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aoda.kom 'de wla.domośei. li* KAi'END'AIZ.GAiiTY "'OtŚKI ~J w Bi . ziiJI ·~-~ 
Tygodnik emigracyjny "Wyc~odźca" ~- ~ , _ . 

~ieszcza w swy~ numerze z dma 1 wrzes· ~ D& rek 1.925 ~ 
ma b. r. następujący artykuł: • " dł d k --W. 

Łódzki "Kurjer '):.'ieczorny" podaje: J UZ wysze z fU U ·~ w tych dniach przed sądami polskieroi Jest do nabycia u wszystkich naszych agentów i w administracji naszą ~ 
już w apelacji rozegrał się następujący ~ Gdzie agentów nie ma, zaleca się natychmiast zamówić wprost u nas. 
proces: Treść kalendarza jest bardzo ciekawa i bogata. jak zwykle, zawiera j:.ko do- , 

datki: kalendarz ścienny i piękny obrazek. 
Zamiast 3,200 dolarów 26 groszy.-One· ~- Cena ng-lcmplarza: 2$000 - Tuzin 20$000 D~ 

go czasu, zaraz w pierwszych początkach * 
odrodzonej państwowości polskiej nasz r~ąd * * 
prowadził wśród polaków amerykańsktch Zamówiliśmy i w tym roku 
energiczną agitację, nawołującą do składa- ;:,:::a,le:t:.l darze z Folski 
nia kapitałów w Polsce. ~ które prawdopodobnie nadejdą w listopadzie a mianowicie: ~ 

Polak X., chłop, wziął sobie do serca ten KALENDARZ KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW (z Rybnika Śląsk) 
głos rządu odrodzonej Ojczyzny, i ZĘłosi- KALENDARZ APOSTOLSTW A MODLITWY ( z Krakowa) 
wszy się do najbliższego konsula polsktego, ~ Dokładnej ceny jeszcze nie wiemy. Przypuszczamy, że kosztować będą 2$500 ~ 
wręczył ta;r. 3,200 dolarów z poleceniem do 3f000 gdyż wydawnictwa w kraju z powodu zaprowadzenia "złotego" znacz· 
złożenia tej sumy w P. K. K. P. . . nie podrożały. 

Otrzymał też od konsula odpowtedme po· D Ponieważ zamówiliśmy tylko skromną ilość, dlatego prosimy natychmizst ~ 
kwitowanie, opiewające najwyraźniej na su- zamówić! 
mę 3,200 dolarÓW. 1$ +p :tjM 'ł!IC:IIEI *II::IICIIa::=-=aU::I~* ME ·d* MIM F 

Niedawno ten polak X. powrócił do Oj-
czyzny. polskie po ówczesnym kur~ie (za dolara nie ryce dał rz1dowi polskiemu depozyt w wy-

~ - ~ 'f'" 

straty każdego, kto powierzył Polsce swoje 
oszczędności w obcej walucie". 

Umieszczając powyższy artykuł, zwrac<l
my uwagę Rodaków, że prawo d0 zwroht 
mają tylko ci rodacy, którzy przez Kon-;ulat 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie pr L l 

słali milreisy na rachunek bieżący do Pol
sk!ej Krajowej Kasy Pożyczkowej w \Var 
szawie i pieniędzy tych dotychczas nie' pod· 
jęli. Nie mają jednak prawa do zwrotu ro
dacy, którzy wyłożyli swe kapitały na po
życzkę "Odrodzenia" lub na miljonówkę. 

Nie ulega wątpliwości, że jeżeli polski 
Trybunał apelacyjny przyznał rację rodai<o· 
wi z Ameryki Północnej i zawyaokował, że 
kapitał przesłany do Polski ma mu być w 
całości przez rząd zwrócony, to tak samo 
zawyrokuje w sprawie innych przesyłek, do· 
konanych tak w dolarach, jak i w milreisach. 
Należałoby więc w tej sprawie zwrócić się 
zbiorowo do Rządu polskiego za pośre
dnictwem Konsulatu polskiego w Kurytybie, 
a gdyby to nie odniosło skutku, przez ad
wokata w Polsce, drogą procesu. 

-----------------------------------
Wiadomciel 1 Polskl. 

Spokojny, że ma zdeponowane 3,200 .do- płacono wtedy nawet 200 marek polskich). sokości 3.200 dolarów, powinien otrzymać 
larów, zaczął się oglądać za rozpoczęciem Tym depozytem zarządzan0 dla p. X., aż :z powrotem 3.200 dolarów. Tego wymaga ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA POL-
jakiegoś in~eresu, a gdy g~ znalazł, zgłosił wreszcie znów według przepisów przera-I zwyczajna uczciwość kupiecka. SKO-NIEMIECKA w SPRA WIE NABY-
się po odbtór deponowaneJ sumy 3,200 do l chowa1;o cała sumę markową na walutę 1 W f ·· · t d · · · l w ANIA OBYWATELSTW A POLSKIEOO 
1 , złotową · e ranc]t panuJe ra ycyJny zwyczaJ, ze , . 
arow. · l państwo, mające proces z własnym obywa- PRZEZ NIEMCOW. 
Jakież go jednak ogarnęło przerażenie, Wypadły z tego grosze, owe nieszczęsne elem, nie apeluje, jeżeli przegra w pierwszej W Wiedniu została podpisana konwencja 

gdy otrzymał odpowiectź, że jego depozyt 26 gro~zy. nstanciL . poiskc-niemiecka, która reguluje definitywnie 
wynosi nie 3,200 d? larów,, lecz. .. 26. groszy: Polak amerykailński mógł je podjąć każ· W Polsce jeszcze niestety niema takiej sprawę nabywania obywatelstwa polskiego 

Polski amerykanm myslał w pterwszeJ dej chwili. radycji. przez byłych poddanych niemieckich oraz 
chwili że są to kpiny. Potem przypuszczał, Ale w Ame-ryce nauczył si~ odporno~ci i Rząd apełowat. I znywu w apelacji prze- sprawę odszkodowań. Konwencja ta reguiu
że go' oszukano. Wreszcie zaczął sądzić, że hartu. Nie p~godził się z takim prucelierem 'rał. \X/yższa instaneja podzieliła poglądy je obywatelstwo tych osób w Polsce uro
albo on oszalał, albo ten, który udziela mu wykwitowania kogoś za 3,200 dolarów kwo· ~·erwscej instancji, że ten, który w Ameryce dzonych albo osiadłych, które w dniu wej-
informacji odnośnej. tą 26 groszy, choćby to 1 nawet odbyło się ożył 3.200 dolarów, musi ten depozyt w ścia w życie traktatu pokojowego posiadały 

Nic z tego! ściśle formalnie według wszelkich instrukcyj. akiej ~amej wys0kości otrzymać. Wewnę- obywatelstwo niemieckie. Pozatem postana 
Jak to się stało. - Odnośny urząd ob On dał w konsulacie polskim .na ziemi zne instrukcje co do przerachowania ńa wia, iż konwencja będzie stosowaną na ca-

jaśhił: że działano tutaj ściśle według in· amerykańskiej 3.200 dolarów i teraz żądał, fnarki !lie mogą go obchodzić i nie potrze. łem terytor.ium Polski oraz daje definicję za-
strukcji. by mu zwrócono 3.200 dolarów. ~uje o nich wiedzieć. mi~zkania, jego powstania i zanik, wprowa-

A mianowicie odnośny konsul polski Decyzja sądów polskich. - A że posia- Ten proces -- rzecz jasna - może po- dzając pojęcie zamiaru powrotu, decydujące 
wpłacił na rachunek pana X. 3,200 ,do!a· dał jeszcze nieco grosza, wytoczył państwu iągnąć za sobą następstwa finansowe bar- dla oceny f~ktu porzucenia zamieszkania. 
rów do przekazowego banku amerykanskte- polskiemu proces, bo rząd - niebacznie do- Qzo dotkliwe dla państwa polskiego. Dalej stanowi, iż przy badaniu danych, ma
go, bank amerdkański przesłał 3,200 dola- puścił do pro :esu. Obecny rząd nic tutaj nie zawinął. Zawi· jących uzasadnić nabycie obywatelstwa pel
rów do P. K. K. P. na rachunek pana X, l w pierwszej instancji wygrał. Sąd polski nili poprzedni ministrowie skartu, którzy skiego, nie będzie uważane za przeszkc dę 
P. K. K.. P. przerachowała dolary na marki zajął stanowisko, że człowiek który w Ame- 1 owydawali instrukcje, narażające na ciężkie posiadania zamieszkania w Niemczech. Tem· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~-~-~--- ~~~~~--~~~~--~~~~~w ~,==~~~~~~- ~~~==~~-==~---~~~====~~~~~--~-~1 ~~~~~~~~ 

l!!ij wać jej zaczyna, podskakuje ona gwałtownie i wola l ~odze. Konie tak Bil zmęczone, że już nawet ude-w lca o 0 ·y pogardliwie: onie z bicza nic nie pomoga. 
' ' - Jeste~·k&aa:czyoi, oodła klawc2:yni Ani sło"::a Wtem ukazuje si~ zdala światełko z jakieJś o 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch jednego ci nie wwrzfł Ufam Bogu Przedwiec;mamu, ~sobnionej zagrody. kt6ra wyglł\da co§ w guście 
przez Jerzego Bornes'C'. że mn1e uio opuści i z morderczych rąk waszych Irśniczówki. 

217 wvbawi Was zaś ukarze za zbrodnie wobec mnie 1 Miller ma najlepszfl nadzieją, że się powóz tu 
Wyprowadza ona ją Dtl• podwórze i wsadta w i Liany popełnione . zptrzymn 

zamkmęty powóz, czekający 'przed drzwiami i nim - Amen l szydzi Fanny bazlitośnie. - Da· Alfrei patrzy badawczo w stronQ światełka, na· 
Gr.,tka 113szcze ochłonĄć może, zuajduje się zamknię · remnie się jednak pociesz:}sz. Nikt c, z pomocą nie yślając się, czyby prmcież tam nie popasać i t.zy 

w przedziale wru z inną jeszcze w ciemności puyjdzio 1 n kt ci(} nie ur"tuje. t by diFi niego i dla Fanny za ... adto niGbezpiecznie 
daJącą się poznać pastac ą. O, puw1edz, cu ja ci zawinilam, :Ze ty tak n e było. 
Jest to Fanny. Na kozioł za§ wskakuje Alfred oonie niet:a widzisz ! - szlocha Gratka. ~ Dlaczego Je~ełi to Ieśnicz0wka, to byłoby ryzykowne bo 

Powóz wyletd~a tylną bramą zakładu ty mnie chcusz zabić? Dlaczego się zniżal:!z do ro~1 etka ruoglaoy tam jaszcze znaleźć apiek~ i obro-
1\limowoli wydajA Gret o okrzyk rozpaczy i st.ara narzęJzia te1 szatafiskieJ hrab~ay? n • Lecł w mi..trę zbliżania BiQ spostrzega on szyld, 
otworzyć drzw1, aby z powozu wyskoczyć. Da· - Dlaczegu - wola Fannv szorstko. - Bo o•aafmiający, 1:e to karczma. 

· jednak, gdyż drzwiczki powozu dobrze są nam wszystkim w drodze stoisz. Nienawidzq cię, boś U:~pok.Jjooy tem Alfred zatrzymuje powóz, a w 
zamknięte. była kochaną i szczęśhwą, podczas gdy ;u •. . Lecz tłi same chwili zeskakuje Miller niepostrzeżenie 

Wtem łapie ją ktoś za rękQ i pociąga na sie · dość już o tam l M1lcz 1 poddaj s;Q swemu losowi. i oikme w cieniu drzew •• tak blisko jednak powozu, 

l 
Gratka płacze CICho, !l śmiertelna trwop-a aciska zll go W~1godnie obserwować może. Woznica ze· 

- Cicho 1 - wola Fanoy groźnie - Uciec 1ą k11rczowo za serce. skakule i otwił.}ra drzwiczki. M1ller widzi wychyla· 
żaden t~posób stąd ni~ mo~esz, a jak jeszcze raz Jeżeli si~ cud jakiś nie stanie;. je~eli Bóg sam ją~ą si~ z nich ciemni! posłać, po której wyjściu 
ykniesz, to ci usta zaknebluj~ l Zastosuj si~ więc 3bawcy jeJ nie ześle, to b~dzie stracona A !red znów staranie karetkę powozu zamyka. 
teg?! . . w myśli t&j nie przeczuwa ona, że zbawca ten · Zacitkawiony wych?dzi detektyw, jest_ jednak 
Smtertelnt~ ~rzera~on.a, c.ofa sq Gretka Poznała znajduje si~ ju~ w pobliżu; ze czuwa obecnie nad l z c1emn?, że twarzy tcb w żaden sposob roz· 

a głos swe) meprzyJaetółkt. nią i że :&decydowany "est żvcie swe w obconie o<szMć 0 19 może. 
- Faony l .- ~o!~ ona zrozpaczona, - O Boifl joj 'narazić • J • • !ut pod do~em stoją _ d.wa potężne, cieniste 

!lmHlsternv! Wu;c Ja jeslem zn.>w w mocy swych • • . • • • • . . • • • • • • • • • . • • b!Zln, które go nteco zasła Jai'4· 
Millor omylił się, myśląc, że powóz 8;~ po dro- Z ~ospo~y ~yc~odzi teraz właściciel ze swoim 

Tak jest! - tryumfuje Fanny. - Jest to 
ostatnia noc! Zawozimy cię do starago 1.am· 

~ka, z któregoś uc1elda i tam musisz też zginąć! 
Przerażona Gratka zaczyna jęczeć z rozpączy 

pól przytomna załamuje rące U.;tvs~:ał!t ona Rwóf 
śmiirci i wie, że od wrogów sw<·icb żadne 

milosierdzia spodz:tewac się n•e rooM. Z d.tiką 
•J§Cil4 przysłuchuje się Fa•my lamsntom swej o
y. Aby ją bardzlej jeszcze przerazić. opowiHt!a 
jej, że Liana już nie ~yje. 

- Chcę ci jeszcze jedną nowin~ doni€ść, która 
cieszyć będzie -- szydzi ona. - Hrab:a E.~on 

yl siQ z piękną Olgą i nieba wtłm będtie W t'· · 

Zapomniał on całkiem o tobie i myśli, ż~ A z 
:.n~ IJO vym kochauk1em·w świat uci kła. p. gar
on tobą, 1 nic o tobie więcf\j wted;deć nie chco 

Na Gretk~ d1,iałrtią słowa te jak pch tiE}cia szty-
G"'\· icdnr.k F 'l v d1l,,i "ze »qri€ O gi O"li" V· 

' • J J • J .. "' ' • 

dze gdzieś zatrzyma. Alfred omija starannie każdą parohk1e01 l zbliża stę z latarką do powozu. 
wioskę i mt!lstec~oko i Jl:ldz1e gośció.cem, lecz bocz - Czy ~an tu chce przenocować? - pyta gru 
nemi drogsmi głównie prowadrąeemi przez gE}ste bym, szrl~ tktm głosem. . 
lasy ' - Nt! chcemy tylko pr~e~ godztoę po_Pasać J 

Miejsce Millera na tyle powozu fest nie b;;~rdzo - · odp_ow tada Alfred. - Prosz~ dać dla kont pasz~ 
wygodne, tr.tyma siE} jedJilk jako tako na niom a dla uas przekąskę! . . 

Gdyby był przypus1.cz. ł it! ma tu tylko z Fauny Wtem odtywa s1ę w gl~b: po~oza głuchy Jęk. 
i A1fre1om do czynienia, nie byłby ani n:1 chwil~ z Goapod rl Diidsłu~hu.JO zd1.1WIODY 1 pyta: 
nal!łrc1em na nich czekał - Czy pan wtezte ze S.Jbą kogoś chorego i 

• - Tak: jest. obłąkaaąl odpowiada Alfred sucho. 
Obawia się jednak1 że w powozie jest jeszcze - Niech siQ pan o to n!e troszczy, 

k:ku mężcr.yzn 1 dlatego postanawia zaczekać na Gos~odarz mruc~y coś olezrozumiale pod nosem 
stosownfł sposobność i wyprzcJ~a swoich go§ci 

W pterwszvm rzędz;o chce on się przekonać Alfr ... • idzie' za nim, Fanny zaś zostaje prgy 
czy Gratka Jest rzeczywiście w powozie, ale jak to drtwiucn i patny za:1iepokojona w stronę powozu, 
.., oc::ąć ł w którym tPraz jąk m1lknia. 

Daremuio lamie on sob'o głowę nad tern Pvwót - W 'idź tu za mną I - szepcze Alfred. -
w ~c c ~ ·~ cr;a: po:n;C'; i ;: "r,J ·j p' / ... z. q' , j O l l r r · ' ~'~:'>l ' 1 : k r1 •OIO\"• I!.'. 

- Tak jest l - odpowiada Fanny. ·- Ale lopiej 
bąd~i9, gdy będę uważała, Parobek mógłby coll po· 
dejrzyweć . 

~ On siQ nie będzie o to troslczył ! - uspo· 
kaja ją Alfred. 

F!łnny waha się i patrzy raz jeszcze w stronę 
powozu. Parobek: krząta się tam około koni a .. ro~~.:· 
t'l nikogo w pobliżu nia widać. Miller tu tak JC~t 
ukryty, ~e go nikt widzieć nie mo~e. 

Fanny wchodzi po krótkim namyśle do izby 
go-;podniej, która obecnie test zupełnie pr6żną i sia
da obok Alfrctlła. Gospodarz przynosi im zamówin· 
ne jadła i napój i obrzuca szczególnie pr.wbraofi 
Fanny podejrzliwem. nieufoero spojrzeniem. 

- Skąd państwo przyjeMtają? -bada ciek!łwie. 
- Z miasta l - brzmi krótka odpowiedź P, 1-

freda. 
- Tak jest l 
- Hm l htn l Czy ją pan chce zawieźć do ja· 

k~egoa zakładu l - bada gospodarz. 
- Ta" jest l - odpowiada znów Alfred nie· 

chętnie i opryskliwie. 
GospJdar~ milknie, lecz podojr~eoie i nimliność 

jego wz:.-asta. 
Na dwoue tymczasem oddalił si9 parobek od 

powozu i zniknął na podwórzu, wypełniws.~:y obo· 
wiązek swóJ pr.~:y koniach. 

Na to tyl~o Miller czekał. Wysunąwszy 'się z 
poza drzew, zb!i1;& on się szybko do powozu i do· 
chodzi do drzwiczek tak, aoy go od strony dornu 
widzieć nie było można . 

Lecz gdy je chce otworzyć, wid.~:i, że to nie 
idzie ł Z głębi powot;u rozlega fiię zn6w jęk. 

Pzzekonawszy się, ze drzwiczki powozu i z dru· 
giej strony zamknięte, wspina się M1ller na stopień 
i patrzy przez szybę dtJ wnłltrza. 

Z powodu zasuniętych ftranek nie mo~e on j €d 
nak nic widzieć. 

- C~y wybić azybę? =- namyśla się 1\fiUer. 
Jest on tu sam i fe~eli użyje pr~emocy, to je~ 

obawa, ~e tu wszyscy przeciwko niemu jedno1n 
powstao14 

Tymczasem szlocbanie i jęk z powozu staj!} ::s ię 
coraz głośniejsze. Mtller czuje najgłąbszJł litość dia 
b10dnej of•ary i okropny gniew powstałe w Dl!n: 
prr.eciwkn jei prz:eś'ttr:lowco:n, 
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Dlł. A L l,EGRETTI FILHO. 
LECZENIE OGOl ... NE. 

Sp~C·Il 'nm .. ~; ch.Jroby kobiece i dtie· 
c-:nn*' Pr::yj:Y.UJe od lO do 12 i od 4 
do 5 . 

K •nsultoriui'T' i re1:vdencj8: ut, Cnm
men<!,dor Araujo n , 5-.. Telefon n 65~) 

o 2 

"'·''J·em dt• PU'i!:CZJno t•·oretycznie 
i ·m "J i fl d N ile h wdnocześ •l e mieJSC 
;·. I!Ji, szkanh. D:tl'ize artykuły u-
!? t l .. h

1 
:± wa rrwki~m koniecznvm 

,~, 1 ~liyciz. ohy~'2. lelbtwa polski€ 
g-> prz·~4 z 's:;.dzenie jest po&iada. 
n~ uJ !entor jt•"l Polski za mi•~sz· 
t-.!lr J 'i od dnia l s t)'cznia 1908 r . 
<~l clui'l. l O stvczvia 1920 r. b t> Z 
p•t.ęawy. Ol.-,y~atelami Fo s ,, i zo. 
f.!t::.. c:~ą tJSub\' urodz,lne w Polsce z 
rodz•ców, ldórzy w l hw:li urodze· 
-:w:.~. t\·fh 0:3ó b l.J)le:i'dom i cył w Pol• 
sce ł duow<> ~< l len założy li przed 1 
t'\•.czn·a 1908 r . Jednakże artykuł 
orz· k .. utn.t~ obywatelstwa polskie· 
ro s:•rzez tych N·emców,· którzy z 
Ptl.:>l'l s·~ wyn't śli albc k fÓ''ZY 

p:zt~b~w.q~c pop··zednio w lizeszy, 
dr tą i si~ w Pulsce na nowo nie 
O'):e,Jlili wprowad;:aj&c jedynie wy 
jątel; dla o:.ób, które chociaż prze• 
bywajn w ~iemczecb, Sfł dostatecz, 
!.. ie w ~cisłe.1 łuczuości z Polską. 
Dzieci idą za rodzicami, jednakte 
urod~orw w Polsre, maiJ.t prawo 
do obywatelstwa polskit go, jeżeli 
na to zezwa!a układ. Opcja zgło 
szcna w starostwie równa si~ zgł11 
s ZiJ ll ej w konsulatach n1emieckicb. 
t>pt~oci są obowiązani Polsk~ o 
puśc:ć do 1 sierr-ma 1 ~25 c., je 
zr.li zaś posiadają nieruchomoaci, 
lo do 1 hstopada 1925 r. O ile 
n.el'achomość łt>ży w rejonie for· 
tt.cznvrn (1! bo w pasJe oogranicznym 
du 1 i ipca 1926 r. O 1Je leży po. 
za t~a:u stret'<'.Wi1 optanci ci otrzy• 
mai1\ w c.kresie od 1 stycznia do 
28 lutego 1a25 ro ku, o ile jeszcze 
będą wówczas zamit'szkiwalił przy. 
pomnienie o obowiąz!i.u emigro• 
wama. Kto przypomnienie nie o· 
trz rrn :~ w t ; m termmie~ mo~e je 
otr/.~ rnzć póź :1iej Wi gl~dme prze· 
dil1Z~nie termina wyprowadzki. 
Op!ant, ktO:y w terminie si~ nie 
wynit!sie1 ma być odstawivny do 
(.!ranicv i wydany władzom nie
mi('cl:\im 

NO WE ATAK[ BULSZC:WIKÓW. 
Z Nowogwd~;a donos!ą, że po• 

łlc)a pr,w pomocy wcjska rozbroiła 
b"~Utl(l , okrywaj acą si~ w okohcy 
w~i l.\l .lk·Aows~t:zyzoy w pow1ecia 
mdwie::lkim Bauda ta pod wodza 
komi-:;iir:ta bolsz~wtckiego 8 Jrtosza 

przygotowah szert>g napadów Ban 
dyd obwarowali się w sl:odołe 1 

b~ooili si~ do ostataiego naboju. 
Wystrzelawszy wszystkie patrony. 
atakowali policją granat'ł.mi r~czne
mi. Walka trwała. cztery godziny. 
Czterech b1ndyt6w, wśród nid1 
B w oaza i niemniej głośnego Dra· 
czuna zabito. Trzech innych UJ~to. 
Po naszej stronie zabity został 
przodownik Ą 'liołJ ranny przodo· 
wr)ik:: Korzon. Od granatów ręcz 
nych spłonęła cz;.ść wsi. Pościg 
za resz!~ bandytów trwa nadał. 

Zaś do. 4 wrzeehia b. r. w nocv 
przekroczvła banda bolszewicka, 
h\ zaca ~O Iudz1 ubranych po cy 
wiloemu i uzbrojonYch w karabi 
ny, granicę polsltą, pod Mogila~ami 
w powiecie ostrogsk:im. 1hnda na· 
padła dwór p. MogiłnicKieJ w Tra 
wnika.cb, pobiła domowników, za
mordowała mechanika, poczem pod. 
pal1ła kilka slołlóW siana.t skradła 
wszystkie konie i uciekła w laS\'. 
Bandq osaczyła policJa. Ujęci ban· 
dyci zezoali, że napad miał na·ce. 
lu wzbudzeni~ pozorów powstania 
ludności miejscowej w powiecie O• 

strogs'o{im przeciw Pol::sce. Nakło
nili ich do tego utzędnzcy sowieccy 

PIERWSZA. WYPRA W A MOR 
SKA DOOKOŁA SWIAfA. 

Z pocz~tkiem września miała 
wyruszyć z Gdań3ka pierwsza mor 
ska wyprawa polska na okol, 
świata. Wyprawa odbywa si~ DD 

skunerze kaszubskim, pojemności 

8 ton, 9 metrów długoaci i 3 ,.z~ . 
rokości. Pierwotnie zamierzano 
przedsi~wziąó wvorawę na zasa 
dzie handlowej, Chciano mianowi. 
cie urządzić ruchomą reklam~ na 
statku. Ostatecznie lmieniono plan 
o tyle, że wyprawa organizuje się 
na zasadzie udziałów wniesionych 
przez członków wyprawy. Organi· 
zatorem i kierownikiem wyprawy 
1est of1cer rezerwowy, były pułk:o 
wnik armji carskiej, Ismael Beg 
Petrucic Piet.ru:Jzewski. 

Przegląd religijny. 
PODOBIZNY CHRY TUSA I APO

STOl.ÓW. 

W roku hHO odkryło kilku Arabów 
w Antiochji (Syrja) nad brzegiem Oron
tesu przy kopaniu cysterny rózne rze · 
czy. przewatn·e mocno u1zkodzone 
srebrna prz:edm1oty. Odkrywcy nałado 
wah n 'emi kilka worków i sprredali je 
pewnej amerykańskiej firmie, która kil
ka z nich . między innemi srebrny kie· 
h~h, oddała do &badanta rzeczoznaw-

caro. Dr. Gustaw E iten, archeolog i 
kuratrlr kalifornijskieJ Akademji um ·e· 
jc;t11ości, pośw t~cił kilka lat 1- racy dla 
oz.naczenia h tst rji i znaczenia tego 
kielich •, a wyntki swoic:b studjów o
głosił w gruntowne'!\ 1il'ele, które się 
uluzało w dwóch ollue nych tomach 
U ;z my do w >dti w n:em, ż 3 wspom· 
n!any k ielich jest najstuu ' m przed 
młotem sztuki chrz.eści}ańsktej, jakie 
znamy. 

Po usunl~c iu w Paryżu za pomoc4 
lale zw~nego wllgot11egl"l dztałan ' a 
wszelkich śladów oksydacji, pr1.:ysti}pil 
dr E isen przy pornocy dra. Coolra, 
profesora untwetsytetu w Cambridge, 
do uatale'lia tdentycznoścJ f rgur, WY 'l• 

bratonych na kielichu. Wnyst1t1e 
przewyin;a w•elkośc • ll i dokłidn ·ś;i l& 
octrob .ona ftgura, przfldstawl&JilC• Chry• 
iłtUJa 1 g"'tazdlł barankte;n i g 'ł~biem. 
Po obu stronach stOI4 św. Piotr i Pa· 
weł, a około tych trtech gł ,jwnych fi 
gur grupują się apostołoWJS: T&deusz. 
Judasr;, Jakób młodszy, Andrzei, Łu· 
Kan, M~rcełl M steusz, Jsn i J4kób 
starszy. N' podst otwte anahz~ szczegó 
łów 1 p ;nwnań z tnneml zoanemi wy· 
k.>pahskarnt tw1erdz14 ucze01, że figu•y 
s~ niby p~rtretami, wykonan~ mt przez 
kogoś, kto Chrystuu i apostołów znał 
za ich życia 

Forma, o:namentac.ia i sposób opra~ 
cowama k1ehcha dowodzą w kaźdym 
rar.ie, że pochodzi on z I . wieku po 
Chrystus e, a na podstawie t>adań miel 
sca, gdzie go znaleziono, ata..,ia dr. 
Etsen h poteze. że został tam ukryty 
za czasów prześladowań Jul1 na Apo 
atąty, który ogołocił z pr::edmiotów 
sztukt bazyltki w Antiochji, lecz w dwa 
wteki później musiano je znów ukryć 
w czas!e nowych prześladowań za 
Cbosrusów i stąJ pochodzi, że Arabo
wie znaleźli ktełlch wra~ z przedmio 
tami z ,pierwuego wieku po Chrystuste 

NAWR.ÓCENIE NA KATOLICYZM. 

We Francji przeszła na katolicyzm 
słvnna pisarka rosyjska p M. A l..appo
D.tniłewska. Z tego powcdu nap1sała 
ona zn&komJt4 broszuro .Em1gracja i 
katolicyzm•, w której opisuje te wszy
stkie m~curnie moralne, jakie ~ona 
przeżywała, bidęc w wierze prawo
sławnej 

P. Ł1ppo Dantelewska narówciła s~v 
na kato!Jcyzm po przeczytaniu pan· 
kwtlu _Gaw~da z unit4•, napisanego 
puez M ~tropolit~ Antoniusza. Z każ 
dego słt wa pssziłwilu wiejo straszna 
ntenawirć do katoltcyzmu; to miano· 
wicie ją przekonalo, że nie moźe być 
pr4wdy tam, gdzie jest nienawiść, a 
WJ~c te prawd~, któreJ pragn~la, zna 
lazła w wterze, co tylko si~ kieruje 
miłOśCIII 

Maszyny do pisama, liczenia 

i do szycta 
Popl'awia i cayśei 

BlRUTA DERGlNT- RAWICZ 
przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres pocztowy c:a1x 1 .H· 

Curityba. 

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

TElEGRAMY 
Polska. - ·K~tado de Sa • 

Paulo z 5 paźj?; _ 1924 U·ui~sz;c,u 
nast~puu,~v ttolegr.tm: W W drsza 
wie zmarł h rab na Z tmoyski, ( 11ra w
dopodobni' były właścici~l zako· 
panego P. R) który zapis tł pań 
stwu polskiemu ziemie wartoś 'l 

m1ljooa funtów sz~erling6w z oba. 
wi~zkiem u~ warzenia n 1 nich p rak 
tycznaj szkoły ag; onomiczn ej. 

Argentyna - Z HJng·Kong 
teh•grafllj4J żll ai·gent vńiki lotnik., 
młjor Zanni, któ: y dokonywał lotu 
na około ś \\'Jata sp<1dł z samoto 
•~m do mor~a w poblitu portu 
H log. Kon~ z oowoJu zetkni~cia si ~ 
dwóch m:>torów Blatsio mało me 
utonął wra1 ze swymi towiirzvsza• 
mi pilotem Bdtramdm i konsulem 
peru ::~ń i kim. 

- Podr~i swoją do p!>rtu chiń 
sktfgO w s~anghaJU odłożył Z 'lClDI 

z ł)owodu niedyspozycti, spowodo· 
wanej wvpadkiem w Ho11g·Koog. 

- Dnia 2 b. m. przybył Zanni 
do S~aoghaJU1 gdzie konsul argen· 
ttń':lki wręczył mu nominaci~ na 
podpułkownika. W Szanghaju przy. 
gotowuj" na czegć Zanoi'ego 
wspaniale owacje i bankiety. 

--~--~---""!:':~~'""'!---Papierosy • VffiADOc 
La Reine 

mi~~zani'l'ł W11'1zult~"~ 

Paragwaj -Donoszą z As 
sump<;:ao, stohcy Paragwa1u1 że Izba 
deputowanych zatwierdzała amowę z 
Brazylją, mającą na cela wzajemne 
wydawanie przest~pcow prawa. 

Hiszpanja. - Z Mtdryta do• 
noszlł. że wojska hisz{;ańskJe w 
Maroko postępllj~ zwycięsko na 
przód przeciw powstańcom, którzy 
przebrani w mundury wojsk hisz· 
pańskich urzlldzają im ciągle za 
slł dzki. 

- Dyktalor Hiszpanii generał 
Primo de RiYera, przebywający w 
Maroku, nadesłał do dzienników 
wtad.omość, że Maroka nie opuści 

wraz z wszystkim członkami dy· 
rektorjalu, dopóki nie zostaną zu
pełnm pobici powstańcy ma uytań 
scy i zaprowadzona w Maroku no• 
wa polityka hiszpań'łka. 

- W oj ska h1szoań 1kie zdobyły 
f u tece X mea. Samoloty hiszpański-e 
bombardują obozow s !ttt pows ań 
ców1 wyr~tldzeJąc im dotkliwe 
straty. 

- Ostatnie wia.domoś'tl donoszą, 
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że wojska hiszpańskie w wielu po· 
tyczkach pobiły powatańców i U• 
wolmły od nich drog~ prawadz,cą 
z Tt!tU!lnu do X men. Ponadto 
•aopatrzyły w tywoośó liczne gar• 
llizony, porozrzucane po całym te· 
renie boJowym. 

- Krą~yły ostatnimi czasy po. 
głoski, że rząd hiszpański chce 
zawrzeć pokój z powstańcami. Po· 
seł hiszp ański w Lizboaie stanow
czo tym pogłoskom zaprzeczył. 

Turcja . - F:.-ancuski &enerał 
Mantim, przejeżdtając przez Koo· 
stan tyaopoł oświadct;yl dziennika· 
rzom tureckim• te jedzie d:> Ao· 
g'lry1 stolicy TurcJi., aby odaowić i 
11czyo :ć jeszcza serdeczoiejszemi 
stosualti mi~ łzy Ftaocj~ i Turcją. 

- DJaoszą z Bagiada1 że woj. 
~lta angielskie i ::ni.,jscowe zosta· 
q,ce pod wodzą oftcerów aogiel· 

skicb wycofuj!l sią z Almaidy• pO• 
łot r>nej 65 mil na półaoc od Moa· 
sulu (gdzie są wielkie pokłady 
a~ftv) z powoda zblitania się WOJSk 
tureckich. 

- W Angorze został podpisany 
traktat przyjazni między Tarcjlł i 
Htszpanją. 

Meksyk. -Prezydentam Meksy
lm został wybrany generał Ctlłes. 
Kongres Narodowy zatwierdził len 
wybór. 

Prezydent Calles przebywa obec· 
nie w Europie. 

ti apierosy • VEĄ.OOc Y O rtK 
mieszanina 

-----------------------------A lbaoja - TerytorJum albań. 
skie napa1ajfł czesto zbrojne ban· 
dy jugostowiańskie.-Poseł albań• 
ski przy rządzie włoskim protesto· 
wał przeciw tym prowokacjom i 
prosił rz!Ld wicski o po!Jrednictwo 
na rzecz Albanji, oświadczając, że 
1eteli rząd Jugosławji oie zaniecha 
tych prowokacyj1 to mogą one spo' 
wodowa~ nowe krwawe wałki na 
Bałkanie, - Telegramy :ladmienia· 
ją, te w obronie mtejscowości, oa. 
oadanych przez Serbów, walczą 
bohatersko na wet kobiety, 

- W ostatnich dniach września 
przeszła znowu 400 Jogosławian 
na albań:skie terytorjllm Vermona. 
gdzie spt,drowali wsie Selzei 
Ewulki. Rząd albański nakazał wo. 
bec teg;:; natychmiastową, moblłiZa· 
c1e w dystrykcie Skutari i wniósł 
,..nergiczny protest do Ligi Naro• 
dów. do Rady Ambasadorów i do 
pojedyńczych państw. 

Przyczyną tych napadów ma by• 
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- A gdyby tsk wskoczyć na knzła i z bie• wuy drzwiczki powozu, wsuwa sio ostrożnie do traci chwllowo pnytomnolć. Nie może ona przyjłć - Włos nawet z glowy pani nie •~ad:tle -
doą d ziewczyn~ ojjech lć? - myśli on, lec% nie· W!lętna. do oddechu, a wreszc1e opadaJ~& jej r~ce 1 chra· uspok , ja jfl Mtller, ·wstuzUJElC na nleruchorJUl po· 
:r.w.ocznie od tego odstę~uje. Kome zanadto M1m jeszcze ciekawy goApodarz do środka pan1e JeJ ustaje. .tać Fanny Wtd~i pant żem tą szalańsilił ko
Sll zJ:eczone i n'e za,echal oy on n emi daleko ujrzeć mote zatrzukuJe mu Fanny drzwi tuż Mllltsr puszcu j11 i wyjmuje malta kieuonko- biete uczynił n~t!Stkodliwą. Nte ujdzie ona teru 
A orzec1eź trzeba tu rez.·,)utnie wkroczyć, aby !'rzed nosem, a równocześnie pop~dza Alfred W4 latarkt;, która przez poc śnic;cit~ spreżyni:l za zasłużonej swej karze. 
bH:d·•lł ot aro uwolntć. kon1e1 pala, Mte obawta aiv on Alfreda gdyż f1ranki u Gretka P'trzy na spętAną swą prze;iwniczkt 

Moio podslftp tu pomoże ! Wyciąga on z za Powóz oddala si~ szybko, a 30apodan: patrzy okn11 Sił Mpuszczone. i dresz,ze zarnne j' przechodtć!t 
n'!drza estry s ,;tylet i przecin a os'totnie budt u n1m nieufnie. Przy blasku latarkt wtdzi on na Fa 1ny leży r ned nim bez ruchu. Twarz je Zl'\a pani t~ potworn4 babe;. co? Jest to 
powozu, ktora jest :te skory. Wycma on w nteJ tylnej CZ'}tci budy wycil;ty przez M Hera otwór, )est okropnie skrzywiona i sina. Czyż m1ałab:; "•nny R'ba, có kt a~uuerlti, która panią ze zle-
c .w vrubok tej wtelkc ś:J, że su~ przez utwór ten a to dzrwniejszem mu stt; jeszcze wyd 'lje. Gdy ona już n e żyć? cenia hr11b·ny Olgt uprowadziła. 
d 0 w nt;. i:IZa pOW!JZU dostać może. Przec1na Je.inak I)Owóz z oczu 1m zmka, wchodzi gospodarz z pa- M ller prz,.kłaJa ucho do Jej piersi ... serce jej - Tak Jest. to ona! - potakuje Gretka. -
tylk" trzy Ś ''iany, 11 czw1utl:ł zostawta. robktom swym do izby. esz;&e bije. Slc'd pan jolinek o tem wie? Czy sio hrabina 

Putem zaczyn11 ta m po ::aemku macać i czu;e Fanny wsiadła do powozu, nie przeczuwając - Szkodll by było, aby ona r~kom kata u- Olga do Winy przyznała. 
~ ·d r,. lią swoją ctyjąs głowc; i twarz owin•t;t\ nic złego 1 w ciemności nie spostrzegła zupeł szla mruczy pod nosem. - Ani jej sio śni! - u6miecha sit Miller Cał· 
chustką, tak, że ust!$ s4 jakby zalmeblowRne me s1edz4cego nieruchomo w drugtm kącte Mtl- Wyctągn(łwsz~· sznur z k ioueni, s potuje on 1dem przeciwaie, po~ełrtia on' coraz now 1 zbro· 

Przecinii on ostrzem sztyle·u WI/Zeł tak, źe tera, n•przec1w którego w poduszkach lety om- Fanny r~ce i nogi, a potem zwraca 1 ~ do Gret- dn1e, to znacz;y, stara si~ je popełnić, tylko, źt 
chusti<n sp~J:: w tej chwilt z twarzy, a z ust dlała Gretka. ki, która zawue jeszcze iest omdlała. 11~ jej nie zawsze udaj4. 
maltretowanej istc ty wyd\)bywa su; głuchy j~l. Fanny zostaje na razie na swojem miejscu Wrenie po d tugtcb usiłowaniach udaje mu - Ach! - ulacha G retka zrozpaczona. -

- C J u okropność - u epcze delektyw o· obok drzwiczek, przez które weszła Po pewny m l sił; Ją u cuctć Otw1era ona oczy i !'•trzy trwoime Co za szkoda, źe si; pan wpierw nie zjawiłl 
burzony. - Ta b1edaczka jest już pół uduuona. czaa1e wstaje ona i uuka rc;koma za swoj4 uwiv ." twart; niezna)o:nego jej detektywa. Biedna Liana! Byłby pan j• takie móał ura• 

Potern u walnta on Gretk\l z wtęzów,, które je) ztouą. - O, ;litu cie si~ nademnlil - sz;epcze . ona towaćl 
l',~nny nałożyła i szt:p c:ze j ej do u ':h&: - Jak ona dziwnie umilkła - syczy Fanny błagtln1a t broni się r~koma. - Cóż ja wam dtl· Liant? Siostra hrabiego lgonal - woła 

- O.lwagtl N e obawiaj sio pani, ja panilł zjadltwie. - Tak, takr To na1Iepszy dla ciebie go zrobiłam, żo wy mnie tak okropnie maltretu- Mtller. - Czy J4 pani zna? C2.y to ona była ra-
uratu ~. środek. moje aztecko, Nte długu sio juź m~czyć Jecie? l ?.om z pantą w starem zamczysku witzional 

Lecz Gretka n:e może mu odpowiedzieć. b~dr; esz. Widzi ona w nim także wroga, lecz Miller Gretlca potakuje wśród łez 
ZemdL .a ona w ramionach M1llera, wszystk•l" Dotyka ona s i~ r4k Gretk i i czuja, że wi~zy pr~dko i4 uspokaja. - I tam ją ci mordercv zabili! - lament11je 
Jvgo t.aslłowania , aby ją o'ucić, pozostaJą na ra- jej llfł zwolnione. - Ja pant4 uwolnilam z p~t i knebla, kocha t)na. - Podła ta istota niedawng d3pioro mi to 
z.te bez skutku. - Oho, co tu si~ stało - woła Fauny prze · na ·pamenko - ośw•adcza on. - Prosz~ mnie z tryumfom powi~dztała. 

A pr:;ecież mus i on z niq jak najprodzej ucle•l rażona. - Czy ona sio sama z pętów uwolnila'ł 110 nte bać, bo ja Jestem przyjacielem panienki. łr1 11ler blednie z przerażenia. 
k ać i s' hron. ić l lł w bezp1ecznem mieJStU ni:n Jak ty śmiałd krzyczy ona i łapie Gretko u Pant 1est Gretką S~hwarz, narzeczon4 hrabiego - Wi;c zapóino przybyłem! - woła on 
... rogowie jej z g Jspody WYJdfłl Nte może on je oarki. - Pocz.ekaj ja ci lU pokaż~.. Rotenbutga, nieprawdaż? gniewnie Wa~c tej biedaczki jut nawet ura· 
nnak wyjśc z poWO:!.U z dziewczynił na r~ką, Miller pizysłuchuje s!~ temu wnystk.iem~ ci· - Tak j est! - szepcze Gretka, której r;adzi tować nie trożna? O, Boże l Ci nieludzcy zbro· 
t;dyż otwór w budzte na to 1est za mały. cho w k!łcie. Z ubrania mial on Fanny za m~ź- wienie i obawa do słowa przyrść nie dai4. dniarze, aż nadto pr~dko rozkazu sweJ pani uala· 

St11ra S !~ wi~c otworzyć drzwi, lel: Z i to mu czyzn~, ale głos i'ł zdradził. - Znllm ja losy pani i wtem, że została pa- chali. 
1 ·~ nie u...t je, a co gorsza, źe w tej chwili wra- PodnosJ on SIO teraz cicho z siedzenia a ła- ni przez nteprzyjaclółKO s wojfl uprowsdzon, i w Gretka opowiada mu w krótkości wszystkie 
4- -' parobell: do koni. pio Fanny nagle za gudło, tak, żo ona Dawet końcu w domu obłl,kanych umieu"ona - mówi swoje Nzejicta i Liany Nto zamilcza ona toi l 
M·L~r zachowuje si~ cicho i podc:4gnąwszy głosu wydać ni~ moio i ze strachu of1ar~ swą z Mtller. - Hrabia Roteoburg poszukuje panią. Ja tem, co w zakład~te doktora wycaerpie6 musiała . 

"" Y·~u;tf! skór~ budy pod gór~, trzyma. itt ta~ , aby rąk wypuszcza. znalazłem z pomocą przełoż ... nego swego ślad - Tego łotra jużeśmy puyłapahl - przery-
:·. łomć otwór i czeka, myślqć nad tem co da si~ Ntespodziewany ten napad w ciemności para pan1. Jestem bowiem urz~dniktem polu:yjnym-. ,.,a jej M>Iler. - Chwata B(lgu, że przyszło tni 
~· obić. l1ŻU1e Jej członki i czyni J'l niezdoln'ł do oporu Gretlra -.ydaje okrzyk radości. Ze bami w na m)śl stanąć pny tyloej bramie. bo byhby 

Po pót godtinie :noże wychodzi Alfred razem Mlłler coraz silniej za gardlo ją ściska. Pół udu- oczach chwyta ona M1llera za r~kt i przyciska pani stracona, panno Gretko, gdyby oni z pana• 
~ gospodj. Właście t el tejże wyprowadza ich do nona wywija ona mu si~ z r.llk. i'ł do swe1o serca. niopottr.zeżenla byli zdołali uciee. 
;)owozu bo ciekaw jest zobaczyć owq domnio· - Bom ... pomocy AlfJedzie - ieczy ona - O mój zbewco! D.zi~ki ... stotr.: tne ci clzio· 
maną oblć}kaną. wroszcie, lecz luwarztsz jej nic nie rsłyszy i da· kil - szlocha Olila, gł~boko wzruszona. - Pan (Ci41 dalszy nastvi). 

Alf1cd w skakuje czempr~dzej na kozła i ła- lej bez. przerwy p~dzt. życie moje uratował, bo ci potworni ludzie jut 
pi<J za eugl~. Fanoy wycifigli klu" i otworzy. 5topniowG o~uczaj'ł Panny siły i prawie, że łm1erć mojtł po•'-l:lOW4i, 

• 



on 

Nr. 7ó GAZETA- POLSKA __ W--B=R=A=ZV~LJ=l =:-====~==========~S;;tr~. ~3=== 
Pr. Graelane de Ollveira 

operator· akuszer 
masa~em elektrycznym, reuma
newralgje i parali~. Bada nos, 

.. , uszy i gardło. 
ul. 15 de Movembro 93 na piętr1>:e 
Al'1łAklł Tall 'l'AlAfnn !175. 

olenie z powodu pr~epro• 
.. ,..n., on wy tyczenia granie przez 

m~ędzysoj •1szniczą1 nie t 
o('go dls. Jugosław 1 i. 

- Ostatnie tełrgramy donoszą, 
poseł alb11ńSkl w Helgradzie1 

j Jugosławii został urzQdO:'I 
zawiadomiony przez rząd )U· 

i, że nlkazano Czarno• 
natychmiastowe opuszcze• 

terytorjuro AlbaDJi, co zostało 
miast wy konane. Obecnie 

alna komisj:i sprawdza straty 
""""' ... "'~~ Ałbanji tymi napadami. 

s 

oglja! -Z Kalkuty, w lodJ~Ch 
lsaich, telegrafują. że kilka 

religijnych zebranych 
na narad~ postanowiło wp}y. 
na swych członków1 aby za· 

zabu:.-zeń religijnych, M61 

od dlotszego czasu panuJ~ 
rótnic w poj~ciach reh· 

i w których zginęło ju2 wiele 
i poc41yniooo wiele szkód ma· 

a które ponadtc stały 
powodem zast~ju w rozwoju 

politycznego 1 społe.czneg? 
sam telesram zawtadam!af 

wojska angielskie przeszkodz1ł.y 
wyoadkach krwawym zaJ' 

mi~dzy mahometarui i hin· 
(buddystami). 

Wiec polskt :io Kury• 
tybie. 

niedziel~, dnia 19 b. ~ · 0 godz 
po :3ołudmu w sali .Zwtązku Pol· 

w Kurytybie przy ulicy Garlos 
nr. 73, odboct:de sig WIEC 

.. A .......... wymiany marek na :dule 
oraz dla złożenia sprawozda• 

konferencji, odbyte) z P Ga
kim. delegatem ogółu polskiego 

... ...,,.~ .. em•gracyjnycb. 
sprawy nader ważne, ~nteres~· 

kaidego Pvlaka w Br~tyl]l. Pro~t· 
0 jaknałictnie szy udz1ał rodakow 
urytyby, okol1cy i dalstych stron. 
;tep wolny. . 
Koło • Wyzwolenia ( w Kurytybte. 

NIKA KRAJOWA 

koła nad]ctdtającego pociągu, któ. 
regJ czt:ść przednia, zupełnie go 
zmiażdżyła. Obiquioho zginął na 
mi jscu. Policja wdroż ·ła śledztw'l, 
UTOPIŁ SIĘ W CZASIE ŁO 

WIENIA RYB. - W P:uanagoa 
dnia 29 wrz€śo!a br. wyjechał ry. 
bak. Jose Prudente na połów ryb na 
rzece ~ L·Uo d as Correi.as c. 

Podczas połowu ł6di\a jego na· 
gle si~ przewróciła, a nieszczęśliwy 
rybak wpadł do rzeki i utonął. 
Zwłoki jego znaleziono dopiero do. 
2 b. m. - Jose Prudento był ka· 
wale~em i liczył zaledwie 25 lat 
wieku. 

W S MATEUSZU podczas ba· 
lu, który s1~ odbywał w domu Szy· 
mona Martinsa dnia 27 wrzośnia 
br. jeden z obe nych, J oao Luiz, 
z przyczyn nieznanych. strzelił z 
rewolweru do Damazego Pereira de 
Barros i zr:mił go poważnie w p-a· 
we ramię. Awantu,.mka aresztowc~.. 
no na miejscu, 

W IV,HY ZAMO~DOWA~O 
ZASTĘ .JCĘ DELEGATA POL!CJI. 
- W dystrykcie Ivaby,~ należącym 
do miasteczka Tabagy podczas za 
burzeń, jakie tam minłv miej<sce 
doia ~b. m. został zabity zastępca 
delegat1.1. policji i jeszcze jedna 
osoba, trzecia osoba została ciążito 
poraniona. 

Brak na razie szczegółów. 

Z Sao Paulo. 
TRAGICZNIE ZAKOŃCZONE 

WYŚCIGI SAMOCHODÓW.-Dma 
3 b. m. odbyh· si«: na drodze mif; 
dzy miastami Sao P ?.u lo i Ribetrao 
Prelo proby wytr27mało~ci a wła· 

l ściwie w~ ścigi sam?cbodów. roz· 
maitych fabryk. Wz1ęły udz~ał w 
wyścigach samochody z fabryk: 
Marnwn, Cadilac, F1at, Bu•ck, Doge, 
Hubmobi11 Fordł Studebacker i 
moe. 

Na zakr~cie drogi, istniejilCYIL w 
poblitu mieJSCowości Limeira, jeden 
z samochodów przewrócił si~ a ja· 

które maja, być zastosowane przeciw 
pewnej klasie obcokrajowców S•.ir 
ra!}ja te jednał;, zdaje się , nie od· 
nios.~ skutku ze wr.gledu na zna 
na Wlgic:doo~ć Hrazyl jan w sto;:,uu· 
ku do obcokrajowców. 

HERVA -MATTE BRAZYLIJSKA 
W DA.NJI. - Dl' H ....... ·u" Pi•·e.;. 

J 

konsul brazylijski w K . lhadze 
rozpocz4ł wielką p ~ ~ 6 , od~ ce 
lem wpt·owadzema użycta herwv
matte brazylijskiej w Oanji. vV' tym 
celu wvebł próbki hecwy do wi~lu 
dziEnników duńąlucb1 a takte do 
duńskie) It.by Handiowej w KJ 
pt:.nh:idze • . 

FAŁSZYWE NOTY BANKOWE -
W Rio de Janeiro pr.r.ył pano 20 
not bankowych po 200$000, któr ~ 
według prZ!'Pilszczenia władz poli· 
cyjnych zostały sfałszowan·~ w~ 
F··ancji i przeznaezol'le byłq d!a 
Banku fcancu.:~ko włoskiego w Rio. 

Z Rio Grande do Sul. 
POTWORNA ZB({ODNIA. -

W C'lngassu u p. Honorjusza Fa• 
gundesa służyła młoda mu riyogaJ 
którą pewnego razu dwudziesto· 
letnia córka p. Honorjus~a przy, 
łapała .!la kradzieży cukru i upom• 
l']iała surowo, aby tego Wif,iCOj nie 
rob1ta. To słuszne upomnienie tak 
rozgciawało niepoczciwą służą<'fJJ 
te pochwyciła fojs~ i rzucił& się 
na córk~ FaguodesJ, zadając jej 
h1są slraszne rany. Odrąbała JeJ 
oba r:lmiona i strasznie cal- twarz 
foisą poci~ł.:1 i ak, że nieszcz~śli w a 
dziewczyna niezawodme umrze, a 
może już umarła. Ntc.z'ldowolona 
jeszc~e tą okrutofł zbrodnią, zada· 
la tą samą foiS<ł straszne ci~cie, 
w kark: towauyszacej pierwszej 01 

fi erzeł dwuletnie, dziewczynce, córce 
p . . Edmunda Martinsa1 odcinai~c 
iej prawie ~łJ WE: od re~zty ciała. 
Biedne, n~ewione dziecko zmarh 
natychmiast • 

d!lCY w mm osoby wyleciały jak z Na chleb głodnym 
procy n11 znacznq. odległość i dozna. dztec·ionł . 
ty bardz:o poważoych uszkodzt: ń _ 
ciała. Z listy N r. 9 zebrane przet uczncia 

Oruai wypadek zdarzył się w po· szk ly im. J. P łsud kiego Ksz mierr.a· 
" Buch !l 'lu: R B l$ Broni~>ł~w Dor 

błiżu miasta Jundiahy, gdzie samo. otałr, 5$. w. tienradt 20$ , Jan lł·~da-
chód marki •Studebark~rc równu::ż ck 2$ Ahr,., Sypmew?lłc.l 2$500 Józef 
przewrócił siE;~• Podro~ujący t. m S~~:r ~:h 3$, EJward Skarbek 23. Birut 
samochod~m doznali zna~znych D !r~int ó$, J k t'l ~ Pro!< pillk 2~ Jerzy 
uszkodzeń ciała, a samochód został Radeckt 1$, M ·rcin .!tnug ~ 2$ Kazi· 

m1en K._s1kowsk1 1$ \\bdy ław K~ 
bardw pow .d~me U3zkodzooy. s ku1nk 1$. Anton i K,s 1ko ·~'·• 1$, 

O znacznie poważniej&z~ch r a· Helen& Kęs ·k Hvsk11 1$ Ol ń · a W "'d" z Kurytyby. st~pstwaeh bił Jedoalc t~zec~ wyp~· Mlkostew_skie 20$: Alek!Y _Kub s ( yn) 

l delt, jakl siQ zdarzył m1~dzv m•eJ· 1$, Poloma Lo..,gtn:. r\ub:s 1$ Fr 1 

RWAWA SCENA. W OASA scowośc1ami Orovjnhos i V Jla de c1szek L c.howsk1 ~~. Tddeu~. l:ł g..t-

TT przy ul~ tó de Novem ro Bom Farn. amoc. !) em, ~ :!. ~kl tartyna lw.tm U. K«tarzynr o", k 1$ 
b . S h d . 1 szewski 1$, Ign!lcy Walkowskt 5~ 'K 

1 grała sit; dma 6 b, m mlf,;dzy ~~ashc p~dZ!\CYffi l2; drOt_N, kie•o · Helen& Ke.mpa 1$ T adeusz. D .t'\1 l~wic~ l 
1\dcą tego sklepu p. Antomm wał sam whśc1C1el p. Oyrilło Ma• 25$ Ign"'cy. s·,b ns-.:1 5$ K nst ntr 

i subjektem P· Oct d lto iatesta. D~broW'tsk• 1$ T d~usz M kns~c~sk 
T ostatoi w daovrn roo N a pewo)'W zakl'ęcie najPcha ł 5$' August Kuhk 2$ W l!'IY w,smev.:-

• en . . A t . . k' !l skt 2V$. Gr~g 1 w H .>t i c lu l$ . H mry~ 
ie pchnął w p1ersr P·. n °~ e_: oa Jadą,cą w ~rJcCiwnym JeruJ .. 0 Ad m k Z$, Jan Wtlc:.yńska 2$ JaJ 1• 

roppę ostre m dłulem1 . ra~H.\C lt.aros~. Sl{utkr zderzem~ był( fd• g, G ,lsrda 2$ Ka~imierz hoć 2$, 
Napastmka uwaęzion•1 tljJne1 gdyż samochód blf'gł z naJ żrur,łło••cz l o$, K-tztmterz Bo(;hn k 

hmiast, a ranionego od wie wiQk~z~ szy bk.ośclą. - Jadące tym 5;)0 rs Lucta B'l~:hmak 5oo rs Aulo· 
po pierwszym oputunku do samochodem osoby zostały bardzo sta Bocbn,ak 5oo rs. . ro 

zdrowia, ric:żko poraoioneJ a właściciel kie· Razenl. 1o4$aoo. 

wawa ta scena miała się ro- rują.cy samochodem1 zmarł w kilka 
na tle ostrych, nieustan· godzm pO~ni'=!j z odmestonych rao. 

Diesnasek. T11k tra~iczme zakończyły si~ 
ARAMI BRUTALNEGO NA pt<óbne wyścigi samQchodów pau 

stali siQ przed kaiku dniami hstańskich. 
Mar q u es dos Santos 

małżonka p. Gertruda Mar. 
dos Santos. · 

napada byli trzej 
tnicy z fabryki fl· F1da Fontan 
miQdzy •mmi niejalii Manecao. 

ze złości, że im jarlący ka. 
do Portao Francisco Marques 
Santos nie chciał ustąp1ć miej• 
w karasie, napadli nań i laska· 
lak jego jak i jego tonQ dotkli · 
pobili. 

Z Para.a.y. 
-.o.t..lVLIJ.;fvLI.aWY WYPADEK. 

ta Gtossae zginął na stacji 
owej pod kołami nadjeżdżaia· 
pociągu były toloierz Fran~i 

de Lima. znaoy powszechme 
przezwiskiem » Chiquioho do 

c. Gdy dnia 11 b. m. pociąg 
.., .... u,".a. na stacji;), Ch,q:.:inhoJ sto· 

na krawędzi platlifo1 ruy. stra• 
n·1 gl' róvtnowagę i w·p:~fiJ "''"d 

Z Rio de Janeiro. 
JA KIE ZDANIE MAJĄ AME 

RYKANIE O EMIGRACJI JAPOŃ· 
SKlEJ DO BRńZYLJJ, - P. Re· 
vilłe O'Neil um1eścił w gazecie 
»Herald Tribunec artykuł o em1gra· 
cji japońskiej do Brai!ylji, w której 
mtędzy inoemi pisze-, że skierowa · 
nie em•grac1i japoński j do Brat 
r.ylji jest obszernie omawiane w 
całej Połudnbwej Ameryce. A z~t• 
razem zaznacz10 że kolonje rosvj · 
sktJ J niemicelta i japońsi(a są t~ lito 
sekcjami swych pi!ństw1 a lbowiCm 
kolon:ści ci nie staraj~ si~ wcale 
aby się z tyć z Brazyljanami. Ta· 
k1e zachow .. nie siQ tych kolonistów 
puwoduje uzasadnione podejrzenia 
i uprzedzema. 

Prezydent Berolirdes - posiada 
p. Revelle O'Neil-stara si~ o zmia• 
n e Konstytucji br a z~ liJskiei także 
••tln· śn•f' do 'ł;tt '} ' ~· ' ·1; '''Y"'' • .-, 

Cecyłta Krupstu zamieszkała w Gnte. 
źaie, ulica W awrtyńca 25, posz.uku:e 
brata W s cła w a Krups!nego, który w 
roku l Q tO wyjech ł do Brazylp 1 ja• 
k1ś czas pr c:o>Nał w .Porto A,egre z , ś 
w roku 1921 miał sio przemes:: do 
Paran~. 

Posz.ukiwany lub kto by wied 'ał 
jego mtejsce pobytu zechce zoiePć 1 t; 
z poszukuilłcą lub Konsulatem R. P. 
w Kurytybte. · 

St. Starzewski zamieszkały w War· , 
u.awie, ul. Złota Nr. 58 m, 3 poszu
kuje stryja swego Bolesława Wlady• 
sławft :Star:ewskiego. pochodtącęgo ze 
wschodniej Małopolski, liczącego oko· 
ło 50 lat. który przed 30 laty wyJe· 
chał d•'l Bra:ylji. 

Pos1u'<twany h1b ktokolwiek by wie 
dział miejsce poszukt«anego, zechce 
siCi) znieść z poszlikującym lub K·JO. 
sulatem R. P. w Kurytybie. Konsul, 

--------------------------Do sprsedllnia w pobl:żu Kury
tyby, pu.y ~rodze kołowej, 500 ałkle 
row dcbrej ziemi, skłl\d&jflCeJ SHł z h• 
su piniorowego, herwału, d:zewa bu
dulcowego i ziemi pod upraw~. 

Informacyj bliższych udzieli nasza 
red keta, albo p Paulo T!lb rta. za• 
mleS k\ ·y rrzy ulicy L lm 'rh!l Vns 

. N r-5 ,"_. ·v: t ':' 

L 
Rua Jose Bonifacio N. 10 

(l)uwniej Raa Fechada) 

Zo wiadamia sw~·.::h frq~ez6w1 że postanowiła w cif?gu ost::\ lnich 
trztch miesięcy tego roku sorz1·da wać artykuły swego wielkiego 

zapasu ze zni~k!4 

od 20 do 30 procent 
i to tdc art,kuły w h?szym gl!tunku, jak i !•o1onj •lna. 
Podajemy poniz,:j m~ ły spis artykułów lepszego 6Błun1-u. 

które ofiarujewy po cenach znacznie korzystnmj zych, mż w 
innych sklepach. 

Jedwabie: 
Chiurn ·tnu, krepa. chińsk.11 jedwab LibertyJ cze·czun cza (pa• 

łba de s<:>d, ), Jersey, jedwab do prania, Toffeia cct. ect. 

Towary wełniane i bawełniane: 
Krepy, wo:dii, Zt>frry, it3m nvs gładttie i z dl!aeniami, tkaniny 

ba.ta·dan, trl.'li nty. n1mriov i wi ,,P ifltrych. 
Zwr.ea'IUv D\'Wgę n:a nisl~ość c~n towarów wełnianych 

(casemiras) kraj1nvych i zag"aniczuyeh. 

Artykuły kolonialne: 
Mo1tcrjuły w paski, płótna na ubrania {brins) g~ube i cieńkie, 

w !~ratk~J muśliny, płótna na bializu~ (motim) 1 bawełniane c•c. 

00 

Wreszcie wsz.ystkic mul<>rjały dla. PanówJ P.-ń i dzieci spr~e 
dajemy po cenach znacznie zniżonych. 

Korzystajcie ze sposobności. 

CASA B R ~l\ S I L 
)Jitaesseseaseae:s eeaeeaaseesae~ 
~ ZIEMIA ·N,\ SPRZEDAŻ! ~ 
(Ó N O 'V A K U l~ O N J A. E S P E Ił. A N c; A. f) 
(O Blisko Dori~oon i Marechal Mallet mamy ziemi~ na ~-
(G sprzedaż kilka set ailtrów Ziemia z berwalem i do uprawy. ~ . 
m Je::lnem słowem jak naj l..:!psza zien::ia! ~ 
lCł Int~resowa~i pro~z~ si~ zgłaszać do nitej J:.OdpisanPgo. , m Mam pojedyńCZf• szakr-y dn sprzedania w kołooji Oorizonu 
CO jak również w U1iao da Victoria. (loty mi!lstowe) oraz 5 km 

za mi1!.'3tł'm 10 atkrów. Mt~dzy Roxo·Roiz i Rebstl<(lłS są tań 
CD sze 70 alk. ziemi z herwa!ern i do uprawy do sprzedania. m Zgłaszajcie si~ zanim tanio SriTZf'daiPmy. Q) 
CD Michal Babi'lf'ecki W 
~seeeese~eeee ~,-e eeeseeeee~ee~ 

~ 
PAT~ZCIE 
PAŃ T O 

! 
KLIENT 

z a dowalony 
A 

KRAWIEC 
również 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
A to dlatego 
ŻE UBRANIE 

~ UUI'I'YRA. ~ WYKONAŁJAN 
FA UCZ Aven&da Lutz Xavier ' l N 11. 

WY 
...-..... ._ ... _.. ._.._,..._ •• ~-- BA.L I PUZED"'iTA WIENIE 
ł~ Ad w o kaci * TE.-t.TB.ł.LIWE 
lif DR. L!ERTE. S MUNHOZ ~~ Towa--zystw .s~koł.f Lodowej• 
Ji1l 11« i .związku rotskiego 
~ -- l -- ' w .Kurytybie 

i KA.PITAN HERMOGENES REIS i odbędzie si~ dnia u paźJziernik" b r. 
JJ przy1muh wszelkie sprawy ~ o god1!inie 8 ej wieczorem w s~tli Zwi~t ! wchodz:?;ce w zakres działał· i ku Polsk ego przy uhcy C arlos eJ 
19 ł Carvalho n. 73. 

ności adwokackiej. Wstvp tyll.\.o za zaproszeniami, i Pierwszy zajmuje się sprawa• ff 
' mi uwalniania w-ylosowanych 1J Ceny wejść: Panowie 2$200, Panio 
,;, 111 1$000, dzieci 500 rs. 
~ (sorteados) do służby · : 1 
'f' woiskowP.j.· "' UWAGA: CzłonkGwie Zwi4zku i 

i B 1 1J B 0 : i S1;:.:oły Ludo•ej majll prawo \t5lifU 
~ ' bez zaproszeń. PraęaDr Vaceute Daehado 2 _ 3 Komisja zab~wowa i Araucaria i 
~ ........................ . 
PODZlĘ ii ÓW ANIE 

W -mu panu Drowi M Szeligowskie. 
:nu składam nintejszem najserdecznieJ
sze podz,~kowanie za ci9źką, ale szczo 
śhwie i um1ej~tnie d"konan4 opcracj~ 
u mej żony, 'n urat'owanie jej i dzrec
ku życ:a i uzdrowienie jej w 18 dnt 
po operecji. 

Kurytyba, 22 wr1:eśnia. Hl24 
JAN PRZYBYŁĄ,. 

~ ,_--... ~ -~ -.....li!"-... ~~ ............. "' .......... 
l ~ ........ """" _, -..lo> .r;;;.,.p~ _...:,,~ 

~1usy ~VEADOc 
NEWYORK 

mieszani m~ 

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

Doi a 11 pc tdziP.rnika 192' roku 

Frank 47 r Pezo zł. 7~66 
Frank szw.lł760 Dolar Sh1 7 
L tra f 395 Funt 1zterl, 40&4 
Pe.: 31370 

, .... 7"'. - . 
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,. Dr. Mirosław Szeligo ;vski 
l·l.A .,,..,. &!łJ'deut klinik europejskich 
i-1~ 

~~·~ :r...Jek:a:cz i. ope:rato:r 
~} UOKONUJE WSZELKICH OPERA.CYI CHmURGICZtłYCB I KOBIECYCH 
t.f.rd' Ltczy oułUg U:1J:IlHVSZ,•Cll spo~ut;u\"f. l:h.tda za. pomoc" prouaent Ił o e; • tgenh 
:f~::-' J••J~htds wła~mą pt·seowułę do badr.ń mikroskopowych i bb.da6 

W elk" Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

• 
~1f~j k.-w• J.IB 'choroby nkr1te. 
b Oho1 ych zantiejscotcych pł·?Jyj'lnuje na lec;;enie Plac Tiradentes N. 19 
~~ w swej l-in'ice. 
~L llaa ~Sao 'Fraue~sco •· 83- ~q.ry&7ba 

ma zawsze na składzae: mąkę pszenną. żytnią i kulmrydzianą.; cukier. ryz,· sól, 
śledzie, śliwki, rodzenki i kon:1erwy owocowe. 

----------------------------------------·--------------------- Ma r6wDJd najlepszą kaw~ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę. fasol~1 ziemmaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

SPRZEDAi NA KOLON.JE HlJBTOWliA l DJJTA.LI«Jz-.A 

CENY flRZYSTĘIP NE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

pr.zeu.Jflższai;~ce wsz:_ąsdrle fn,rzr: 
LEHĄiłZE. 

Dr tiarhu• 1łloreira 
KlinikR med}'.;zno cbtriiJrr,iczna Specjał 
ność: 'horoby oczu, uszu, nost'!i :gerdła 
Konsu!torjum: ulrce. Marechol l<'loriano 

n 19, RezydencJa ul. v.~e Nacsr 
n 85, Telefr.n 388 037 

IJr ~ario• leider 
Opeutor r akuszer. rpe~J•łno!ic eboroby 
kcbiece i p~cheu:a. Przyjmuje od 8 do 

9 1 r d 2 ro 4fr dz 'MC%. Pr1y ul•cy 
Coo,elheiro B~rr111d"~ n t 11 l 3~l 

- · Dr. El!ilpttadul• 
Re:tydencja i konsulti.>TJUM ul Marechal 
Decdoro n 4~ frz.yjmuje od 12 de 16 
C!'"'i" po !"r,łudn u, Telef1."n 151 030 
-v.r :t'raucisaek .ł'raoko 
PrzyJmuje od ~ dl' ó po pol. .Kom~ul 
torjum ulica B;uar) do Serro Azul n 8 

R~:ydenCJa ulica C'mmendador 
Ar11u1n " 7t 01 

łJr. b. Jzłlrta4;J;OD 
Operator-A KUSZ er Specjalnosc choroby 
kob fCe 1 r·t;cherz;a. Konsultorjum Apte 
ka 1 de Mar<;o n 6. Tt::Ieftln n 62. Re 

zydentja !(lo B•&n~o n r6, Telefliłn 
----~~~-~n~·-6~6~1 _________ 0~8 

JJr Bem1es de Araujo 
:::ipecjałncśc; syHs 1 thvrocy petheu:a 
Pny muJe od 3 do 5 po poł. Kensul 

tórJum Apteka. Mir.e;va, t'l•c Tlra 
dent<~• 05 

Dr .nuQ.oU \t a1 uecae· 
8pecjalnoać 'horoby nerwowe •i dzie 
cinm:, Dyrektor Centrali 1nstytutu op1P.ki 
tud rlz!ecm• przy ul. Alegre n b gdtie 
przyJmuje od 10 do 11 1 pół z rana 

07 

DL 19uhlanłłl 8obt•Dho 
Klimka dla dNosłych 1 dziect. Leczy, 
syhlls we •!lzcln:h stadjach prepsra 
tem B1smuth1odma. Leczy choroby 
r>t:r owe 1 nałClgGwc )ak alkC'ho lizm 
uggcsł ~- Koosultorjurr: UJ. S. Fran 

~t;,;co n b4, Apte~l\ Moderna, Rezydencja 
Tr11Vc~u :Z.achniu n 12 a 09 
Jłr. W •Jmonct Lhaa 

AkuszęrJa l operaCJe. 1\:onsultor)o.tm Ul. 
1 de .M.uc;o n 17. Przyjmuje od l 1 pol 
do 4 1 pól gcdz. po poludniu RG~Y 

dencJa ul. Dr. Muricy n 129, 
Tnlef·m 123 013 

Dr. Torre11 ~euu 
WyJeżdia do chory,b. w d!.ień 1 w 
noc:y. .fr:.yjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. KonsulLorjum 1 re:yaencje. Plac: 

Tuadeotea n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

VE~~T Mt.:I. -
A DDU CiarmeU~rtO CJlile~ 

ul. Ebsno f'erl'l!fll n. 43 012 
.łl.uruber&u ł:imentel 

Et ano Pete'ra n. 11 012 
.Jacek D romlew icz -

Zi;by sztuczne z poctmebien1em i bez, 
w zloc:Je l kauczuku. Plombowame i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota p1erwszorz~dna-Ceny przyst~ 

pne. Przy ul R•ac:huelo n. 8 015 
- .Joao B . .lllartlnlil 
Ul. Marechal Flonano, n. 1021 przyj 
_ muje o każdej grdzmie. 1118 

.lłllłto Daciet 
Ukończony dentysta w N. Ameryc;e, z 
~3 letnaą praktyką. Wyrywa bez bólu, 
pl:>!nbUJe po c:e01e od 5$ 1 wataw1a po 
~;.eose od 10$. Robota gwarantowana, 

Ut. CommeMador AraUJO n. 24 
010 . 

Lea" lll.ecełl i a 
En:yjmuje oJ 8 do 11 1 od l do 5 ej 

goozmy. t"lac liraelenten n 10 
022 -----------------------Kslęgurnie, papternie 1 dru 

k:iillle 
(Jasa de Novldades 

~ismla lustrowane, j~rnałe, zabawki, 
it~i4Żi(J do nabozeńst•u, świ~te obrazy 
1 i:tf.tuetkt, najrozmaatrze pr:Ledm10ty 

111o prezenty. f'aptery wszeJkum ratun 
~.t ~.w Pr:y ulu:v ló de Noveftlttro n 66 

Lłvrarla .Dondłal 
ł'it!f szorzyuny zuidau urukarski, intro 
Lą~atornią., l1nuarma 1 f~bryk&GJ& k!!'fłg 
n ndlowycb. W)bór k114Żek a przyrt4 
cow szkolnych. Dla kup~ow ze ~na~:z 
~~~m up\ls'ter:n. Ul. 1ó de Novembro 52 

Fempeo Rełs 
.1\~ent różnych f;rm, Importuje papierv 
i pr%ybory Bt~rowo. Skład i biuro przy 
ul~cy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
gral1czny LVZO Caiu postał 308 

052 
ł;Rl!ła l."łCbiB •• I. 

Wyroby f11iansc·we, źelM~lWI, szkła, 
amuniCJa, Farby i oleje, wszelkie ma 
tccjaly dta intalacji elektrycznej, lam 
py etc. Plac Tiradentes n S 048 

!!lapatarła Słrla 
KNzystajc:el l.kwidujc się w1el1ti wy 
ł"ór obuwia cer1y niesłychanie tanie 

Plac T•radontes z praweJ sttbny ka 
'edrv n l O 062 

H.odolpho .1'1n•eher 
Skład obuwia, kapelusly i drobiazgów 

Ut;c:a Jose Bonlfacio n 3-a 

ASEKURO RAC SIĘ .r. A .ZYC1E 
R~tdzlmy tylko w qUITaTIWIE. kt6 
ta ma liWO!IS f•lje w Kurytybie przy 
uucy l de Ml'rC(o n 4 A Sul)erlnten 
deot na Paranlj ł Bankier na Kurytybo 
B~mjamin Ferreira Le1te. 051 

l 

IłUTEL CURITYBANO 
W"'n ura Pereira de Souza & Cia 
\\7 ct:ntru·mutstR1 tramwaj przy 
dJzwi~ch oa wszys:kie strony mia· 
sta PolwJe i stołowani€' porządne. 
Wina nacJ<malne i zagraoirzo~. Po• 
s~ł:t. si~ obiady do domów. Przy 
ut 1 de Maręo o. 7 - UWAGA 

Tf-n hotel wyłącznie dla rodzin. 
on n 
----------------------~ CASA JACJOB 

JabObci Gr inspunda 
Fabryka mebliJ materat~VJ kołder 

i pła&zu:r nieprzemakalnych. Po· 
:;ic,.da ocble now~ i używane. 

Sorzedaż na wypłaty. Przy ulicy 
1 de .Ml3 r~o o. 18 -Telefon o. 389 

041 
PIBNI4DZE-

wvr·o:tyczau~ sJt: na mały procent 

(J<\SA PB;\ TT. 
Skład masz~·n do pisania Re 

mington i Oorooa; maszyn do li .. 
czenia ar: z kas :. Reg•stradora c -

Przv ulicv 15 de Nov mbro n. 66 a 
052 

-.I~S~A~:N~I~<\~N~A~l..,.ł..c\~H~Z~Y-~"""t~~,-

aczv 
Ellsa (JousCiaotiaa B•eha 

przy ul. C•>rnmundador Araujo IJ. 52 
PrzyjmuJe i wykonuje szybko 

wszelilie roboty do przrpisywania 
na ffi9SZV"1if' 038 

PBAKTYC.t:N4 "iZKOŁĄ 
BAS LOW& 

Przv ul. D 1\wricv n. 103 oa pietrze 
Dla b•ehalterów i koreapen-

denłów 
Ci'ły kurs •rwa ló mtesi~cv. w skład 
którego Wt.hodzą 4 hiura: bankowe, 
fabryczne, skłc.dOw burtllwycb, ko· 

misowe Zapisywać się można 
zawsze. 027 

AUWO 4..<ll 
AZEVEDO. MACE!'~)0::.-----

1 DR. MACEDO FILHO 
Prow~dzi ws.r.elk•e spnwy cywilne, 
handlowe, ••rym·nalne oraz s1erot w 
keźdej miej•c:owoścs stanu Parana l S. 
Cath~triny K?szt"' z glfy płatne B1u 
ro Av Viet"t(' M,lcluado 20 078 
- DR BE~JA.MIN LINS. 
Biuro C:>ncelheirO Barradu 181 (063) 
--r>AVID .,ILVE1Rt\ DA MOrA 
2 bsuro relt:nt~ołne S·erot i lnventarzy 
P:zy ulicy M&rechał Fłoriano Pe•x''' 
to 2 a. 042 

DR. GliST AO F A RJA. 
Biuro Płac Oz;orio n 49, Telefon €~6 
044 
• DR HUGO ANTONIO ilE BAt<~ 
Buro ulica Bu~nos Airt:s n. 15, feie 
on 666 080 

Dl< ULY.:;:::,ł!.:::, ViEHłtt 
Bmro uhca Rh> Branco n 8:.>. Tele 
fnn 376 020 -

Domini Kureoki 
d od bypotekę lub pod gwarancją Poski ~;ak•ad krawiecki 
bonusów i apolis. Kupuje si~ i (Jiiea .&legre N. 3 
~przedaj6' domy, &iemie i majątki. Wielki wybor materJałów na ubranie 
Informacje u rządowego correctora .lamówienie wykonuje sią w razie po 
Godofe·edo Lima pr~y ulicy Mare- rzeby w 24 godziny. Boltota ~t•arautowaua. 
chał Drodoro o. 38. 028 GENY NISKIE 

~tłCO<G<łcecłtGCOCł<GCOCOCOiłl«tetCGC08«łSCD<t~\D~ 

l ,,Cervejaria Cruzeiro'' ~ 
~ . ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji ~ e ptwo ~łasnego wyrobu po oajprzyst~paiejszych cenach marki Q) 
8 •Cruzeuoc.ł •Pilseoc 1 •Pombac, •Escurinha i inne. a 

l ~upu~e dla własnej słodowni jQczmień w rozmaitej ilości ! 
płaci DaJlepsza ceny. S 

Gi KUBITWBŁ\- łJAIXA. POSTA.L 108 (t 
a 0 
6'0lO>Ol0>80)0lOlct88tGCOIJI8CGCłCG<OCG«łctełCGSCG~~ 

A-pteka "Tiradentes" 
Walerego Wiśniewskiego 

Plac Tlradentes N. 3 7 

Baczność Koloniści polscy! 
W aptece tej, której właQcicielcm jest Polak, rozmówicie 

sią w iłzyku ojczystym i znajdziecie r~eteloą obaługQ. 

SWÓJ DO S\VEGol 

~~~~!ł*l~' ~~~ 
~ NaJw1~k~~v wynll alek dra leczeola s filisu 
~ Elixi:r ,,91.4:~· 

• w:nany przez Narodowy Departament r;drowla pulilliesnego pismelll dn. 11 lutego 
1916 rok1.1, Mr, 26 

Z~alcza skutecznie 9yfihs b;lz meoR~:pltCZt:lńlłtwa dta injlłkCyJ. Je~t ener. a giCZDym środkiem. CZYill.CZ cym krew i lełr' r.:rwem wielkieJ W!lrtosci e Jut przy ulyciu trzrtciej f\a~z()czki objawy eboroby naw:lt powamiej. 
~ szrch: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumaty::m, znikaj" jakby je rękll 

l
, OdJ(lł U 9G0/o m~tczyzn touatych, którzy za czasów kawalerskich. chorot 

wafi na chorobJ sekretue choroby te pozost'łią cbrooicznemi i to jes 
przyczyną, ~e tysiące kobiet zamążnych cierpią na ro,..maite niedomagania 

t) kobiece, nie wiechąc! zupełnie, co ta cłtoroby spowodowało, 
·~ 3 fla.~zeczlri wystarczq zupełnie do odzy~kanul waszego zdrowia 
~ i uratowania walMych dziec1 od prz) hyych na-.;t~plltw. 
~ Dla <biel}t ~vfilistycztlych je~t .Er.IXIR ~U" uajołoowied-aiej 
•~ l!Ze~ leltttrstwem. ponłewtt:>. lie atakujo .':t>łą•llra i jest pr&yJe onym w 
~ użyciu. "ELIXIR 914 • •tabyć ·nożM we w.,wstluch aptt)kacil i 'llcla ·~ 
~ Qdach apte•·znycb w Brązylji. ~ 
~ lówa7 Mkład. Qa1vao e Cta 'l ~ ·• q In, .l. w "ii\o .Jiłi\o 143 ~ 

~~(Rj.-J~-A .• '1\.łt.X~~ ~~~it~~~~~ 
~· 411it) ·~~~: ~ ~ ~~-~.:@1ii;gJ.oi1t~'!ł!l~~~-~lS; !l.~:l~ 
~ Sza no fu ne Panie ! 
it] W Cl!igu 41ch godzm uwolnić sit~ m ;t ·c1~ od kolPk m'leicz· 
~ avcbl i p~· " •1* 'Wltó o 1 v. ·~ • ... . "'' u~. • "•;f) 'TIN \, 
illa'ii w:nana przez Narodowy Departament Zdrowia Publłesnugo, pismem dnia 28 
~ u•rwca 1915 roku. Nr. 67. 

,J!Iu.:so-8ed tina" Jest Je.lY•Iytn zoan)·m prodnlttem leczniczym, i] którego skutek jest najszyb::~zym w leczeniu ni~ou1aga6. kobiecych. 
Kolki ooactczue leczy w ctągu 4-a+t goJzin. Używauy 15 dni przed 
porodem, ulatWJil poród, zmniejsza boleSci porodowe i kolki, i zabez· 
piecza tycie kobtet przed następ~Stwami krwotoków, tak czę~tych przy • 

. poróJdach. Przy mnycb chorobacb lcob,ecych .Phaso-~edatiua• 
' dzi1ła zawsze skutec.mie i leczy w zy t!na niedo •o<tglłnla kobtece. 
~ Zaleca sią lekar'Zom i akusz•~rkom. 

• Jet:łyni dep '"ytarjusze: 
QalvAq & Cia S:'io aulo Avenida~a:o Joa.o 145. 

~~~~~~ruar-r'j1 

• m 

illliliiiiRiiU1Rtdł1 
llursk ieJ 

t t ru. q u a'~ m fG Reguląrne odjazdy z portów Saotus 1 H.io de Jaoeuo 
li do Hawre i Bordeaux. 

KomunikacJa naJszybsza i najwygodnieJsza statkami lu· 
il ksusowemi pospieszoyma, które odbywa ą pod,·6ż z ... Saotos 
li do FranCJI w 16 dniach, ol'a '- statkami specJalni~ urządzo• 

nymi dla emigrantów, którzy znajdą JU najwygodnieJSZe po' 
11 mieszczenie. 
g Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
IBI Podrtiż z Bordeaux, z Havre c:zył z Pallłc:o do Gd•ń•ka od 

bywa sio po~:iągami frao~:uskiem1 aż do Dunkerquo. a z Dunkorque 
do Gd1116tk• statkami . komp . franclllliej • Tranaatlantiqlle'. W ten 

ll sposób untknse 110 różnych nadużyć , na które n\eras. bywaj4 nara 
~ teni nasi pt~,sdtrow•e na gr.aneey n•e!Yiieck·ej 

• Najblitazy odjazd do Europy 
~ Z 1!1~.~'.1'08 ~ lłiU og .f \.!łEIRO 
_. •iU\LTA, 29 wrz··ś .ua 
s.Yił 
JIIDa • F O Ił .li O S E c 6 paź Jzaeraika 

»LU l'E'fL\.• 10 paźjzie oika 11 c 
III •J\IEUUAN.A.c 12 )} 18 c 

•DESłttAOI:c • 2ł c 
lit Bpr~etiaz 01letów z Bra~ylti d~ Pol::~k1 oraz z Polski do 
• drazylJI t. za (btlbetes de ~hJ.tn!!da.) załatwaa t bhtszycb in· 
lla formacji udziela 
" lgnauy Kasprowicz a 
~ Avenida • .ut~ :( lVt~r ~ & i, l· (t 1/ ·• \. l ...... ~.... ,,~ ........ . 

C A S A B l C H E L S pr~y ulicy 15 de Novembro N . ., 70. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bicbełs 

Ma zawsze na składzłe Wielki wybór kapelaszy dla pań i dzien. 
zabawek, materJałów, prz~dmioty właściwe oa pre3enty, oraz na karoawal 

Warto ,prz~kooać si«: oeob,ście o dobroci towarow jako tct o oiz. 
ku:b cenach 033 

Handel Polsld 
w Barro-Ereehłm Bło Qr. S. 

Wladvslawa Obroślaka. 
Nowo eprowadzony wielki ~ybór to~arów m~trowycb" jakot~t narzą. 
dzi rolniczych, kuchennych 1 wsz;elktcb drobla,gów. KupUJę produkla 

koloojalne, - piacę wysok1e ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erecluru , Hio Graode do SuJ. 
~--~ ·-~----
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