opisze zdz wtenie i przera
żeaie·urz~dnlk:a, gdy potnał SWÓJ scy
zoryk, pozostawiony sweg ) cusu u 
Schwarzkopfa. N.e dają~ nic po sobie 
po~nać ,-yuedł. uwołat swoi:h ludzi 
i kazał im dróżntkĄ związ ć, który 
prter.ż-ny przyzn!t ste f'\atychmiut 
do zbrodni. Ze:nsł on. że był jeJnym 
z 5 uc~:estnikóN nap~d~; i jednym t. 3 
morderców. W mrenkaniu dróinika 
znale no t&kŹ3 1uoe dowudy zbrodni. 

LUN '\. TYCZKA, 

Ciekawego zj!lwiska świadkami byli 
tych dni wieczorem okołv god2;iny 

Różne wiadomDści., 

OSMIU żOŁNIERZY UTONĘLÓ 
W WARCIE. 

/ pół do 11 tej przechod!'lte i miaukań · 
r.y przy ulicy MylneJ w Jeżycach. Na 
dachu domu pojawiła ai~ kobieta w 
najniezbQdniejue j od::ieźy 1 wpatrzona 

W czasie manewrów w Biedrusku 
w województwie ~poznańskiem, W) da· 
rzył sl~ straazny wypadek, którego o
ftarą padło ośmiu żołnierzy. W osta· 
tnim dniu ćwic;:~eń grupa iołnierzy 
57-go pułku piechoty wielkopolskieJ, 
w liczbie jedenastu lud!:t usiłowała 
przepł}'D4Ó Wart~, a byli t~ najleps' 
pływacy tego pułku. Nagle zacz~:o 
dzłesltciu ton4c!. Ratunek był bardzo 
utrudniony, ponieważ w pobliżu nie 
było łodzi, Jednego z tonących wyra· 
tował pullcownik Unrug, drug!ego sa· 
perzy z 7 pułku, jeden zaś sam do 
płyn4ł szczęśliwie do brzegu. Rent• 
w liczbie ośmtu uton~ła Zaznaczyć 
należy, że pływanie to odbywało się 
bez rozkazu gen Raszewskiego, do· 
wodzącego manewrami. Sprawo oddano 
prokuratorji, która przeprowadza ener· 
Rlczne śledztwo. 

JAK TO PRZYPA'DEK WYJAWIŁ 
SPRAWCÓW ZBRODNI. 

W Lubieniu, w województwie gro· 
dzieńskiem, znajdowała si~ potajemna 
gorzelnia, btd4ca własnoici4 nieia 
kiegcś S;hwarskopfa. Do tej gor~eJni 
przyjeź~hł od CZ>tSI.I do c:sasu talde 
pewien urz~doik. Otóż pewnego r~zu, 
bt;d•c zmtczonym, wysłał po wódk~ 
konno swego słUŻflceg-1 Autonie!O. Po 
k:UI[u godzinach powrócił tylko sam kot\ 
bez jeźdźca. Zaniepokojony tem urz~ 
doik, dosiadł natychmiast koaia i udał 
si~ sam do Lubienia. 

Po przybyciu przedstawił mu ai~ w 
domu t:3cbwarzk:opfa scinając;:y krew 
w żyłach wido1t; na podlodse letało 
ł lrupów, zwi.zanych sanurami ze 
śladami ran postrs&łowyQh. Był to 
Schwarzkopf. jego :.h:u i czworo dzieci. 
Opodal lebły zwłoki ałuź4cego. 

Wszczt;te natychmiast dochodzenia 
policyjne pozostawały bez rezultatu i 
dopiero p:zypadek naprowadztl oa 
ślady sprawców. 

W kilka dni po zbrodni, ur~:~dnik 
ów pracował około toru kolejowego 
na linji Warszawa-Białystok. Dzień był 
gorący, wię~ geometra wstąpił do dróż. 
nika kolejowego na szklanke wody i 
czekA}łlc nań, zajłlł si~ swemi oblicze· 
niami. P.: dcaał tego złamał m11 s i~ 
ołówek, zwrócił slo przeto do budntka 
z prośbłl o poiy~:zenie mu scyzoryka. 

w ksi~źyc, przechadzała s:ę swobo:ln!e 
1 podniesionemi w górą r~k'>ma. Póź· 
niej weszła na komin i wiewała ku 
ksi~życowi chustka, którlł miała przy 
sobie. Następnie .zeszła .z komina i 
przeszedłszy si~ znowu kilka razy po 
dachu, wró:iła do swej na pi~tr:e po 
łożoneJ izdebki t4 s•mą dr~gą, którą 
była wyszła, t. j. oknem ... Ntezwylde· 
mu tęmu zjawtsku przygl4dało si~ bar· 
dzo duto ludzi, który~h policja u~pa 
kajała, aby lunatyczki nie przehuJzono 
Dztsło si~ to na domu mistrza śluur· 
skiego p. Andrzej& L•nkego, u którego 
odnośna kobieta pełn& obowiązki slu· 
żebnej. 

~~paewsy •VłLAUO• 
NE\VYORK 

mieszanina 

TELEGR 
Polska. - Pr·zv wyborC~ch do• 

datkowycb na Sląsku niemieckim 
stronnictwa centralne otrzymały trzy 
mandaty, nacjonaliści .Jeden i Iw• 
muniści takźe jeden. Wobec tego 
wy::-:1kP nacjonaliści i centraliś ·i ~· 
trzy ·na!' s i~ ,Jrzy s wyr h mandatach . 

- Z Tan0 eru (w Afryce) dono· 
szą, te przybył tam uczony ;>olski 
p. Js~;J ·loW$ki, który zamierza na· 
phs 1ć dzieło o .Ma rp ku. 

P. Osl}dowsid ma zamiar zwie· 
dzlt następnie Afr, -~ Srodkową, a 
przy końcu swej podróżV nauko· 
w~jł Braz) lj«:. 

- Donoszą~ Warszawy, że mi· 
mo opozycji dzienników polskich 
rząd polski uznał Jako >persoua 
gratac, (jako osob~ dobrze widzia 
n~) nowo mianowaoe~o pasł! so · 
wieckit·go prgy rządzie polskim~ 
Wojnowa. (Wobec tFg'J posłem so 
wieckim przy tzildzie polskim w 
Warsza':łlie został jeden z morder' 
c6w cara Mikołaja II i jego rodzi• 
ny. P. R.) 

- W sp"awie g:-aoicy Małopol · 
ski Ws~hodoiej z Rosją zostały 
wymienione mi~Jdzy rządami pol• 
sltirn i s:>wicdtim nowe li'ity urzę
dowe. 

Papwrosy •VEI\UO• LO ł'U-;-
miP' '1.aniol\ dP.hkatn-ł 

\VI ochy. - W okolicy Genui 
dały siq czuć nowe trz~aieni~ zie· 
mi .f które J ~do ak Dle wyt·ząaztł~ 
żadn•·ch Qzkód materjalnych. Lu. 
doość jcdl)ak wystraszona po:Jcte· 
kala z domów i przebywa na woł· 
nem powi:;trzu. 

W wieb innych rr:iejscJwościach 
włoskich- dały si~ również czuć 
liczne trzę3icnia ziemiJ ale bez 
s~kodliw~cb nas'Qpstw. 

- Mu;dzy Włochami i Szwaj· 
car.i1\ Z:łWarty zosbł traktat pr2;y. 
'" źtli1 który zarazem ustala sprawy 
sądowo sporne miQdzy obu pań 
stwami 

-~ Kierownik rządu włoskiego, 
Mussolini, spotkał.._przed kilku dniu· 
mi w czasie sweJ Z\o\ykłej pcze
jaźdźki konnej pewną urz~doiczke, 
ktvra skarż:·ła się przed oJm, że 
zostRła niesprawiedhwie wydałoną 
z urzQdu i błagała pr.ezel3a mini· 
str6w1 ab~ kazał ;ą napowrót do 
urzędu przyjąó, Mussolioi przy 
rzekł jej zbadaó przyczyny wyda· 
leoia i dzbłać na jej korzyść. 

I słowa dotrzymał. Wkrótce po· 
tern urzc:dniczka ta" naz 7i!'lkit>rn 
La F lma, ~ostała napowrót pr;~y
jqta do urz~du1 ku Wielkiemu zdzi• 
wieniu i zadowoleniu kolegów. 

- Ulewne deszc~e. poł!lczone z 
burz~ które nawiedziły przed kil· 
koma dnismi okolice jeziora Llgo 
Maior spowodowały jego wylew 
Wszystkie nad tern jeziorem po 
łożone miasta i wsie zostały zala 
ne wod~. Wiele budynków z:.>.wali• 
ło sit. Straty mateł'jaloc sa ogra mor. 

- Kardynał Gaspari sekret!lrz 
stanu ·Stolicy Apostolskiej wysłał 
do wszystkich bis'mpów włoskicb1 
okó!ntk, w którym zaleca. aby kler 
katolicki przestał zupeło.e brać u• 
dział w we.łkacQ. politycznych, 

tłap1erosy , VEl\OOc Y O "'tiK 
mieszanina 

Rosja.- Nadesłane telegramy 
z Bukaresztu, stolicy Rumuoji, za· 
Wi(ldarniają, że w Leoingradzie 
(Petersburgu) robotnicy WS!!częli 
poważna zaburzeoiaJ podczas któ• 
rych wojsk:J nie chciało strzelać 
do ludu. Według tychże wiadomości 
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udało si.; w końc;1 rz4dowi sowie· 
ckit:'mu opanować zaburzenia i U• 

WiE}zic wielu robotników1 z których 
zo CZll:\ c~:~śó ska~ano on karę 
śm1etn 

- Sowiecki komisarz ludowy dla 
spraw za~ralliczaych• Czjczerin, w 
w~waadzie z dzienoik~:trzami zaata
kował gwałtowob polityk~ Stanów 
Zj•~dnoczonych odnośoie do Rosji 
Sow•ecltiej. Cz7c~erin powiedział. 
że wroga dla Rosji polityk~t ame 
rykań:;lta jest spowodowana nafco. 
wem1 inte~esami amerykańskimi i 
~e amerykański sekreta~z stanu 
Hugbes nie chce zrozumieć praw, 
jalł:ie przytsługują rządowi sowieckie· 
wu oduośuic do długów zaciągai~ · 
tych ~rzez rządy ca skie. (ktorych 
żyuowscy wł.idcy R~sji nie chcą 
zapłac:ć. P. R.) 

- Ostatnie wiadomości z Gru· 
zji powiadaj<\, ~e powstańcy w dał· 
szyr!l ciągu walczą rozpaczliwie w 
górach Swanethle, atakowani przez 
wpjska balt>izewickie. Wiadomości 
te dodaiq. że starcy. kobiety idzie· 
ci zmuszeni są opuszczaó swe 
m1eszkania i uciekać. gdy! wszy
slk.ie stacje gruziń 3kie zaJmowane 
sra przez wojska. 

- Powedz w Pelersburgu przy• 
biera niebywałe do!ąd rozmiary. 
Urządzenia śwaalła elektryczoago1 
tramwaJe i połączenia telefJoiczne 
zr.:iiszczone i dotąd nienaprawione. 
Powódź ta ponadto wyrządziła o
gromne szkody żegludze petersbur. 
skit:j w zatoce fmłaodzki~i· 

- W pobliżu Odessy wykoleił 
'li~ poci&g pospieszny. Szesnaścia 
-N goo6w zostało zupełnie zo,szczo· 
nycb Z pcd sz;czątków wagonów 
w~dobyto. dotychczas 18 trupów i 
63 przewa~nie ciqtka rannych po· 
ir6żDych. 

----~~~----~~~~-----Papierosy • VEADOc 
La Reine 

mieszanin! wvszukana 
-----------------------------

Niemcy. - Bada ministrów 
oiem~eckirh upow,.'2niła ministra 
spraw zagranicznych Stressemanoa 
jo porozumienia siq z członkami 
Ligi Narodów i ustalema gwarancyj 
potrzebnych do wstąpienia Niemiec 
w skład Ligi Narodów, jako wieh 
ktego mocarstwa. 

- Trybunał sprawiedliwości w 
Monachjuro zniżył karę wiezienia, 
na którą zas~dzono Hitlera i Kriegla 
Zti ostatni żamaeb starm. z sześciu 
!at na cztery. · 

- Z Berlina donoszą,J te tam· 
tejsza policja rozpocz~ła energicz· 
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panie ... barunie - rozkuu)e on teraz ostrym I śmiej4c siv głośno i szyderczo, znika on z - Najzut:~ełAiejl Padł On z mej rok~l Widzia· go w~az 2l bandą jego jako winowajc~ prześla· 
tonem. z łupem swym i pistoletem w gęstwinie leśnej. łem go nieżywego na złemil dowali. 

Baron \ to życ:1:enie jego spełnia, klnstc: i od Z zafrasowanlł minii patr~y obrabowany baron - O, w takim razie wszystko wybornie się - O to bym si~ najmniej troszczył - mówi 
graż.ając siE; tylko pny tem. Borsuk bierze pełną za ntm i zaciska wściekle piośc.i. złożyło - woła ona uradowana. - Opowiedz Foebren, siedz!ło: blady i ponury w swym f'ltelu. 
sakiewk~ jego i zegarek z: c ~zkim złotym łań- Złość jego jest jednak belailna, a jedyna po· mi pan wszystko dokładme. Gdzie go pan spo· Obawta:n sio tyiko, aby podejrzenie na mnie nie 
cusz;kiem, al~ t!l mu m~ wystarcza cie;ha jego - to myśl, że go Borsuk nie ozdra · tk11ł? padło. 

- Czy nie ma pan jeszcze c:?:e~oś wi;cej dzi, Zabiera on sl~ też Ś1)iesznie z miejsca swej - W najodleglejnym kqtku lasu. Strzeltłem - A choćbył Któż panu coś b~dzie m6gł 
przy soble~ - pyta on. - Pap1ery wartościowe zbrodni, rzuca jednak wpierw jeszczo nieś:niałe do niego z zasadzki. dowieś~? Prze~:ieź na słowa tego· bandyty nilu 
naprzykład? spojrzenie w strone zamordowanego hrabiego - WybornieJ - cieszy sio Ołga. - A czy nic nie d&.! 

- Ntel - odpowiada on krótko. Odwilazawszy konia swego. llłSkazuje on na sto· pan pewten, że nikt tego nie widział? Buon utpokaja sil} pod wpływ .. m argumen-
- Pok11ź mi pan tylko jeszc:e swój portfel- dło i podz~ galopem do umku Rotenburg. - N1estety nie obeszło si~ bez świadków - tów Olgi i stara sii wmówić w si3'lie, że si~ co 

uśm!ech" si~ fałszerz p1eni.d~y. Załoiyłbym sio. • • • • , • . • • • . . . . . • . • . • . - odpowiada baron z west~h,lieniem i podaje do swej osoby rze~zywi:icie nie ma CT;ego oba· 
że tam jeszcze 54 jakieś banknoty. hrabinie wszystkie błiżue szctogóły. Zamilcza w1ać, i że ludzie nigdy na to nie puyjdfł, że on 

- N c wi~cej nie m&m - pieni si~ baron. Hrabina 0 lga oczeleuje g;) z gor4czkow~& nie· tylko to, że go Borsuk obrabawal i pr&elm;c& to l jest prawdziwy:n wmowajcą. 
Z1biera) sili de djabł11, ty rzezimieszku. cierpliwością. Znajduje sio ona na weraddzie od tak, że wszystko dobrowolnie dał. aby milcze Tak myś ą oni oboje i nie rrzec:!uwają, ie 

Borsuk wyprostowuje s1ę groźnie i chwyta strony parku, gd~ sit ~aron zjawta. . nie jego okupić okropna ich tajemnica ju~ jest zJtadzona. Nie 
baron~t łeiuną sw4 pi~ścią za ptersi. Oddał on konla_słuztcemu, a. pokOJ_ówka w pro~ Olga potrząSł z niezadowoleniem głową i mówi mają oni pojęcia, ze tu obok nich ktcś konwer-

- Daj mi pan natychmiast portfel- krzyczy wadza go. na~ychmlast ?0 sweJ P1 ".1• Lec~ ans tonem nagan~: sacji ich si~ przysłuchuje, j że go Zl)z:,ania icla 
on i podnosi nóż myśl:wski baron, 101 dztewc;:z~na. me spostr~ega~~· że !ed~n Jak to nierozs4dnie ze stlony pan!, kochany przerażentem i wstr~tem przejmuiił· 

Wystraszony bJron wy1mu:e portfel i wrtcza 1 tyc:h _ajentów policyJnych w hberJl lokaJskleJ BrunonieJ Przecież wszystko samo przez si~ tak Olga tak tryumfuje, że radości ttwoj wprost 
mu go z drżen:em. Bonuk otwiera i przeszukuje 11 nimt SI~ skrada. . wybornie sit składało te podejrzenie z pewno• kryć me może. c~uje sie ona wolt'\ od wszyst-
go, poezero się z zadowoleniem uśmiecha. Za W ~hwl~l gdy baron wchodzt na werandę, ~h~· ś~ , lł by padło na Ru~obrodego i jego towarzyszy, ki~h obaw i niepokojów ostatntch cz• 'i6•. 
wartość portfelu bolilnem zupełnie odpowiada Je wa 11~ det~itty~ tak, aby go Wrclc;:aJ,ca P'>kOJÓW M1e trzeba wi~c wcald było okupywać jego mtl· Hrabia Egon był najzaciętszym ie1 wrogiem 
go oczekiwaniom . l lra z~ baczyć n!e mogła. . . ~· . l czenia i bardzo jest to na.,et niebezpieczne. Bo 1 z ~hw:lflJeg'l śmierci, możd ona lźaj odetchnfłć. 

Naslepnie chowa on zdobycz swoją do kie· Miezwłoczme. po JOj odeJS:!U wysuwa sto de- on teraz aloo mimo to wy!Japla, albo bedzie Jest ona, zt'lów nieograniczonlł panią na zamku· 
~zeni, a baron przypatruje si~ temu bez opo- tekty!' do sah granicząceJ 0 ltferande i cho się a C!)nt'l tego starał wi~cej jeucze u nas wy Rotenburg. 
zycJi Namyśla on sie wprawdzie przez chwilo, wa lllj} za portje_ro jednego z otwartych okien. dusić. Zaczyna. ona teru z baronem Foebr~nem mó· 
czy nie użyć swego rewolweru, lec;:z u1naje &am, któr? jest mu lwletnem mleJ1c:em do obse,wo• - Nie sądze, aby on sio na tyle odwagi ze- wić o przyszlośc~ i o tem, Żt~ oni ze stosunku 
~e na nic by mu si~ to wobec zrtczności Borsu- wsn;:d . t t d ł d . ł ., _ b~d i zd~wdo mi .si~ ża trzeba go było koniacz swego wi~ce1 taje:nnl~y rob!ć nie potrzebują. 
Ka nie zdało. , 1 ' 1•00 s am 4 ca 4 weran 9 1 s ys .. y wy me czems przekupić Foebren opanow~IJe swoj zły humor. Sumie-

- Odam panu zegarek, panie baronie, bo go raźnie kazde .~łowo. . . - Alet n1kt nie b~dzie w4tpił, źe on i Ru · nie jego tak już jest przyt;p1one. że n e gn,bi 
jednak;}WO nie bod~& mógł sprzedać - odzywa Baron ~bhza sio do Olg~ ta~1 wzb_urzony, że dobrody to czyn;li - irytuiC'I stt Olga - Prze· go już nawet śYJiadomość popełnionej zbrodni 
~tie fałszerz pieniędzy wspaniałomyślnie i wrecze ona J~ż z Je~o miny poznaJe, ze coś mezwykłego cież jui sam leśniczy, który od brabieg.:; sły- dht prtypodobania sio demonic;:znej syrenie i fol· 
mu go z sz~ dero:tł minii· - Bzpz pan teraz stać 51V ~u~aało. . . . . u• ł, że Rudobrody na niego strzelał, tak to gowania swej nami~tności. 
zdrów, pante baromc, a gdyby p•na kto zapytał, Wsta~e ona Wl'C IZ?bko ze swego Sttdzenta 1 whdzom doniesie. Szkoda, bo pan mógl śmialo Nadzieja posiadania Olgi, daje mu upomnieć 
kto panu kies~enie wypróżnił, to powiedz pan, wychodczl naprz~cdlW n!e~o.d . J i ? utrzymywać, źe go pan na gl)r"cym uczynku za J&!c4 cen~ on nct~ście to okupić musiał. u. 
że to byl Borsuk, towarzysz Rudobrodego. - 0 ZA Wl& omoscJ, rogl przy ac elu ,_ przyłapał. kładają oni oboje plany na przyszłość, a czu 

Pctem podnosi on pistolet Foebrena i oal•· bada ona, . . . • . - Ach - wzdycha baron kwałno - c:o si~ upływa im błysk~wieznte szybko. 
dnąwszy go uśmiecha si~ rozbawiony. b - Stało 11V •· on juz me zyJe ·- wybucha staro, odstać sie wiocej nie może! s,dze. że p ... - Scbowr.ny za portyer4 de:ektyw wy:sun11ł s io 

- A to wybornie! - woła on. - To jest aron ponurl). winna pani być zadowolona, kochana Olgo· cic:ho z pok·)jU, aby si!W ze swoim towarzyszem 
przecież broń hrabiego z monogramem l herbem Demoniczny tryumf błyska z oczu hr .Abiny. tyczenie pani sie spełniła. Hrabia nie. żyje! I oby co do delszego post~powania naradzić. 
jego na.wet Nte gniewaj się pan, panie baronie. W-ttpiła ona bowiem dot!łd, że sprzymierzeniec to nam na dobre wyszło -· dodaje on zaniepo· 
ale wielki r. pana osioł - dodaje on i:onicznie jej z trudnego zadania swego zr~.znii ,..ywi~&uć kojony. (Ciąg dalszy nastąpi); "\ 
- bo jeżeli j• tej broni nie zabior~ to ona pa• ai; potrafi. - Pewno, pewno! Nie mamy si~ powodu 
na zdradzi! Zabieram lłl witco i do widzenia z - .8oprawdyl - woła ooa zdŹiwiona.- Czy obawiać! N&jwyżei teg<>, źo opry.&zek ~en sytu• 
panem, panie baronie, Jf&n pewien tego ~ aqt wykorzyatać zec;:bcel Tem bardziej, jebliby 

• 
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Gru· 
dał· 

walkę przeciw fałszerzom not 
wych, którzy w ostatnkb cza. 
zasypali całe Niemcy fałszy, 

· notami. rozmaitych pr.ństw. 
Setki tysi~cy łakic!l banknotów 
znajuuje Eię w ręku poli<'ji. No• 

te s~ tak znakomicie fałszowa· 
że trudno odróżnić je od praw. 

·wych. 
- W Berlinie odebrała sobie 

wystrzałt-m z ~ew!>lweru żo· 
ehi1iiczyka p. HuP.tłmanal An· 

na wiadomość, że brabaa 
litz, którego automobiJl'rr. na· 

, zmarł wskutek odniesio· 
ran. 

ZWIAZRU POLSKIEGO. -
jemy do wiadomości S ~au. 

w, że staraniem ks pro 
1. Tr~Pbiatowskie~o~ Sek(:ja 

St~ni~ława Zwi&z~m Polskiego 
za w dniu l listupada br. w 
Zwhr~ku Polski-~go nowe przed 

ie amatorskie: w poł~cze· 
z zabawą .taneczną. 

Odegrane zostaną dwie bardzo 
szluczki a mi&nowicie: •Ja, 

doktorem« komedja w 2.cb 
h i jesz ~ze jedoą komedj~ 
nym akcie. 
ysty d'lchod przeznaczony na 

i szkoło średni~. Jesteśmy 
, ~e Rodacy nasi jak zwykło 

i w dniu 1 listo{Jada szczd01e 
· ą ~~l~ Z Niązka Polskiego, 

przekonania, ż•l nietylko uba· 
si~ dobrze, a!e takżes że grosz 
nie pójdzie na marnet bo przy. 
v dochCJdu koldołowi na za· 
nie nowych organów i S~kołe 

1 która w duchu katolickim 
bia ich dzieci do zajęcia 

ch !taoowisk w s poleczeń· 
Hole tych dwóch sztu('zek 

rzont: zostały najwvbitniei· 
m attystom amatorom, co daje 

że sztuczki te odegra· 
zostant\ ku powazechnemu za-

szcr.eg6ły ogło~zooe zo· 
~q w swoim cz-asie. 

tej sposobnoici nie może. 
si~ wstrzymać od uwa~i, że 

Polski od dło2szego czasu 
s;i~ w rodzaju dziwnej ja· 

ospałości i gdtby nie ener· 
i obywatełska działalnośt 

proboszcza Trzebiatowskie~o, 
:lłby w trwały sen IP.targiczny. 

Związku zgpominajst 
o swych obowia,zkJch, statu 

im wskazanych. Na zebrania 
nie uczęszczajt\ i tem samem 
· , że im wcale o rozwój 

nie chodzi. Jest to wyta· 
·braku poczucia obywatelskości 

... n ...... .,'"ej jedności. Zdaje im sit;, 
ą,zek Po!ski jest tylko na lo 

dawał im zapomogi i zabawy, 
Związek si~ rozwihł~ lub czy 

grozi mu upadek, o tern rzadko 
z członków pomlśli. I dla• 
nasz Związek pom1mo, ~~ 

jut z &órą cztery !at:L ma 
moie)SZ" liczbą członków i 
naprzód nie pos~opuję Weź· 

sobie, Rodacy. za przykład 
towarzvstwa jak n. p. s~sie· 
towarzystwo niemieckie lub 

, Garibaldi c. Tam jest ina• 
tam członkowie zajmuj~ bi~ 

rozwojem i znaczeniem 
t warzy~tw i dłatege post~· 

naprzód. 
w tern wiele winy Zarządu 
bezczynności. Na posiedze, 
mają miejsce klOtnieJ a nie 
Zw1ą~ka. Uchwały :az pow. 
zmienia siQ »& vontadec i 
·e do kaprysu. W czasie 

~11eazen ani zarzlld. ani człooko· 
zachowują siQ z należytą 
i godnością. Wkładek mie• 

nit ściąga się }'ltlDktual· 

nie1 chociaż poborcy pobierają 
10%. skutkie~ czego członkowie 
zalegaja z poważnemi wkładkami 
i oie z ich ~iny. Z powodtl tego 
niedbalstwa chronicznego Związek 
utracił już- przeszło 100 członków. 
Do Zarządt1 nie chce su~ przyjllć naj. 
czyniejszych członków, cboc•aż oni 
z poświ~cC' oiem dla dobra Zwi!łzku 
długie lata pracawala i pracu,q. Jrs• 
to zarazem wielka niewdzięczność 
i niedbało§ć o dobro towar~yijtw ... 
A do tego wszystkiego Związek nie 
ma szc,g~ścia do dobrych gospodarzy 
Związku. Wszyscy z poczl\lka sa 
,dobremi rnioiławic, gdy jednak 
trochą w pierze porosną, zaczyna ił\ 
sobie Jekceważyc swe obowi"zki i 
kończą zazwycz~j takiero samem 
niedbalstwem i arogancią, jak icłi 
po;'lrztidnicy. 

Może moje słowa niejednemu się 
nie spodobają, ale trudno, Ja praw. 

l dy w bawełn~ owijać nie uroi~ i 
nie mog~. Niechte winni nic l)rzy• 
pisują słów mo1ch jakiejś osobislej 
w~cieczc~, gdyż lak nie jest. Mnie 
chodzi tylko o dobro Związku. Ale 
niech skor.:yst:1jq z moich uwag i 
wc1ma si~ do wspólnej pracy dh 
dobra ZwiazkuJ niech p rzy wybo· 
rze zarz~du wybierah członków, 
którzy pt·acują jllt :ub pragoą pra• 
cować dla dobra Związku 1 ni~ch 
sp( łai"ją !>Woje vbow.qzki &umieu• 
nic i bezwzgl~dnie.f a przedewszy 
stl{iem niech y,.szyscy czbnkcwie 
ucz~szcxaj~ na zebnmia i biorą 
cz,ntJy udział w ·.zvc1u 1 rczwoju 
Związku, a przekonają si\2 wkrótce, 
i € moje uwagi, choc:az gorzkie., 
s::t prawdziwe. I. S. 

KOMP A N jA OPERETKOW A 
KLI\RY WEISS. - Amatorom mu· 

l zyki i śpiewu podajemy do wiado• 
mości, ~e w pierwsz~rh dniach 
bieżacego miesi&ca wzpoczną. st~ 
w teatru~ maejsium .. Guayrac przid· 
stawienil operetkowe kompanii 
Kła ry Weiss. 

Z Rara.ny. 
ROZWuJ PLANTACYJ BAWEŁ· 

NY W PARANIE. - Telegrafują 
z Londynu, ;t~ Jiewne tuwat'zy
stwo przemysłowców angiel3kich 
zamierza za wrze6 układ z :rzą~ 
dem paratiskiem celem załotw 
nia plantacyj · bawełoy w Pa, 
ranie. W tym cela delegaci tcgG 
towarzystwa rozpoczęli już koofe, 
rencii z ambasadar~m brazylijskim 
w Londynie, któremu oświadczyli• 
że Parana nadaje się bardzo dla 
plantacyj bawełny i że dlatego za• 
mierzają w niej założyć plantacje 
na wielki\ skalę i utwnrz~ć jeden 
z najwi~aszy~h depozytów bawełny. 

Z Sao Paulo. 
WIELK,; WYSTAWA SAMO· 

CHODÓW,- Maędzy doiem 4 -tym 
a ! 2·tym października odb~dŁie 
się w mieście Sao Paulo w pałacu 
Przemysłu wielka wystawa samo· 
chodów, jakiej dotychczas nia było 
w Brazyljt. Aby nasi Czytelnicy 
mieli wyobrażenie o znaczeniu 'tej 
wy"lawy, wystarczy rowiedzaećJ że 
tylko. w wewn~trz pałacu jest wy• 
ste.·Nionych przeszło 100 ci~żkich 
i wielkJCb na kilkanaście osób sa• 
mo:::hodćw .Fordsona i Forda. Sil 
samo body Fordsona zamienione 
w lokomotywy i biegnące po szy, 
nach, inne poruszają maszyny 
rolnicze i raaszynf używane przy 
budowie dróg lub używane w ce 
lach rolnic:zych i przemysłowych. 
B«Jd!\ równie~ budowane samorh01 
dy na miejsc:.: podczas wystawy, 

Jest to więc wystawa bardzo in· 
teresująca szczegółnie dla raloików 
i przt:mysł~wców, dlatego warta 
jest, aby ją zwiedzić. ____ , ____________________ _ 

' ' , . Str. 3 
·----~·-=--=--·--·----:----·----~~=- --====~~ 

• • 

USTAWA 
Towarzystwa koloajaluf'go w 
F"lłejanowo lłt. Rio Gr.Jtnde 

do Sol, 

Fantowa loterja 
Art. 1. Celem Towarzystwa kolonjal

nego Jest budowanie i utrzymywame, 
przy pomocy władz publicznych, szkół 

. Sz~raakos g:-yJ zabawy, strzeJanina i t. d. dnia O·fl•J pazdziem:kc, 
w mdz1eiQ do oabo~eii~twie przy oolB!1~ill lą'!~kielł na rua Aqtlit.łttb::tm. 
(~y ty dochód przCZ""CZODJ oa 

~lementarny'h rolniczych, handlowych 
1 przemysł wych; oraz: prty~ułków i 
cmentarzy. 

Nowe organy 
~eeseeeass ~aą:a eesasssssese'i~ 

: ZIEMIA NA SPRZEDAZ! ~ Art. 2. Towarzystwo utrzymuje si9 
z oplatt ofJar i dochodów. Na bu :i o. 
wę szkół w1daje tvtuty czyli t.kc'e 
na 100$000 hez"rucento e w pienilł· 
dzach 1 beztermin, we Każdy tytuł 
kup1ony za gotówk; lub za ,rob1t~ czy 
też nabyty za materj ł budowlAny, 
1aje właścicielowi praw., do m!eisca 
dla jednego dzieGka, by st~ kutalcil ;> 
i nawet mieszk!lo w łludynku szkol 
ny'tl (ntema ta mawy o Jedzeniu łub 
nauce, ale o miejscu na nau ~ mieJ~ 
kaniu z wodłl, ŚWiatlem i czystot'l) 
dopóki Oi"l b~dzie istn1d. 

(G NOWA K4JI.ONJA ES' PE, A·· <;<\. 0 
(O Bl1sko l),J:'i ur·n 1 ~ ' :h, l l\bllet n' ~ my :t.i m,. na J 
(G sptzedaż kilk 1 s t tsllrrów. 1Z • <'IJ!i!ł z berwalem i do uprawy, 
(G Jednem słi)W~>m Jak Uiljl..:.psza zierr.ia! Q) 
(G Int::res'lwrt~! pro<j?.e ~ir: , gi szt•ć do niź.ej rodpisanE':go. •· l \ła m no ed ńt'Z - • ~-' ~prz~d~nia w kolonji Do .. izr·nu 
(O ak rówoi"ż w U la~ (•'l Vic~-oria (I~Jty miastowe) oraz 5 km. 
(O za mia;~t' m 10 al~ r,·w. M.~d · y R'•X·)·Roiz i Rabsuc;1s sa tafi· 
(O sz1 70 ~ llx. ziem! z berwa!t:m i do uorawy do sprzedania 
(G Zgłaszajrit> si~ z·w i·u łaoio ~~)rzf>d~it-my. 

Art 3 Z.trząd towarzystwa składa 
si~ z pre~esa, sekretaru, skiirbnika i 
zast~pców tych~e. wybranych lub po
tw;erdzonych, corocznie przez rad~. 
Powołanymi do rady 1 wybranyroi do 
zarz'ldu mogli być tylko ci koloniści, 
którzy przynajmniej od 10 lat należą 
do komitetu rard;alne_go 

CG Michał Babi'ł'ecki 

~eeeee 

~-

Art. 4. Rada tow5nys w skl•,d". si, 
z prezesów, s ekr ett rzy 1 •k 1 n.ków 
lub ich przedstaw! .eh, W5zyst cil to• 
warzyst·N, strw rz}·~ r. . ń 1 br .. ~ t w zle· 
dnoc;;onych z całeJ kdonjt i 7. !ti\ Sub· 
ul_"• a. czu1n kow:~ ty h~ S!} c z onk11·1! 
m1 towarzystw leolon alnego 

Art. 5. Prezes prze st wt towarzy. 
s~wo (<>_am lub. rzez ptcku•at re) czyn
me 1 b1ern•e p rze t w t .. za m • '~ądem 
i pC::Il nim i WOg Je W r •SU " ~Ch Z 

osob~tmi inne-mi, potr:G ' JiiC fi • 1ego 
u~ow aŹ11ena z t z, du a· w awacll 
bardzo ważnych l 4 ~Ż:: r11.dy 

PATRZCIE . 
PAŃS :0 

! 
KLIENT 

z a dowol ą n y 
A 

KRAWIEC 

Art. 6. Gdy t r:J W r .ys' · ' ., kład11 
kasy roh•cze, k . , .epty. s nctykn· 
ty t S;Jóllu handlowe <'Ib .> prze o~ " ~bior · 
stw& przemysłowe, kopaln aue bodo 
wtarte. rolnicze lub transp" rlowe, ma 
przeznaczyć na nie odpo"' eJnte kapi· 
tały bez odpJwittdzialnoś;J włunogo 
maifłlku t•)wsrzyskiogo, 

Art, 7. Członk JWte towarzystw, sto. BAL l PBZEDSTA "'JENIE ' 
warzyszeń i bra~:tw zjednoczoO\·ch nie TE.~TB&LNE 
Sfł odpowiedzialni wl s.1y · matątkitm Towarzy•tw .~hlkoły udowej" 
za zobuwiązania i długt ucu,gnil.;te 1 .Zwiąd&:o rol-!!kiegu 
przez zatząd towarzystwa k1•lonjelne· '" Karyt7bie 
go Każde towanystwc, stowarzyszę odb~dzie si~ dnia 11 pdrtziernitu b.r. 
me lub bractwo zjednoczono posiada o godzinie 8 ej w1ec:zorem w li Z•ią.,. 
nadal swój maj~tek, a przed wł11dzami ku Polsk·ego przy ulicy C·r os .. e 
dzia~a za poireanictwem prezesa ·to- Carvalho n. 73. 
warzystwa kolonjalnego, zarejestrowa.· Wstop tylll.o u zaproszenit.mi. 
nego_ w rejOStrze umyllny:n tow•rzyst": l Ceny wejść: Panawie 2S2J0, Panie 
cy~Jłn~ch, uznanego przez ~ladz.e 1 1$000, dzieci 50S rs. 
postadaJt~ceg~ kwaltftkacje wymagane UWAGA: Człcnk.)wie Zwi~ttku i 
prawamt kraJowem\. l Sz\{oły Ludowej maj'ł prawo w!:t~pu 

Art. 8. Gospodarka we w ~~trz.na ta· bez za ret z ··ń. 
warzystwa prowadzi s~ według prze. l 3 Kc misja zah wowa 
pisów doty~zący~h wyb rów zebrafl, 
uch~· ł obowt4zków czło k w zarzą· -------------
du i rady, wpłat, dochodów, szkół 
i t d. • 

Art. 9. Ta ustawa .może być zmie· 
monll• nawet w rteczach tycz4~yc:h 
z r:ądu, tylko cztaroma pi4tomi cz~
ŚCiami głosów rady. 

Staraniem Bursy XX. l\fsjoo , -. 
W Ku .. ytybie w sobotę dni v. 4 IJ a Ż · 
dzi ··rnika1 b. r. w ZIVI ł~ku Pol 
'3k1m. przv ul. C:ulos dJ C, 1 v .}ho 
Nr 73 o'łbędzi :;iR 

Przedstawit=nie · 
Art, 10 W raz•e roz.wi11zania toW&• 

rzystwa, zakłady prowad:~,one r rzez 
Salezjanów. pozostan4 !ch własnością, 
inne uś pozo:~tanll jako szknłJ pa b~dn 
rafJalne, nigdy zaś przezn ... c!one być 

oclPgran"' trzy krót ·i e zaj · 
mują "!e SZ!U~"Z i: 

nie mog-\ na tnny cel, ani tei sprze· 
dana, by podziel~ó piea•,dze mi~dzy 
pozostającymi czbnkamt, , 

!liklep koopera -,wy spożyw• 
eow JUZ otw rto przy ul cy Fłoriano 
Perx to 58. Zapisy nowych człt)nkow 
przyjmowane są tamża codziennie w 
godzinie od 5 do 6 po połud 1 u U· 
ctz1ał tylk'• 30:5000, wptsowe 2$0::>0. 
Kaidy nowy cz;lonek, Jakoteż każdy 
mteresujfłCY się tem nm~cm stowa 
rzyszenfem g ospod rcr:em powJmen 
poznać statut (wydru'cowany w trze'h 
Jczykach - po brazylijsku, pn niemiec
ku i t:to polsku) orllz wypytać si~ o 
ws%ystko członków zan:ą1u, którzy 
ch~tnie udzielajll wsze'k 'h wyjaś01eń. 

---------------------------
Tow. Tad Kościuszk · L z. 

W niedziel~, 5 go r źi·, iernika 
po połudr iu o gocl? 2 P 

-- WTCJE(JZ!iA. -
do P' ku ~ ">r t vrd CH <<. 

Tamże fdotowa Jotcrjał szutasko, 
i t. p. rzeczy. 

O liczny udział prooi 
KOMISJA. 

I. 

"N wro~"enie z ójc,;'' 
o b f. z rtyda św. J l\ {• € 

w 1 akc1 • • 
n. 

"Napad , bandytów" 
czy h tym razem mu us~ło ni! sucho 

w t akcie. 
III. 

"Wór pieniędzy w lesie" 
d,-alog m.d i'Analet.JOnym skorbem l 

1 akcie. 
Po "'rzedsta wieniu · BAL bardzo 

uroz1laicouy, w program któngo 
wejdcl tance, kw& ty, poczta fr m· 
t u ka, etc. Puclczas balu w oso· 
bnvm pokoju odbQdzie si~ Cl~E 
MA familijna. Przygrywać b~dzte 
O. kier. te a Polska. Pocz~tek o gotlz, 
8 mf~j wieczort>m. 

Ceny wsł~:J'l: Lota 10$1 Sala: 
Pa·u w\ 2$200, t>b.ore 1$0001 Oz' e 
ci 500 s. 

Zaprasza się nin;ejszym wszyst· 
kich Rcdak6w. KOMISJA. 

---------------------------

l~ 

cukr., kalafjory, kalareplo11 kapU• 
sta (gh wiasta1 hruksehk , czt"w , 
nu, ~.ł ... ::;ka) ktip~Zr1 majeut ·k1 
OJak jndalny. O',a:rhew, mdony 
musztal da. ( .górkJ, pieczarki { 
~'Od'ki, 1 ceg •. elka 1 L'll··.), p1· ~"<:; 
t>idt'Uszka, p.:nuidory, p d r y 1 rab. r• 
ber, rtepka 2 mie:> 1 rzodkLwkt 
1 mie~·L, sałt>~t:I. sel 1y1 szpt r:wi 
szpin:lk, trus.kawk1 ( ozsada). 

N asiona kwiató?N 
(Torebka 300 rs.) 

' 
Bratki, cbaber1 d~WCJt'lki, goź, 

dzik, groszek pachnący, !(wko l J.:! 

lWIL p~·szazki, łubin kwiat, m.•·· i· 
ka, maki1 nasturejH1 ostróżka, p' 
myk1 rezeda, sb:1ecznik1 jtd. ,•d. 

Wysyłka kole!~ lub poc~ł Q w 
gt~nicach całej BrazyłJi. 

PA.. WEŁ NlKODE:Jt 
Travessa Zac!larias, 5 ' 

- CUHJTYBA 

Sieczkarnie 
systemu powszeehn e u nanego z no· 
ź•.mi umieuczonymt n11. walcu; 5 rOI· 

mattych cieć od 5 do 21 mllimetrów 
Naduedl nowy transport z Eurc py po 
eeaaob bardzo aiskich do na· 

bycaa tylk > w 

Ca'Sa Melichar 
Kurytyba, praę SeMdor Correi:s -; 

(dl\WOiej Larg 1 Ventuta). 
Neie sapasowe sawsze 

na &kładale. 

--------------------------Sieczkarnie 
z nożami umieszczonym· na przyrZ·! 
dzie ruch:>mym, z materjału doskon~ · 
leg:> i daJ~&Cego gwarsoję pod kaśdym 

względem. 
Sieczkarnie mocne, niezmiernie wy
trzymałe i wydaJne. NaJszedł nowy 
transport z Europy po eonach bardzo 

niskich, do n .bycia tylko w 

Cas Melichar 
Kurytyba, pr&Qa Se11ador Correia 7 

dawniej Largo Ventura. 

---------------------------
MASZYN! DO KRAJARii KIBZENI 

Robotnicy. 
Potrzeba kaiku robotników do W razie niepogody w. cieczka hl'· 

robót fabrycznych w miasteczku, dzie odłotona • 
Nasiona z Polski 

(mandjoki, lłOdkicb kartoffi (batatów) 
jarzyn etc. etc. 

.BardBo prakty~znie i wydajne i b rdzo 
łatw~ do kierowania. Sprowad • 1e z 

Bu"OPY i po c:ennc:h bardzo n ~ .. ~h 
do Jłl by c !a, tylk w 

położonem w poblitu Kurytyby. -----.--.-----
Pierwszeństwo mają robotnicy po· . . Kurs :p~en~ędzy 
siadający liczne rodziny. l Dnia 4 paźdzrermka 1924toku. 

Potrzebnych informacyj udzieli FraDk ~10 Pezo zł. 7!6.80 
Jó f S · (d · · 8 · · Frank szw. 1$820 Dolar 9'500 

p.. . ze ysaiC aw~te) . en Jarom Lira 1424 Ifun. a~lll'I. 42 200 
z,lh) na Prac;l Zacharlas 1. Pe" 3.370 

s, na składzie świete i naj. 
lepszych gatnn ' ÓW. -

Nasiona warzyw 
(Torebk" 200 rs.) 

Brukiew, buraki, c .bJ~a cyko, 
ri~J O;'";"', f:~·CJQb C: 7 ;'3r 1 f""'f'r, 

'a'ł Wal. hl 
Kurytyb&: prll<;''ł Sena<l()1 C rr.e !l oi . 

(dawniej L rgo Ventut f 



' 

Dr. Mirosław Szelig \YSk 
B;rły a~y&tent. k linik e ur opejskich 

Lek:a:rz l. o pe:ca to:r l • 
DOKO ·UJE WSZELKICH OPERACTI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 

~€t7l' poeług oaJnow::;z ~cll spo::,obow. łłada za pomoca pwr.nie .u l oentge11a. 
P9s ijada własną praeownię do badań mikroskopowyeh i b ada6 

• f~rw l n a choroby u kryte. 

a c Y 
t • 19 

a 
( 

Plac Tir de 
Chorych ~am·iejsco·wych p rzyj-ntuje na l eczen i e 

t.D swej linice. 
Bua ~Sao Jrł.'aacjseo •· tl3 - i<(ary&yba 

ma zs sze na składzaP.: mak:ę psz una. żyt i 1 kulm vdz' ., 1 cukie"t ryt 1 sól 
(§Iedzie, śliwki, rodzc ki i o ~E; wy owocowe. , 

Ma 1 wni ż najlepszą ka ~ mielon ł sae fabryki. 

T run i kra ja ~e i zagranicz~a N najlepszych gatunkach 
Kupuj produkta rolne jakC'lo: kukurydz . f ol , 7.ielll ... taki, mas o, jaja, drzewo it.p. 

8P.RZEDA.Ż N& KOLUNJE 1111 0\Vłi\. l BET L I«Jz-. 

c~ Y PIZVSTĘP E 
-.:.f'~~~,~~ 

· "~.Ar.=»~ .......... osiada filje ~ Thomaz C elho i raukarji 

, Z0/1CB WSZ:Q'J'!h, 

- V r ·~ar!OII łeklu 
0;Jcrtttor 1 akubzer, specjaln9sć choroby 
kobiece i p~:cherza. Przyjmuje od 8 do 

9 i od 2 co 4rc dz w .tcz. Puy uhry 
Concelheiro B .. rrAd" n 111 f 30 

Dr. E111p •ndula 
Rezydencja i kon!lultNJUm ul Msrechal 
Dcodoro n 4~ . Pr~:;:imui e od 12 d.o 16 
~po f'lołudn u, Telef,,n 151 030 

,l)r ~'rancisaek .ł'raako 
Przyjmuje od 3 do 5 po poł. Kon~ut 
torjum ulica B:u-ao do Serro Azul n S 

Re~ydencja ulica Commendador 
Araufo n 71- Q1 

Dr. III. b.aaacsou 
Operator-Akuuer. Specjalnoile choroby 
kob:ece i r~cherz;a. Konsultorjum Apte 
ka 1 de M.\rt;;o n 6. Telefon n 62. Re 

:.ydem:ja .Kro Branco n 7-6, Telefon 
n. 661 08 

----~~~-----~--~~------Dr DenU~Iit de ArauJo 
tipecjalm,ść; syftl.s i choroby pęcherza 
Prr.y;muje od 3 do ~ po poł. Konsul 

tvrjum Apteka Minerva, Pl•c Tira 
dentes 05 

~--Dr .łittdult \t a1 nee.he• • 
Specjalność choroby nerwowe i dzie 
~:inne, Dyrektor Centrali instylutu opiP.ki 
~ad az~ećmi przy ul. Alegre n b gdzie 
przyjmuje od 10 do 11 t pół z rana 

07 
Ur. Malcinoła l!!aobr•nho 

1\linika dla dorosł)·ch i dzieci. Leczy, 
ayblJI wo wszel.<lth stadje.ch prepara 
tem Btsmuthiodma. Leczy choroby 
r~rwowe i nałogowe jak alkC'ho lizm 

l.l,?gest; ę Konsultorjurr. : Ut. S. Fran 
(:isc:o n 54, Apteke Moderna, Rez.ydencja. 

Trt.vessa 7.1łch,. riu n 12 a 09 
»r. W •rwtuul L &•a 

Akuszerja l operacJe. Konsultorj\\m Ul. 
l de Mu<;;o n 17. PrzyJMUJe od 2 i pół 
do 4 1 pół godz. po połudn•u Rezy 

denc;a ul. Dr. Muncy n 129, 
Telebn 123 . 013 

Dr. l.o rrt:• ~euu 
Wyjeżdia do chory c:b w dz1 eń 1 w 
nc'Y· Prtyjmuje. od 8 do 10 1 od 15 
de;> 17. Konsult<; r,um i rc: yuenc:j Plac: 

T1radentes n 54 A (obok aptek1 
Stdfeld) 06 

Anua (..a.rw •~lmno t..liicłt. 
ul. E t-.;o.r • Poe f3 n 43 01 ~ 

.lł. &o.W IIi.,rlo ł IWCIIl~J 
Ebsnl> Pere ra n l l 012 

olaceli Jh'omlew icz 
Z~by aztuczne z pullmeb1en1em 1 bez, 
w złocJe i kauczuku. Plombowam@ i 

wyjmowame bez bólu. 
Robota pterwszorz~dna- Ceny przyst~ 

pne Przy ul R•achuelo n 8 015 
.Joau B . Burt i oH 

Ul, Marechal Flor1ano, n. 1021 przyj 
mu.1e o kiłidei llr dz•nte. u18 

.IUIIłłO Jl~acieł 
Ukoń~:r.ony dentysta w N. Ameryce, z: 
23 letntlł praktyką. Wyrywa bez bólu, 
plo!!lbuje po ceme od 5$ i watawta po 
cenie od 10$. Robota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. 24 
010 

Leau lleeellla 
? rzyjmuje od 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 

goaziny. Plac Tiraelenten o 10 
022 • 

----------------------------KSlęg·arwe, pap1erme i drtt 
karn1e 

łJa11a de Nevidad es 
Pismla iustrowane, jaroale, zabawki, 

k5if&Zki do nabozeństwa, świ~te obrazy 
i atatuetki, najrozmaitrze prr.odmioty 
na prezenty. Papivry waz:elkidt ptQJ:l 
ków. Pr:zv uli~:v t 5 de Movemt,ro n 86 

Livrau•ja Jllun lal 
Pierwsz:orz~dny zakłacl drukarski, intro 
lisatornia, lintarma i fabryka;ja k~ 
handlowych. W)'bór ksuaźek i przyrz4 
dów s;t$oloych. Dla kUJ>CÓW ze znacz 
nym up\iltem. tJl. 15 de M~embro 5! 

• 

Pompeo Reb 
Aoent rói nych f1rm Im!'lortuie p11p1erv 
i pn:ybory b•urowtt. Skład ' biuro przy 

l.ll•cy los ... Loure ro n 39 Adrf;s tele 
grllf•ct ny LVZO Caix" l'' stal 308 

052 
CJal!ła ~l·bwł\it 

\\ yrr hy f". ans<r« e żelaz,Wft, szkła 
arrunicja, F rby 1 ole1e . •nelkie ms 
terjały dl int~tla.cji elektrycznej lam 
py etc. Pl~c Tiradentl!!!l n 8 048 

~a pataria 8 iria 
K'lrzystajc:e! l·kwiduje su; wielJr:l wy 
bór obuwia ceny niesłych~nie tAnie 

Plac T •.racientea z puwej strony k& 
!edrv n lO 062 

B odolpho ..J•m•eher 
Skład obuwia, kapeluuy i drobiazgów 

Uh :a Jcse Bon:fac10 n 3-a 

ASRKUR WAC SIĘ .NA ZYC1~ 
Radsimy tylko w EtUlTATIWIE. któ 
ra ma swoJ4 Mj~ w Kurytybie przy 
ulicy 1 de MarQO n 4 A . Superinten 
dent na Parane i Bankier na Kurytybę 
Benjamin ~erreira Leite. 051 

PI&~IĄ.DZE 

wyrozyczah\ się na mały procent 
dod bypotekę lub pod gwarancja 
bonusów i apolis. KupuJe sie i 
sprzedaje domy, 1.iemie i majątki. 
Informacje u rządowego carrerlora 
Godofredo Lima pr~y ulicy MarE:>· 
cbal DPodoro o. 38 028 

t/.4S4 JĄłJOB 
Jabóba Grinspunda 

Fabryka mebliJ materacyJ kołder· 
i płaszczy nieprzemaknlnych. Po· 
~i L· da oeble nowe i używane. 

Snrzedaz na wypłaty. Przy ulicy 
1 de M"'~ ręo n. l 8 Telefon n. 389 

04 1 
----------------------- ----

HOTEL c:UtUTYB .\ ~0 
w .. ntura PereJra dt' 8 LUM & C•c. 
V,.r <'ftD' f ?.• m•a!:<tH.t tram a ~~~ 
dJzwi<H'h na ws11.,s ktt 'l•ron\1 mia 
sł<t Poko)e i sioło \1..a ,, , rz dr-E:. 
Wma nń <'Jonaln( · i zag•nm,...zo Po• 
. vła si~ obiady do dom w. Pr.' V 
ul. l de Mn r~c 7 - UW GA 

Tt r h()te l w~rł rn 1 ,l • d".,r 
()fi O 

fG&GKG<łCGCO(g~mcomcg ~ 
a 
s CerveJ· aria 

(JĄSA PB.\T . 
Skład m z r 11 , pts • ta Re 

rr11ng. o i Co t .... ; m c;z n d'l lt~ 

c~ema o , z k • H ·~ 1 ltlf'S. c 
P"?." ul' l t n . Nov obr, n. 6fi 1 

0~2 

•z 
E l lsa (Jo stantioa el1a 

pr, ul. Cutum rt~:o1l lr A ttUj'l 52 
P z •jrnu)e ' wvkonujP szyb o 

w~ f'ltw· Iol"· ty do prz pi'lywania 
na •r•ą"?.vf'i< OHH 

TYV~ \ ~z ot..r
HAlł~lLO A. 

l '•? 'l ul. D Mllri -~,. • l 03 na p1~trze 
Dla b acha l ter(tw i k orespon-

tmtt'nv 
Cały kurs trwa t f> m t i~('y, w skł d 
któ;(>go wcht..d::: 4 1:;, ·: b llrow , 
fabryczne, składów ł>urt~wvcb, ko· 

misowe. Zapiąywać si~ motna 
ZRW~?.E'. 027 

AO Nt• .-l.4Jl. 
AzEVEi)()MACEDO 

i DR. MACEDO FlLHO 
Prowadzi wu~lkte spnwy cyw1l.1 , 
h andlowe, krym nalne oraz s1erot w 
każdaj miej~'o ośct ..,ŁllOU Par&na l S. 
Cathuiny. Koszt z g ry płatnJ B u 
ro Av, Viee t M l'~ dl\ 20 078 

DR. BE. JAMlN LIN!:,. 
Biurfl c n::elhe:r) s~I"T ::! s 18 t (063) 

--:i5'AVJD ~ILVEłHA lJA MU1A 
2 biuro rejentalne S rot i lnventarzy 
P:r.y ulicy M.:u~;chal Fwrisno Pe x l• 

~ 2 ~ ~2 
DR. G ASTAO FARIA. 

B uro Plac Ozon n 49, Telefon €~6 
04i . 

DRHUGO ANTONIO UE ts U(~ 
Buro ul .;a Bu ll s Atr s n 15 ft>le 
rn 666 080 
- DR ULY.,:,r.:, V!ElK 1. 

B uro ut.c Rio BraneJ n 8J Te t: 
f n 376 021 

- Domi i 
Posld Lakłatl k ·, "'tt•(~k 1 

(]lica 4.1egr ~ • 
Wielka wynor .uaterlałow rl'i ubranie 

lamówieme w~·kt) IUJtl .ię w razie po 
rzaby w 24 g,Jd•iny 

B&bot go arantownoa 
~:"JY 'ISKI!\. 

CQ(O@{G((ł s ® 

Cruzeiro'' 
a '' S Sa1l ps;"y brow tr 1:\urytybtt• pol ca tu 1 ua prowmc'i 
S vJWu własn 'gu wyrobu ou Olłjorzv~tąp'1iP.j.:z -ch cenach marki 
~ •Cruzeiro«1 •Pilse'l • , •P moR<, •Escur•nha i IDne. 

B Kupuje dla w~asoej słociown1 jączrot•:ń w rozm alej ilośCI 
Ei' 1 płaci DaJlepsza ceny. 

a :KlJBYTYB,\ - ()&IX.ł. POST A L 108 

~6)0)0)0)8tl~8CGSSr6 

Apteka "Tir· dentes" 
·Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tiradentes N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 
W aptece tej, której właacicielcm jest PolakJ rozmówicie 

siQ w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną. obsługq. 

SWÓJ DO S WEG O! 

HIIJIB RUR ·M~ 

~ ~r!ł~~~~ ~?J~!J·~· 
'd IVi ~1{·;-o; ~ ~V Ił ł t ,t. •l( f) a lt~C~.lt• llł -, fil ;.._, , 

Elix:1. 91,4;· 
uznany przc:r; N&rodowy Departament zdrowte. publicznego p1smem t1n ii lutego 

1916 roku, Nr. 26 
Zwnlcza s1mt ··znul yf1ha bu"' '11 ..-zpa czt•nstwa dla injekcYJ. Je,.t eMr. 
g c.znym ś ·ot1k '' !1, czy J:('J:I\( 111 krnw 1 ek!il',.lwom wiellliOJ w"rti)MCl 
Juz przy UlYl'U tr:t:•\CI ~~ f ''f>l c:I, l b) l W\ cbn.-oby OSWtlt pOWiliUlej 

11·~cb: nla~J t~tuła pry Z( 'H• W"7. 1dy • r•1u•natyrm. znikaią jakby Je rękll 
OdJ~I U 9.,. /o nęiczyzn 10 tv4,b ktbrtv '-a t"za;~ów ka vsiMskH•h ehorot 
wall na choroby -1Pkr t P. choroby t p lZO~łlłll\ C' rnmcznllmt i t. l jes 
przyczynq, 2fl tvstąnP. kob•Pt ~. 'll~~ ycl-t c•or~ i na rotmllttP uieduma~ania 
kobieco, nie wtedzą ł:Up 1łrr '' c to c 1roby sp wodowało 
. 3 fla zeczki W'f ~trc·z Z'Jpo n i1•J >tl :v•kama wast.ego ~rll"OWtlł 
t uratowama was~vch l.?:J•C od orz\by~clt n•t~t~-.><tlw 

D111 •łziac1 ·vtil tyc?.nych 1 t .Et.IXIH. \:lU" uąj >lp )wi e•ł lOJ 
sza~ l lta"':twe'U ponlow~2 iP 'lt uji.l żolq łka i jest przYJOmn~rn w 
u~ymu. "ELlXtR 914 • n1być m żoa we w ·?y:Jtktch :>tek:ac ll i ~ikła 
cl'lch apte znynb w Brazv 11 
Główa:v liłkł <&lv:lu e Ci 

rm ''i?.<'Z 1e 

Sza owno Panie ! 
· 16 1.. m 1. •c · od 

1, FXO 

w ~ to • łt1u de J ane1ro 

1 ·tS?: 1 ·tatłtami lu
o ldt·ót ~... Santos 

'łp CJ "'nie urz-1•Jzo, 
łaJ ·ygodme,sze po' 

., 8t k1 ru JQ d d , o "' y 
Podróz z Bordeaux, z H vt Jo Gd•ń•ka od 

bywa "'t; poctąg 1 fr ncusktem kerquo a z Dunlcerque 
do G hO<~k s t tk •ru lc0mp fr • u eJ • fr n ttl nttq uc • W ten 
"P •sOb un k:'l e s ę róż'l}'Cil naj u z c f'IA kt•>r n'erllt by .vaj~ oAra 
tent n s1 p " ź r"w e n gr ., ey n.ernl ck eJ 

ajbliźsz d i azd d Eur p f 
Z 8.\.~' OS Z MIO g .1 NGIRO 

•IU \L T.\ f 29 wrz ś ua 
.)i'Uił1'10SE• 6 t)Jtź 1z1eroika 
•LU'fE'l'łA« 10 p źJzicmika 1l c 
1\IEO UANA c 12 >) 13 c 

D.ESIHAOEc » 20 c 
Spr'i1 ł<lt, 1letów z B~azylJa d 1 Polsk1 oraz z Polski do 

.s uyt,a t •. z n (b1lh~tes de cham iJd.) załatwaa 1 bliższycll iD· 
f umacj1 udziela 

Ignacy Kasprowicz 
\ venhh ,u1 (tv w 'l 1" t ·' .r , 

Ll~lfl~lilC ,'f l l!itib"'l rnir:~iiliim~lfiJCilli!J»il!iJ 
C A S A B l C ~ L S przy ahcy 15 de N..>vcmbro N ... 70. 

Załoź. w 1897 (J zez Ąlfreda Ernesla Bichels 
Ma zawsze Da składzae WJe ki wybór kapeluszy dla pań i 

zabawek, materJałów., przedmioty ł ściwe n presenty, oraz na KHt~nam·• 
Warto ,przekonać sit: osob:ście o dob oc1 towarow j&ko też 0 

k1ch cenach 088 

Ha olslei 
w Barro-Erec im Rio G r. S. 

Wlad/yslawa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybór tow..1r6w metrowych, jakotet 
dzi rolniczych, kuchennych i W3z~iklcb drobiazgów. Kupuję 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: 1ładysł w Obroś ak 

Barro-E"ecbim Bio GrandP do g,1l. 

W l I'Jl:>: 
V Argen 

1\m. Pół . 

Wycho 
razy r 
dzień -w 
i sobot) 
janie 4 

zol. 
i cl ce 


	2_534_0_0_121-00293
	2_534_0_0_121-00294
	2_534_0_0_121-00295
	2_534_0_0_121-00296

