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Od edakcji i ydawnicłwa Wobec powyższego wzywa się Izbę prze
mysłowo-handlową do współpracy w tej 
dziedzmie z Rządem i do oddania jaknaj-

Chcąc umożliwić na<;zym Sz~m. Prenu-~ go~niu, powiększając jednak ka~dy . numer większej ilości ładunków na statki polskie, 
meratorom częstsze otrzy~ywame ".Gazety o Jeden arkusz. "Gazeta Polska w1ęc po- w~~ględnie polskim firmom ekspedycyjnym 
Polskiej" poczęliśmy od dma 1 styczma 1923 cząwszy od listopada będzie wychodzić w p miętając o tern przy zawieraniu każdej u
roku wydawać nasze pismo dwa razy w ty- wydaniu dwuarkuszowem. W ten sposób mowy o przywóz lub wywóz większych ilo· 

·u Pragnęliśmy zadowolnić .naszych będziemy mogli umieszczać zawsze wi~ccj l śct towaru. Bez posiadania własnej floty 
zytelników bez wzglę~u na po:Vtększ.oną wiadomości i powiększyć wiadomości tele· handlowej nie jest do pomyślenia jakakol· 

i koszta przesyłki. Jednakze. bhsk~ graficzne i kronikę a także umieszczać wia· wiekbądź ekspansja dla naszego przemysłu 
Jetme doświadczenie, poparte hcznem1 domości zagraniczne, których dotychczas z i handlu do krajów zamorskich, oparta na 

informacjami przekonały na<; niezbicie, że braku miejsca umieszczać nie mogliśmy. mocnych i gospodarczych dla państwa na-
postanowienie chybiło celu, albo- p dt · d k , f · szego zdrowych podstawach. Ministerstwo of'Ja o zaczmemy ru owac w orm1e ~ · .l • b d t ł k t k · 

m nie zadowolniśmy znacznej części na- książkowej nową powieść, tardzo z~jmuja- J o_wla~,cza, .z~ ę ąc ~ s ~~m l on a CI~. z~ 
Czytelników, a s~mi. sobie _przyspo- cą, opisaną na tle rewolucji rosyjskiej z ro- W'!.ZY~ . ~mi l o~arzys ~amJ ze~ ugowe"!l Ja 

iśmy pr<1cy, W'JrdatkOW l kłopotOW. P. rze· v 1905 · t · l · · d d 1 • polskit '111 ta:<: l zagramcznem1. W kazdym .• u - 1 o mrza eznte o ru"owaneJ J 'l dk h t · b d · ł naliśmy się, że znaczna cz~ść Czytelmków d t h · , · W 1 .1. t" po.szczt~o nym wypa u c ę me ~ z1e s u-o yc czas powJescl " wa ce o m1 JOn> , . ·t lk. d · · f · · J 
""""'·,..,.urn uje równocześnie obie nasze gazety, kt, d r t d b d 1 i Z} o w ze tego ro za] U m or;r.aqam1, o-

. d d d wy ora pbocdząwszy ot tshopta a h. r. ru r~o- i tyczącerni przewozu morskiego oraz wybo-tygodmu wy ane, po czas g Y. my, - waną ę zte na cz erec s ronac . · . · · 

mieniane będą na obligacje 5 proc. Pożycz
ki Konwersyjnej w stosunku 1 złoty za l 00 
marek. 

Kuponów płatnych przed 1 stycznia 1925 
nie należy nadsyłać do konwersji, gdyż nie 
będą tutaj wymieniane. 

Wymiana kończy się w dniu 31 grudnia 
1924 roku. 

BANK POLSKI ZNIŻYŁ STOPĘ 
PROCENTOWĄ. 

Bank Polski zniżył stopę procentową dla 
weJ.-sli zagranicznych z 1 O proc. na 8 proc. 
Kredytów przyznanych przez Bank Polski 
jest obecnie l O razy więcej niż na początku 
r. b. W związku z tern emisja banknotów 
jest 6 razy większa r,iż na początku roku 
bieżącego. 

ąc gatetę dwa razy w tygodmu, walczy- ru naJDardzteJ odpowtedmeg0 towarzystwa 
ze stałym brakiem miejsca, który czę.sto. Może niektórzy z naszych prenumerato żeglugowego, PPZEMYSŁ I HANDEL ROZWIJA SIĘ 

Ó · b d d 1 · t· · · W POLSCE POMYSLNIE. powodeni, że li~zne . korespon~enqe ! r w me ę a za owo em z eJ zmtany, Je-
adomuści zrnuszem byliśmy um1eszczac steś111y jednak pewni, że wkrótce zmienią Wiedeńska gazeta "Acht Uhrblatt" n-
wielkim opóżnieniem. swe zdanie i sami przyznają nam rację. w-"~ !!. Jl ""A c~ llJ 'fat\.1~ 1.1 mieściła artykuł swego korespondenta war-
\Vobec tego postanowiliśmy począwszy Z powodu tej zmi;:ny następny numer ' ltt11:1~ ~\1.1 'i li .JiV' fiłDiA11 szawskiego, który dowodzi, że przemysł 

i5•~~·j"(~ listopada b. r. wydawać "Gazetę Pol· "Gazety Polsldej", już powiększony, wyjdzie polski przetrwał już przesilenie, że wywóz 
", tak jak dawniej, tylko raz jeden w ty· dopiero dnia 5 listopada b." MARKOWE POŻYCZKI PAŃSTWOWE towarów polskich znacznie się oiywił. Szcze-

n d 

ten 
ar• 

do 
lO• 

ijii==::EiiS::::=:=zat• *E :: wc::uL::::::ii• nc-= :n• =="*'H n Z ROKU 1920 BĘDĄ W AMERYCE gólnie przemysł żelazny, maszynowy, włó-
kich subwencyj. Zmuc;zeni jesteśmy kwczyć KON\VERTOWANE (ZAMIENIONE NA kienniczy i chemiczny . zyskał zamówienia 
innemi drogami. Jedno .nyślno§ć Rządu wo- ZŁOTOWE). zagraniczne. Przemysł polski obecuje sobie 

wiele po przyszłych układach handlowych 
b.ec powagi zagadnienia stworzenia własnej 1 Amerykańsko-polska Izba Handlowa w z Niemcami i Czechosłowacją. Skargi na 

. l floty handlowej pozwoli zapewnić dla pol- Nowym jorku zawiadamia, że na podstawie b k t, k. 1 · Polskie Ministerstwo Przemysłu l Han- skiego tonnażu wszystkie ładunki rządowe. upoważnienia Ministerstwa Skarbu, Bank ra go ow 1 ma eją. 
u z~róciło się ~o lzbyP;z~m_Ysło_:vo-lia~- ł M~ł? tego, Rząd zdpcydowany jes.t .wywie- z.~jązk~ Spół~k Zarobkowych, Oddział ~o- , BISKUPSTWO KKAKOWSKIE MA ~YĆ 
')WttJ w. Poz~aniU z pwsbą o zukomu.n.· rac 1mp.er~tywny wpływ '.1a cz~nmkt gospo- WOJ?rskl, (Umon .Banlt of the CooperatJve l PODNIESIONE DO RZĘDU 

e Jakn~Jszerszyt;I . kołom. przemy"ło- darcze 1 finansowe, trudmące s1ę eksportem Soc1etes, 963 Th1rd Avenue, New York, ARCYBISKUPSTW 
następującego osw1adczema: i importem w celu skierowania na statki N. Y.) rozpocznie w połowie października · 

"Uzdrowione stosunki finansowe pozwa- polskie rów~ie~ i ładunk?w prywatnych. 11924, wymian~. Markowy~h Oblikacji We- . Do~oszą z ~r~kow.a: Mnożą ~ił tQraz 
·ą stworzyć obecnie trwałe warunk~, sprzy- . ~te ~ędz1e Jecłnak akCJa Rząd~ skuteczną, wnętrznych Pozycze~ Panstwowych z roku , więceJ p~głoskt, ~e. mezadłu~o biskupstw? 
ące do powstania polskiej żeglugi mor- Je~ h zamteres?wane w ro~~OJU naszeĘo 1920 .na 5 proc. Panstwowa Pożyczkę Ko~· krakowskie podmes10ne będzte. przez Stoh
ej Rząd Polski, stojąc przed owome,m handlu z~gra~1cznego czy~mkt. pry~atn~ __ me wersyJną w ~łotyc~ .z roku 1924, w mysi c~ Apostolska d? rzę.du arcybiskupstw. ~s. 

zadania, pragnie do pomocy 1 ~vspoł~ będą _po~tągmęte d~ ~społdztalama z Kzą- ro:porządzema Mm1stra Sk~rbu N. 517 z b1skup krakow:sł\1 Sapiecha zosta.~te zamia· 
w tak wielkiem dziele przyctągnąć dem 1 me przyczymĄ ~tę ze sweJ strony do dma 1 czerwca, 1924, zamieszczonego w nowany arcybiskupem. MetropolJI krakow

~-···". .. nkie sfery przemysłowo-handlowe. S~~~ z bezpi~czenia polskim statkon: .handlowym pr~~ie przez Konsulaty ~zeczypospolitej Pol- . skiej podlegać mają w prz~sz~ości biskup-
Państwa nie pozwala jeszcze dzts 1 ł ·dunkov• na~zego eksportu 1 tmportu, o sk1q w Ameryce. stwa w K1elcach, Tarnowie 1 na Sląsku, 

70. 

pozwoli również w najbliższej przyszło- które to ładunki nieraz polskie towarzystwa Obligacje 5 proc. Pożyczi<i Wewnętrzej ewentualnie także biskupstwo cz~stochow-
stosować względem . f?Olskiej żeglug! żeglugowe u.biegają si~ bezskute~znie, mi- z roku 1 ?~O Długoterminowej . z jed,enas,tu ski e, o któr~go powsta.niu ró~nież jest mo 
ki ej środka najbardzleJ skutecznego 1 mo z~łoszema przez me warunkow konku· kupona.ml N: l o. do 20 włączme, zas krot- ~a. Nastą~I to wszakze dop1ero po zawar-

""'"'"'7'''"hnie stosowanego -systemu szero· rency]nych. , kocermmowe1 z Jednym kuponem N. 10, wy- ctu korkordatu. 

e ,y ·iljony~ 
z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerz~~n Bornes'~. 

lSll;gle zatrzyrr uje si~ puwóz 
G~etkr.t wygląda /. okn .. 1 1 ~o">a.n:·ł.i kontury do• 

w e·emn• śc1 
Mi br zuskaku je z kozła i otw:era dr.t.wiczk1 

waszą litPśĆ! Zechc.1 was ~·owuo o.;:.:vłomić i oJu• w uk• h siebie spostrzega na gzymsie ponad lóżkltlm - Dlaczego? Czyi pan tego zrozumieć nie może? 
rzyc bbyl;..:iu Jl\ wypuścili na y"oJu ść A1a, Jeżt'll ks•t;żkę .. b1blię. szlocha udawaczka rozpaczliwie. - Cói ja biB· 
to uc..:yu:ci~<, to umoszct.ęśiiw c:e sif1 oH całe zyc.e Przychodzi jej nowa myśl. Ten ::nłoJzieniec d a bezbronna dz1ewczyna mogę innego począć 

l\ltody syn gospo,iarzil, widuc.t:nie chl dny i flt·f:u,a zd~>je S'Q być pobvżny, trzuba s't} w1ęc do tego za· bęcląc w mocy nędznego nit>sumJennego łotra, jak 
tyczny uśmieeba stę obo;E)two. 1:1tu"' •wać tylk:o modlić się i 1 łagać Wszechmocnego o pomoc? 

- N ech pan będ:~:ie sJ,Jlllwjny, panie! - od~j Przestaje ona plakRć i l'łmentować, przypomina Młody człowiek milczy prz•~z cbwlłę zdziwiony, 
wJada ou, po.drz~c 1lO~ardhw1e nn let.llcą r. pozornie sobie j k·~ś modlitw~ i zac~yoa: i gapi s •ę na Fanny, me wied:ąc, co o tem roa 
zamkoiEjle!1ll oczyma Fa ny. - ). m słowa nawet z - Matko Boska, Swięta Paano, zlituj się na- mysleć 
a:ą lllo ~.:tim,etH~. N1ech oua mówi, c) chce, to m1 dernną. N e pozwól wrogom moim pastwić siQ n11 - - Czy mnie pan nie r ~7.umie? - p}ta ona. -
,tst w:;"ystku jodno. d1J n~ Uratuj mnie przed mściwością tych złych W1em ja dobrze, że ten człowiek, któr.v rr.nie tn 

M .!et• we ho :l:tl do izl.iy g SjJOJnej. gdzie Grdka lud~i. o mai B .~e! przywi{lzł, przedstawia mnie za zbr('dnmrkę. Uczyntł 
_ Zatrr.:ymamy się t• ocbe we wsi ~ oświadcza n~t niogo ctekA. Są on1 zr~uż~nl i ządoi spokoJu. W ty n tama modlt się daje, okazuje;e dozorcy on to nitl~awodnie i tutaj, i pan pewno o tem jest 
_ Z·Jbaczę, roo~e dostanę świe~e kuu e. Gt•t•tk.-1 dost ,Jo 1zdobk~ obok ~YP ".\tu gos)odarzy, a sw >mu pt•bożne i chrteśoljaU,sltie serca. przekonany. 

zairtymuje się przed ~ospod~. Miller puka ctla M·ll .ra me ma JUi innego m•ej~ca j.ik w Jzbte P1erw,..,:e sł.owl\ Jej zwracaJą JU~ uwag~ młode - Tak jest! Wyście podobno strasznie broili 
dnwi i mebawew jak11ś d'ieY.CZ)na mu Je 'lospodniPj, Di:l ceratowej ~am pie , go ~,łnw1eka. WyjmuJe on fRjkQ z ust - gapi R;ę ·- mówi 011 ponuro. 
, ra. l~iebawrm Zllpa o ";uje w catym domu ~~1boka w •ezgrAUICZneru zdziwieniu na modlącą, która z - Bóg jtldyny zna moją niewinność - od po· 

p 0 chwili zjawia się też gospodarz, a syn jego d!lza nocna. łag •dnym wyrazem męczenniczki oczy swe pobożnie wiada Fauny z amelską miną 
., 0nie i ptowadzi JO do stajn1. Tylko Fanny ::~ie śpl. Ir·Jży na, s,lfem, lo:>:~,J,, w ku n1ehu zwraca - C~yśoie naprawrte nic złego nie uczynili? ·-

Mtlłer porozum ewa się tywcr.asem z gospod 1 l mę.,kiem sweru pr~ebraniu ( knuje ru2: a.czliwe, a- Sp11!!trzegł•zy li dyabelskfł radością skntek swej bada naiwny chłopak dilei. 
Daje· on rnu s•~ po wać 1 opoWliHła mu, ~~o w1mturn~cte pl_any Ręcs tej, jeązcze s_ą s r,ętllne Nie t11k' 1 ki, 1nodlt s·ę dalej j'l.ilzcze gorącej, a łzy spły· ~ SwtadC2fł s!ę ~ogie~, ~e m ~i~ złHgo niP. 

Grf•tka, a kto s :.ętana uwięziona Faony. N1n może Wlęc sm o tern rua~·zyę, aby s1ę sama 1\WOl W8•!\ Jei PO połiczkach1 szczegóime przy ostatnich zrobtla, ale przeciwmeJ om popalmaJą ca mn•e 
c na razw dostać kom. postaua.wi11 M·ller %0 · n. c mogła, słowach · strAszliwą. sratań;ką zbrodnię! l niestety! Nie ma n: 
ttl do następnego połud_ni~! . . j W llft:yległej izbie znajJuje s'ę 'oj dozorca młu· ... - 0l'hr.?ń mnie "':szechmogący. OJ cze n~sz w n.kogo na świecie, k~ob~ się t;tade~oa ~lito_wal i zu 

Gdtttiżby moz•,a uw1ęzwoą naszą umu?§c ć dy syn gospudtlrza l nlotnol Zt•ShJ swego amoła, aby mme obroml! Nie l mną w grożącero mi mebezp1eczenstwte uJai! 
. ten C!.lls? . pyt'~ Mtller.- Czy ma pan lu Dr~\'li są otwarte, a światło llmpy pada wprcsł Jpu.;.r.c;r•l mnie, o Bożęl N1e opu5:~;czaj mnio! . Mody człJwlek wychodzi coraz bardziej z row · 
domu J<>kąś p~-woą komurli? ua tw~:n·~ Fduny ta", że on J!.J wyg•>ti 11~ ubs rwo· Sf;:;w te, wypow1edz ene hłagt1lnym tonem, nowagi 
_ Zd11 e m1 ~:~ 6 odpowiada g !Jr.vdarz "'skn- wać m\•że. prz~k01111ją d.>zorcę o mcwmnośei serca UWJę~ton<:j Młoda, piękna kobieta, k órej wdzięki w męskie m 

·ąc det1 ktywow1 kumurę uddzieluofł drzwiami od Na nim pniaga ost,.tn•a nadzieja Fuony. Muii dzi ,...,c ... yuy. rn·zebraa1tJ lepiej się jeszcze uwydatniają, działa 011 

· i:&by się s lirlić omot"'ć go za wtnelkt~ c1oę, aby jej po· Zbhż11 sią więc do niej. Na progu zatrzy::!'loje jego zroysly, a jej bezradność, smutne polo2enttl 
w 1zbie ttj śpi mól syn - dodaje on. m6gl do uciec;,.ki. się jednak Wi:Jhaiąco, a Fanny udaj;.', że go nie wi· i by, wzbudzają jego współczucie. 

dzieci, 
nawał 
O DlZ• 

zo!łtawimy drzw1 rJtwttrte, to on tę podoJrza W tym celu inscenizuJe ona t~ sarr& komodję, dzi i modli się dalej: - Opowiedzcie mi wszystko dokładnie - za· 
osoLę rno~e m h?Ć na oku co z Gretk1 i zaczyna głośna pbkać i szlochać - W iesz, l'rzeoież Boże, łe ja niewionie cier chęca on ją. 
Miller oęląJa komc·rą i uśmiecha się zadowolo· przera~hwiu. · !)ita. mech sią ~dnak stanie Twoja wola! Ja los - Ach! C1.yż mam paou opowiedzieć sm tlną 
Jest tam tylko małe okienko ll dr lwi od sieoi ł:'ozostaja to jerlnak na dozorC'y id be,.; najmniej '!W(jj zniosę z pokorą i choćbym najwu~ks~e mę· s'hą histori~? Pun mi r. pewności4 nie uwierlyl 
~ilue j dubrze na klucz zamku ęte szego wrliżenia. N e porusz,\ on ~~ę o& we~ zo •we eMunie śdupieć miała. l\loi wrogowie zaś odpowie· -- Mowcie tyłkol Powiedzcie mi, co oni z warui 
Zwolniws~y Więzy Fti.UD)' u nóg, wprowadzają go krzllszla l p~:~ ląc swą ~~Jkl:, prt.ysluchu,e Slę ty o• dzą ~a to r:rzed tronlim Wl>zecbrooc Jego . chcą po(~ząc? 
do komory lameutom Fanny, jak gctyby w ogol,) ut e m1ał śladu M!od y człowitk zbliża s1ę wzburzony do jej bża. - C ty pan tego nie może snm odgadnąć? 
I~lillcr bwrze syna (iOSpodarzlł, silnego, 20 letn~e- ludzkiego uczuc1a w :,;wej piersi - C• wy tu m6wicie? -- pvtlt on.- Modlitwa wola Fanny spuszczają twarz swą w zaws~ydzeniu. 
mo~e cbłopnka na buk i ;>OlliCil mu gorąco, aby Fanoy odwrJca gt0w~, llDY się na niegv por!ł· wasza wyr1aja mi si~ jak blnga.łoie wewinnie cier- - Jestem oftarą jakiegoś niesllmienaego łotra, ktJ. 
uw f:Z.iltDą d?.itwczynę jak na)bll~~m·ej uwaźał. . trze6, lecz opalo•J~ Jtgo, )u~oy~ wą~1kiem 07.dobio. piąceJI ry na moją cześć c~~ha! . . 
_ To jcot niebPt.pieczna zbrodm rkal - mówi na t wart-, pozostBJe z,mua 1 mewzru -zona. -· A<:hl - Wf'ła Fanr.y pr:Gesh•sszona. - Czy - Cu wy mów1c1e~ Kto to właśClWte? Czy ten 

jztc:>. - Jest ona I?lcda ~ ~ięk?a ~ ~imo - Cu to za c.tłowiek? - fil}śa ona w ro'P.a · o•1n mnia sł~s ałł Ja mystał~~· że jest11m . sarnaJ czlowiek: co ~as uwięził? 
sz~stanem w 1.aca lu~tklf•J. Strzezc1e su~ czy C ty on ma karme u serce? Czv łz)' kob1e· W~ba z p~" JP~dtm panu w sn1e przes1kodzlła! - - N•~. ni" test to on sam Jest on tylk~ ~lu· 

0114 i we z•1pm:. ,.qc u s~ 2 nią w rozmo111ę 

1 
ty zupełne gu uit: wuu,;t.~j~ i c;.y Jest całkiem nie· dodaJe 's g, ln;e ~ł}r.ym i na"zę:i 1em wielkiego pana, na k ort!J(I 

_ Jestcś(!ifllatwow·eruym młodym człowiek•Hn ~Arl1żliwy na. wdzęki mew eście? - J, je~:.<ę~a nie :;;pałom . ..\Ie dlacaago wy tak zamek on mnie gwałtem ch1·a :tacisr.n~c! 
ona b'}OZiS s t! w ka~dym ra;~;ie attm~ła wzbudzić Ni9 daje ona }tdoak ?:a wrr,raroą Si'oi\~ W37.J' się modlicie? (C;ąf: d;,l;;~~ ua·h ) 
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.. LECZENIE OGOLNE. b!one Z kościołów unicki.c:h, . stoi!\ zost"ł po'"zkodowan" na "'UW~. do• .." Ś k l .. ., . c v rzystwo •Sociedade Rural B•asi· . r SpeCIAłno~ć: choroby kobtece i dzie· pustltamt, a 1lo Cltlły ato lCitJO niC mo· ·b rł . łl ;l n f tó t •. 
, ~ c•'lne Preyj!r.uje od 10 do 1~ i od 4 " pomieścić nawet dz•es14toj ezośct ~ 0 zą\:a 0 m. J ... Da an w ez er NeM •••• .. ,..•• ... ••••••; leirac i •Li&a A.aricola BrasileJrf14r. 
,, d 5 wiernych. Słuszaość i spraw1edltwosć hngów. j PR.,..H:ClW SPHZ•OAWANIU 
··~ °Ko.nsu1torjum l re:ydencja: ul. Com- wymaga, aby te dawne Kośc,oły były Stronnictwa radykalne oskarżają .• Z Kurytyby. T-UCIZN Policja w S4ntos roz· 
ł m»nd dor Araujo n. 50. Telefon n. fJSO teraz ~:wrócone katolikom, bo sił prze• niektoncb dyplomatów polskich o ,, pocztł4 enerRiCZ"lfł walk4l przeciw 
~ e 2 cle 1ch wł~saościll; w .lcaźdym razte wspołwin~ w tych malwersacJ'acb .1 · - SZTUKA POLSKA W PA t · d k .. · 
l=-------~== '* A* . nr puyna)mn&~J tam eddać :e nalciy, gd~lo na szk •Jd~ Połski BANIE Pod tym t; tulem umiełctł uo B Jemcym spue awcom on.,uoy 

' l NIEW"TŁO"'ACZON:4: SAMOBÓJ •li kontecznJe lut)hkom potrz•tmo. N1a • k b k d . i innycb lructzn. i do~onała jut 
\ - ' .u. - • stety, w rz4dach naazych i nteltoryth uryty 8 1 Jatlnnlk •D•ario da Tar- licznych aresztowań. Policja tt>go 
t. ::>T v\'0 w .MlNJSTE~')TWJE " [Zt>!d&"ll maJ· A W"i•Ż )OSzc•e w ielkie t'olJa...Cuby ·Vb:!\uU ~ LO ru-;-- dec w wydamu z dma 23 b. m. . b d . d l t • 'l • ... .. ., .. , .. m1asta Q z1e wv a ll•a 1 m1 tata 

, • t:;PRA W WOJ.::;KOW 1.CH. z.na~zenie socJahśct i wyzwólońcy, nte- ·nit>tl ?.e maa d q er .-~ to , flrtykuł o sztuce polskieJ. Z arty· wszystkie b obcokra JOWCOW, zaJmU· 

r Ż JDa WOźnego ministerjatnago 
.. zauważyła pewnego dnia, że po 
~sieniach kr~clł si~ Jakiś młody ele' 
. r.ancko ubrany mętczyzna, ktory 
~ gt.ly na cbwilQ wyszła ze swego 
~ m1es3irsnia, w ntem się mepostrze-

:zcoie ukrył. Zastawszy go tam po 
powrocie, spowodowała zaraz are 
1:3~towaoie oieproszooego gośCJa. 
Na pol;cji wykazał si~ dowod~mi 
Y-e jest s lodentern wyższej s~koły 
handlowej nazwiskiem Bur·g1elem1 
ale D!l razie nie wyjaw1ł1 czego 
szukał w m1msterstw1e. (Jdy go 
....:andarrci prowadzili nast~pme do 
komisarjatu" nagle wydobył rewol! 
weru 1 cdoym strz:!łem odebrał so. 

• b1e życie.- Wypada zaznaczy6. że 
o ego Borgiela widzlano już kil. 
k krotme kręc~ceglJ si~ w pobliżu 
mieszkań, zaJf;tych przez słuz~~ 
m~ni5terstwa wo1s'lowego i Z&@lą. 
dsj&cego do wnqtcza przez d~aur 
kQ od K.lucza. lslnteje ;uzypuszcze• 
n1e, że samobójca ra•ał na eelu 
dostanie si~ do mteszkaniP, celem 
zdobycia znajdujących su~ tam kl• 
czy od b1ura III, dapartameotu m1 
DJ::;terstwa spraw WOJSkowych· W 
t ~ m samym Clasie ,;auwdono rów· 
meż dwocb młgdych ludzi, oc1e• 
k UJacych przed gmac!łem mi01ster• 
s twa na Burgiela. 

SamobOJCa, był wedle wszelkie 
g l prawdopodobit:ństwa szpieMiam· 
.Nie nazywał sil) Burg:el, a leiity. 
macja ak:ademji handlowej była 
fJł:szywa. Otywał on jej prawdo· 
podob Jie w tym celu, aby, w CI• 

zie uj~cia go", móc wyś11zgn'ć s1ę 
z r~k władz. 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Popranria i e•J"iei 
BlllUTA DEllGll'H' - RAWICZ 

przy ultcy Augusto Stelfelu U (•Oi 
ul. Colombc) adrt's pocztowy c:al.lll.l ,.1· 

Cuntyba. 

------------~------------
Przegląd rehgijny. 

WIELKA WY-CJYŁKA łrU;:>J.NARZY. 

W domu mlSJJn)t'll w Stcyl w H~· 
hmdJl oltbyla s '~ w aenlym ty&odntw 
doro.:zna urocr.ystość pgie&nalna dla 
wyjezdżaJ4C.YCI1 rn t&Jonar~y. 21 kllfl• Jm 
mtsjonar11t1m 1 27 bractom z, konnym. 
generdny przełożony {)Q ::iłowa 8utc 
go O,cJec li1er ~Hcczył krzy± miS)'Jny 
W północneJ Ameryee, pn.fł<\etyh 1 ł 
do tej miSJI J(:SZCIC 3 i.SI~ża l brat 
n'JSy)ny. DJ Wh.hodn•eJ AZJI pod~t&Y 
~3 kstąiy 1 17 Drac1, m•anow.cJe d v 
Ctun, JaponJt, NoweJ Gwmei, helen 
dcrsk,ch lndJI t na F1hp1ny. J:teszta 
bract mliYJnycll JedZlei do 8razylJl 1 

Argenty ny, a l z ks,~ży wyrwsza do 
pómocne) Ameryki Po ukończenua WDJ· 
ny wysl lll dom misyjny w Stey1 dot•d 
l \J3 ks1~iy 1 .ił braei MISYJnych. Praca 
m1syma zatem znów w pemym rozkw,. 
c1e, w1ellu brak tylko ,lem;dz;y, ber. 
!norych me sposób wychewać pracow
u:!ców do pcao:y w Wt.Dł'licy .Pańtłrtej 1 . 
utw~;uyć osaay mtsyjne po.eot~d:.y 
poganami. 

O DAWNE KOŚCIOŁY UNICKI!. 
Po skuowanlu 11n11 r!llcl rofyJski 

zabiał K..:śc1olowi katohcllie11lu kilkaset 
klautorow i koic1ołów i przero&tł je 
r. ~erkw1e prtAwoaławae ll.lb Qddał 
pr wosławn}·m mmcbom. W sameJ 
tylku dJe,ezji WileilsiUej zabraao a1u 
kcściołow paraf.al.lyd!, a w Chełm· 
sżczyżrue i na Pgatłasiu s.k~towane ~7 
p r,.f tJ 1 przerobiono na eDrłlwJe pra
wosławne ;:~l 1tolc1olów al'lidE1ch. W 
reku 1905 waele da~.wnej JuanojeJ un~· 
ckieJ, przepisanej gwałtem na prawo
sławje przeszło jawnie do Koec1oła 
k toltcKiego; mtmo to Moakale r11e :~:wró
~ih ani Jednej zrabowaneJ przedtom 
świ~tyni l oto choć w Chcłms~czyinie 
1 na ł'odlasJU pozostało Jeszcze w pra· 
woslaw1u tyltco 144 tys ąes .ludności, 
która dawnlt} llyta ua1c:ka, JldnaiC pa
uf'! 1 cerkwi prawoaławny~;h Jest tam 
a z 54 i na jedn'ł parafJę przy pada 3 
tysu~ce dusz, gdy tymcz.asem p•r•fJ• 
katollcluo w tamtych stronach •• tak 
·obszerno, to m•J• pnoszło po 10 ty• 

pr~ychylni Kosc10hw1 naszemu i wio· kulu tego dowisdzadJ.<:Dlf stę .... 
, t t lk tł · "' t .. .,ran eJ· a .., 1 f "' .," J!lCYCh 11~ sprzedaż~ truci~: a i ban• 

r ~o s w; em y o wy omaczy .. mo I' • - ..- clr dWtillt ra od::doDIQCie pumoika •Srewcyc na• 
na, te do tego czasu :ue zwreconu cuskl u" hWdhł Wl~kszośca, ~łvsó dlelll tvwvm totrarem • 
katoli~t~;om dawnych k;.~tc•ołów nawet · 1 stąpi dnia 15 listopada br Okazu• - U~IŁ()WA~ [j1 z~ uóJSTWO. sOCJa l"itycz.aych .zmesien1e amb - · · ... .~o 
w w1elu taluch mtoJJCQW.:;ictach, ld&ie f )t! Bifł ~e • OlariO da Tardec. pusra Dnia 17 b m. przy Avenidzie Ctl· 
prawostawnyah zoatato lł .. rdzo mew1e t'5"<lf illDCIIISIUeJ przy Waty&aOle · da lepsze wiadoraPaci nut stm Ko 

11 p,e~es francusa ch t so G-trcia w Sio Paulo •olarz Oo. 
lu, a ludnolć katolu:ka R 'e ma wcale fi 1 mams row P• matet budowy pomn1ka, który do ., 
koś.:•ota. Zwracano na to uwag; JUi łHtrrlOt1 HOCJJ.!lsta, usprawJedhwia t h 1 ł d 1 nato C dsella• Udiłował urzna6 
w se;mle, nast~pmo poda."śh t; 1praw9 Hl:\~ w ~OtjJlatoJackle pa::~l~powanl~ re CZi:t.S nk•e usta 1. aty .. odbs ud•ię· brzvtlłą SWił tone YarjQ Ros41 Ca. 
' senatot o~wte W"bra"' z ósemkt. Za i era pomlll a. pomimo, ,.e ie ny sella. podc ... as •dv J. t>IO kt'ł'-ol'"'tnl·a .~ t~JOt:caego rz~du socja ł:Jtycznogv s d .. • .. .. 
t\4al1 on1 w seBałle, :bby wnwat f ś w• tewcac llll s1ę JUŻ od dłutsze · cOrec~k:a umierała. Donato z tdał 
n4d do szybK,eJo ulożc•ua 1 złoi.er.Ja · 0 Włacl~t;ył pr,;edstaWIClt:lom prasy, ~go czasu w work1.1, któt'J mu na 

""~e r'7act ZDl. Ó"'ł amb s da w swej t onie bardt:o powatne rany, 
do sepmu 1 sonatu prawa o zwrocie ~., .... ~ a a "'przy a głowę nałotooo i błaca łito. cilłe 
Kośc.olowl katolu;k1em4 śwł~tyń, które f tykaOle dlat~go, że n1e widt:Jcd osoby 0 zmlłllwanie i ratunek. _ tak te W stanic prawie bezaadziej, 
dawni•J należ ały do me&o W 1prawte źdóllt:J korzyic z. utrzymywanaa tttJ M nvm odwieaiono ;, do szpitala. 
te1 puemaw1ah w mytl po•"'zlllłlu ... d w F llh oareszcte za wstawienit:m Sił Córeczka zm:uła. W krwawe]' te]' " .m .. &:ill J przy a.ly&ame. r•ncJa~ _. · 1. D d T d 
Ż~4danta senatoroWił 'l'ulJe, Stylik~ as d ł H vtleDDin.a a Ul t lO a ar e c ni~· SJ\ra W te policJa wdrołyła energiCZI 
1 kst•d' Mac.ejewu:a, przoclwKo zd - powae ~~~L • P• -dtrłOt - powm wiany skazaniec odzyska woloośt 

t ua nouatlLO ~acbow ~ 51,. b l ne łtedztwo. ZdaJ'e saę, te Donato 
memu wyslllJ'll• dwaJ sona orow • pra· r a., .._ 0 OJe ntt:: 1 będzie mó1ł odetchn~ac świttern 

ł W .. A ... .l..l. dtll w:s~v!itluc.. retJ "" Casella dopuścił SI" te1o straszne· wos awnt. • 0 cu wt~ ... ua cz9- te· ' .... &·), szauDJ4~ powietrzem, - mate op1ekuticzy "' 
l'ł&lorów .PGlaków atosuwała sa wnio Jtdnal zarówno wszystkie. _ {::)~ IT ~o czynu w przystQ,>ie nagłej otra· 
skiom 1 weawante dg rz4du SllSLało n.oraitet zbudzi Blę nareezcae ze ty zmysłO·tv. 
uchwalone. &Cależy a" Wl"ł s c. ods&e tu plerw:sze występy aotyrelliiJI.l~ swego ._Itako półroczne,o łątarau 1 D ł 

11 ... .. a włdclWlt: antykatolickie f.-łln~ll· d ~ . • • llnato ży jut ze swa ~on, 17 
wać, że sprawa zwrotu dawnych ko· za eCJ•Ll)e coś o łosie te(lo btedoe• 1 t 
śc ołów, przerol1enycah przez Mosltah slucb :soC)a1Jat6w, kt~re n1c clełtre so męcceomlta. B1eday .s1~wcoal a· 
na cerkwie prawosławne, btdzu: wren gu na pr&yułuśó ale w roili 1 1u0. dla ciebie juł nie ma ratunka! c~y - W Z WIĄZ KU li: IMIAN4 
Cle nalczycie unerz•dkowan&. r~ moa• •f•owo·•owa" k.o.rd .. o po KO:iSTYfUCJI Ki ,jUBLIKI. Wy-

-r , "" "'r- "' " ua .. tywy, CZf Z broazu odłamy, %UU&e - w.-.~ne oast,p~twa p H t cboJzący w SI. l Paulo dzienoik 
L! ap1erosy • Vit .to UO, w O t\ K • & • errlo Dlt: iDOSit mtiSISI poaard" i pontieoie, ... • na cz.. •. - b ał D v • Gilzatac zawiada.mia, że zamierzo. 

.. .::s e "t r slę ~a s w~ m a. zawsze karmronJ b•dziaBz m••· 
L,.USZO"' ...... m. wi· ""oc~al·e za na rewizJ'a (prztol~ad) konstytuc]'i mtes~llDIDM 

---------------------------TELEGR MI 
Polska. - Z Wa11zawy teł•· 

crafUJiłl te polaka e»kaclra pOWle• 
trzna, .ktOI'I przeleciała po~ad cał• 
Europ._ i okra:lyła praw1e cal._ tę 
cz•ść łwiata1 powróciła azcz~shwa~ 
do Warszawr. Polscy lotnicy prze 
lecieli dwuilrotaie ponad Ąlpama 
~zWaJcarsluemi. 

- Policja w Gr11dzi~dzu na 
Pomorzu wy kryła waelltą or1an1 
zacj*J, .która spiskOWllła przecaw 
Polsce. Uw1~z1ono Wielu członków 
tej orgam&aCJil a ponadto Wpadłu 
w ręc~ poiiCJI mnóstwo ode.6w 1 
p 11m oi :n•e:szahcycb Poleaq, a sa 
razem fOd.burzaj,cyck .Naemcoft' 
~urnośląakich praacnr Ul\dowi p01ia 
l:$kiewu. 

- P. Skrzy:dski1 minister spraw 
~agramcsaycb \Vjt:!łał do rz,du 
sow:cckleiO protest przeciw sposu 
oow1 proc("su1 prowadzooeso przet 
LZ4d bolszeWICKI 1 powodu mor 
c!t:tslwa po peltlione l " d:llll l g p .. j. 
Jtlctnlla aa oaobae alti:lcae tllrz •. 
dn.ka dyplomatycznego) post:lstwa 
łlul:;iiiegv w Mvsk w1e. 

- W z WHlZkU z morderstwem 
dokoni:ln~m n~ urz~dmliach delt: 
gac11 polskleJ w tluGJl, AgenCJI& 
rtosta c o.onos11 t e krwa ""e to ZllJ~ ~• 
tiJI<tłO mH~JSC~ w J;Jet~r')D :ugu ( Lt 
mngradZ! ) na staCJI kule] WeJ w 
t h wlh od~:.jś L:Ht p llctą~u 1 II.lldłO b ~ ć 
powcdow11~e rozmow,, a wzgJ'il 

dr.ue sprz~:.czk~; Jak~ mt~dzy sobi\ 
wszczęli p. Tarnv v.s ltl, cz:łooek 1) 
m iSJI rcewa.kuaCfJD~J i p. Morelow 
slu1 p1erwszy seKretarz postJlstwa 
po sl.uego w M skwte Ntektórzy 
z obc:cuych stanęli po strome p1erw 
szego 1 tom pc7;yznawa1i racj*J dru· 
giemll. Pr.zyszło w KOJ?cu do krwa. 
wego zatarau, w którym w1ele osob 
zostało poranionych. P. Morelow 
ski miał otrzyma6 bardzo powdat 
rany. 

(Tak plęze :.Agenci" Rostac aby 
w ten sposób ~JN:1h6 wmę za do· 
konane morderstwa, na ludnoH 
cywilołł i na samych ut~dników 
polskich P. R.) 
-~Warszawy donoszą , że Sejm 

polsld został uroczyście otwarty w 
dciu 23 b. m. 

Prezes mimstrów p. Wł. Grabski 
wyg!osił dhtższą D.Jowę, w ktOrej 
przede~ęzystkiem prJedstawlł o· . 
becne połoteo~e finansowe Polski 
i jej politykę zagra~iczoą. 

Po mowie pre~esa mj aj&trów U• 

brał głos jeden z posłów z.e ę.tron· 
mclwa ·konserwatywnc•io prosz.ąc 
o wdrożeme .śledztwa w 1praw1e 
zarzut6w czynionych niektt>rym 
wł~acicielom kopalń na Górnym 
Śl~aku o nadużycta przy płac,niu 

" ... "" , ... .. po m. dzu~CSilOŚCI~ za to, . Ie karmisz; e ... 
olał, '"" sylUilCJ& poJityczaa Europy świat cały! brazylijsl•ei nie przyjdzie prawdo· 
Jest obt!cme bft ro~ dl podobme do sktJtlu, po niewał o· z K ;:.o~. a P0 Dale]' z artykułu dowiedziellAmy ... o .. ny .. o ehsper m ntó p u) • becne niepokoJe i sabarzenia w • • .. " Y ~ w. ' n :Ji", te wkrótce do Kur~tyb.r zawa• ., ' , !{raju me pozwolą5 aby sprawa ta 
~ca.pae-tu-.-,-.~V~1L~A-U-U-,------ laJ'ł dwie sławy polskie, a miano. dostała sił pod o._rady Konart9D• 

N E W Y O R K. wicit! artyJla malar• P• Ignacy Powiada dalej teo driennik, te 
m1eszanma Pu~tlltowski 1 sławny pianista li( ,t-. rz , d nie mote obecnie wszcayaae 

Cl8 a wlaiciwie Mieczysław H) dvskusji na ten temat, sdył w len 
szowskiJ zaobwycaj~cy obecnie sw4 sposób spowodowałby sserec no· Niemcy. - Prezydent repu 

bhklt Eoert, podpisał dekret roa· 
wiązująCf parlament niemiecki. 

Wybllry do nowego re1chste"u 
(rady pań.::~twa) zostały wyznaczoue 
aa dzieo 7 arudaia br. 

Według ostat~ncb wiadomości 
tel~&raficzoyth parlament memtecl• 
~oetftł rozw•,zany dlateao: pome• 
wat kd.nclcrzowi Wl.trxow•j pom1mo 
ut~romnycb wysiłkow i ustępstw, 
me udało si~ zorsaoizow&ć nowe 
JO cabmetu, lltórfby zadawalOlał 
wu~aszuść przed.stawicreli narodu. 
.NaJWit;ll!lze trudności robrły mu 
stronoiC·twa narodowu monarebacz 
oe1 które me cbcą przyj'ć pla··m 
U .. wesa i me che q płac1t odsz~o 
Jowati 1 myalą wctd o now •• J 
W'OJOie, 

Antrlja. - Rząd ang,ełski wy· 
srał aG 9 do rządu sowieckic&o w 
MJskw•e t; za~4daniem , aby tentt! 
uakaaał oalycbmi~st M•ądzynaro · 
t1owce kuWU.J&stów Zl:lniecham ... 
dalszej agatn.c11 komumstyc1oej u~ 
terytorJa<.:h ungtelslucb, ma1ące) na 
\·etu zobzcz~a&e mstmeJącycb in· 
slytuCyJ Dll sweJ nu!y rzlłd aog1 ł 
dl doł4czył list, w~:.t!lny pr.t.:ez 
slronnactwo komaoistyczoe, pod~i 
:;any przt::z Zl.JOWiewa. W łiścił' 
tym ZltJ•Jwiew doradz.a ożywanie 

gwałtu przt.!fiw wujskom angielskim 
a nakuuje komua\stom anBtelakim1 
eiby zmut~iły swoj rząd do uznania 
traktatu aoKitl&ko·rosyjskieao 1 ww· 
wołały bunt w. wojsku. 

~~~~----~~---------Papierosy • VJ!;AlJOc 
~ Reine 

mieszanio'l wyszukana 

---------------------------
Chiny. - Wiadomości nade· 

słane z Mukdenu donasza, :&e woj• 
ska generała rewolucyjnego Chana 
Tso·f.Jna złamały front wo)sit lt>&al• 
DiCb W G'ftiu-·men j przes~~y Wielki 
mur na północodOban Haik Wan• 

Wojsila legalne, wałczące w pro· 
winCJi Ch1 Hli, opuAc1ły oagłe swo. 
Je stanow1sia i niespodziewanic na 
padły Qa rewol1:1cjonistów, zadajtle 
im wielką kle&t:IJ pqd Chan ~aik· 
Wan. 

- Z Mukdenu telegra,fują, na
stt:poie, że wojska {;enerała Ohaog· 
1'~o·_Lina zajęły ~tasto Cban1ai· 
Kwa u:~ 

W Pekinie8 etolic7 ~.~in przy. 
p,&~Czają OIÓfnieł te WOjna dOQJO• 
·'" w kro te~ ai~ zall~ezy. 

gr~\ mieszkańców miast R1o do Ja wych oieporozumieil. 
ne1ro i Si J Paulo. 
Z t~dz·-:crać to bcdziemy pań1twu - PIA~ISTA POLSKI W IAO 

ltousulom Mrszke, którzy, IdY cao PAULO Z Sio Pauło doooszł, te 
dz1 o sztURf11 nie żalu u, swych tru· wkrOtce wystąpi w SI') Paolfł 
dów i zabkiOW. Przvniesie to nu: •iławay pianista polski M•~~czysl•w 
:t:&wod 1ie i btednemc • Siewcyc n•.. Hoszowski, który przed kilkunaita 
co ulgł w j~ao n•ezasłutonyca m~ laty uważany był za cudowne dz~t:J · 
czarniac~. A gdy mu M1ecio1 z tlrd, cko1 ze względu na sw6j oadZWf4 

idY posłysly rzewae tony Szopem:.. c~al:lV talent muzvll:ałav i itom •o• 
to rnoie zupełnie zapomni o krzyw zytorski. Dawny •Mlec:o Hoszow. 
d~ae, jtk~ mu oa parań3kie; aie1111 ski c jest dziś sławą świat lWt\• l:tk 
rodaoy wyrządzili. już na wstępie kroniki zaznac~v· 

liśmy. p. M!eczysław Hoszowsl{i1 

~aszczyci B"JID koaeertem tak7.e 
i Kurytyb~, zaoros1:;ony prze& p. 
konsula Mtszk e. 

Z Paran.y. 
UClECZI{A Z WIĘaii~~IA 

Z wię~1enaa mtejslł.ieio w J .łcar~. 
::~ toho z!>ił'ł!ł zbrod01ars J Jse Ma. · 
riaoo da Sdv l oskużony o z t~ m rr 
dawanie ust~pcy delŁ'gata pohcJt 
w Santo Antomo da P latma, Beoe 
drkta Fer,eira de Pclola Garcia 
Z t zbrodniarzem zarząd:ono entr 
gic&ny potcig. 

- BUOOWI\ ,~OWEJ ODNOGI 
.OLEI HVEJ UZU" EL 'tlEN! E L. l 

NJl l\O t .. ti:JOWEJ CU -dfYt;Ą -
tUJ NEG,{Q MtoBter komumka· 
Ctl Dr. FrJoctscG Sa zażąd.sl od 
tos .,ektora kolei natycbmidstowe1 
mf1Jrmacji odnogaie do t e r !DIIltJ1 

jaki zuslał wyznaczony dla budo 
wy i uzapełai aia linJi Curityba -
Hio Negro no.lei1cej do pararhkich 
sreci kol j l) tVVch. 

- MROZY Z~ISZCZYŁY Zt\ 
Sil WY Donosz~ nam z kotouj 
C>! m po Tenente (R1b eiri l Vermełbo) 
że dnia 11 bm. nawieda1ł kolonję 
silny mróz, i zoissczył prawie dos z. 
cz~tnie wszy1tkie 11siewy tJ. kuku· 
rydz~, f1ton ~ szczetolnie Idem. 
oialu, a co pozostilłO ·niszczy po· 
a•1cba. N1e wesoła to wr6tba na 
naj blitsz- puyszłolłcł. 

Z Sao Paulo. 
- PI~RW~lJA Wf~TAW.l PR~E 
MYSZAOWO RvLNIOZA W SlO 
P AULO. W ffileSi!lcach lutym l 
marcu 1926 ma się odb1t pod pro 
te.kłoratem p pre&ydenta stanu SAo 
Paolo pierwsza wystawa przemy. 
5łowo-rolmcza1 która da sposobność 
prz:emysiowcom i fazencłerom !!ta· 
DU Sii> Paulo do oka~ania swego 
postępu i bosactwa. Oprocz licznych 
zakłildów przeroysławycb, które juz 
oświadczyły cbQć wzif)cia ud~iału w 
tej wrstawie i jut si. do niej przy, 
~ótoWUJ,, 1apg~i~4~a~J ta~i~ ~WOJ 

Z Rio de Janeiro. 
- P. PREZYuE ·~T RE0 URLI 

, 1<1 M\ Z \MIM~ WY JECHAĆ O) 
EUI{Q 'T Ułlenolt • A Capital c c 
Sii, Pnulo w nwmPrz~ z 1łnia 17 
bm. umie5zcza w•adomoAó nad ' 
~~ \na z Ri'l tł e J l tleiro. wedle któ· 
reJ t« at • 1ż łiwern• t • p. Prezydeot 
ReJJabhk.i D,. Artu r B ·rn ud es w~· · 
jeJ~ie do E11 ·opv1 aby poddaó s1ę 
tam ~eczemu wzroku, i w tym c 1• 

1u zat"da od Kangr~gtl f ;derala ,. 
10 specjalnt>gl urlopu. 

W ru ie wyjazdu p Prezydentą 
d\J Eolropy fZI\df p ti3tWa. objąłby 
o, wreeorezyde11t Repubhki DL". 
ł·nacio C'limbra. 

D"enr.ik 'en dod1je, ta jes~ to 
Jedna wiQcej w•adom ,.ó która U· 

aice8twia calowe po"ło:ski, rozsi~· 
wane co do p'ldróiy p. prezydenta 
przez owo by posba wioae rozaą41ka 
i do~rej wo!\ .. 

- ZMi i N A RIĄOU. O~ieailik 
rioskie t~ierd~ą uporczywie, te w 
najbtiiszym caasie naatąpi zmiana 
w rzfłdZ ie brazyliJskim, Wedłag 
tych d1ienaików oltecny minister 
sprawredli.,ołci 1 spraw wewat· 
trzn~cłł1 _qr Jo~il ~ąi<$ . Ąl'fa~ł ·ą· 
atante mt,,oowaoy rątmatre~ · naj· 
wyt1ze1o Trybuaału federala8jO, a 
mieJsCe jPBO zajmie obecny •ini· 
eter spraw zacranioznycb Dr. Jeliz 
Pacbeco. Ministrem dla spraw 1a· 
graoicz;nvch zostanie mianowany 
p. Dr. AJrao1o de Mello Jl'raaco1 

ZBJ IDiją~f obecnie wybitqe ataiJOI 
w1s1o dyplomatycJne· w luropie~ 
~ Rówmet marszałek Setembrino 

de Car T albo ma opuścić tekę mi• 
nietra wojar i prztJłć do Ie· 
Daty jak'! tipecjalAJ przedst~witi~ 

hk 
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h ii i. e p, Sampaio Vidal 
1: podr ć dn dymisji skulkrem 

wywoł!łnych walo• 

Gr,.ełaue 4le Olhełra 
oper!ltor-akuszer 
mnslłżt~m elektrycznym, reuma· 
newraljlje i parali~. Bada nos. 

u ·1Y i gardło. 
ul 15 do Novembro 98 na piętne 
P~R Tl-\11 1'A1Afnn !l75. ... . 
Polski w Kurytybie. 
·e ~Jr ;.yo;tąpiono do drugiego 

porzadku d1ieonei!O, to jest do 
·i polskiej do Brazylii 
&wiali o. ~. Dr. K?s~obudzki, 

ka, Glodowski i Piekarski • 
'nn)ch mówców. Wszyscy mów· 
k również i inni cbywatele obec 
wiecu hyll w zulldz e przeciwni 

i bezplanowej eJri&racji. P. 
budtki wyjaśril obecnym, te 
protesty przeciw emigracji n.t 

ę nie przydadzą gdyż 1Zed pol 
bec znacznego zwrotu ludności, 
C'& i innych przyczyn r.mu 

jest pop euć emigrac f, co zre· 
robi&~ dtiś prawie wszystk·e pań
uarcpejskie, a wobec uroknłęc:ia 
cj1 d 1 Su nów Zjednoczonych, 

1racja z;wró,iła s ~ llło Poludnio
JAtryki. 

wtec tylko prosić rząd p()!• 
by los przyszłych emigrantów u
zył przez zawarcie odnośnej 

i, to jednak nie 'tltdzie zbyt 
wobec nie wieikieco z, ~~~i a 

!ta'*ł pol~ką że sfrooy brazy-
ego rzędu hdenlnPgo i n4dów 

b. Ks. lilzymełka przeciwr.y 
emi1ucji ł)olskiei a uc&e!el

kla · y "robntnitzeJ zapr•ponowat, 
zaprosić do emicr-c:ii nlacbtt pol· 
• Z'flnit )ej rosp•rcelnwać i roz. 
pomio;dty bezrolnyeh Na tt "nit· 

g•czn~ • p rop zyole oj p n wie• •r. Kouobuddtt r6wnioź "nie· 

wielu osadnikom polskim w Brazylji, 
którzy marz, o powroc1e do Polski. 

c) aby dołożyli wszelkich starań \l 
rządu polskiego dla ptlpn:e4niego za· 
wal:cia l.ll\'lowy emigra,yjnej miedzy 
Polską i Brazylją, zanim rząd polski 
miałby zezwolić na jaklikolwiek emi• 
graCJł do Rrnylji, 

d) aby wprowadzili wydelegowanie 
do Bnu:ylji, komis1i sejmowo złoio· 
nei z rzoczozn~t.wcew, chłopow, robo 
tników i rz m1eślników- dla ustalenia 
opinji, pod kątem •idzenia polskich 
mteresów, o widokach tutejszyc:h dla 
polskiego osadnictwa. 

Ponadto wiec uwaźa sobie za obo · 
WJ'łZek ostr~edz chłopów, robotników 
i uemreśln•ków oraz intel1gent6w w 
Poltc:e przed ma1owym przyjazdem w 
obecnej chwili do Bruylji i zwraca 
sic do wuystkic:b pism ;> olskich o ato· 
sowne ostruienie. 

Zaprasza natomiast brać sdach.tt pol· 
skfł. wywłuzczoną pr!ez reformą roi· 
ną, aby z1kupywsli tereny w Puanie. 

Pow,zechne z1&iwienie wywołAła na 
tym w~.ecu, nieobecność przedstawi· 
cieb tutejsrego konsulatu polskiego. 1 
A przecież były tam rozwe~~nc spra· 
wy, które nie mog4 być oboj9tnemi 
dla UfłdU polskiego. 

----------------------------
W zadusznym dniu. 

Cmentarz japt flski, 

~" d<~lekie5o obezsracb ~ipoou, 
Kędy wiiniowe kwitły w CBOI\ aadyt 
Idzie pr?.e~ pola upior śmierci blady 
W pot<.dze ognia i w pojękach dzwo11u. 

Zsludnia cMaz nowe cmentarzyska 
l łupi zbiera w'rod ludzkich szeregów. 
Gdtifl stąpi- morze występu i e .a brzesów, 
Z1emil:\ sifł tr1esie i płorniei "'ytryska. 

l tam, gdłie ź~cia kwitła twnrcza 11ila 
W boJale• Toino, w awunej Yokohamie 
W sruzy się wali wuyslko, wszystko 

łam i o. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Powsta;e jecna olb1 zymia mo&iła. 

Wt~zy~tko jut jfZCJ:.:ło- Na cmentarnej 

Tło da Rocha i Dra S1nv t SĄldania, 
wysokich arztdntk6w stan,.wych 

Po uk "ń·czonej orryczystołci i mo
wt~ch wychs:unycł<t przez , onczf'gól 
nych członków komisii , hcbod"wet a 
tl!kie i pc-p·s",ch dzieci 11ko1nyrh P' 4 
przewod"•ctwem 1'1Guczycieła Pana Bo 
lf'lława Wę~t(wski~"n, pr.,.edsbwicielt 
władz oputcJłi s•Ie Tow wyrRŻ:Ri4C tie 
1 uznaniem o Tow. jako te! i o n•scvch 
Rodakach Zftmieszlcałych w Brazyljł, a 
i=czni gr SC:ie bawili sic; do póżnej QO• 
cy s ZlłrlowoJ .. ieniem 

Felik• ~zaikowMkł - sekretarz. 

----------------------------SPROJ!)TO W A.~lE 
.& poeara na, 5 lO- 924. 

Sząnowna Redakcjo! 
Stosownie do odnośnego paragr•fu 

ustawy prasow~j prosimv o zamiesz
czenie nlniejueg? sprostowania: 
Nieprawd~ jeat jakoby 01oby wy

mienione w notatce przedrukowaneJ z: 
dziennika , Diario da Tardec pod ty
tulem , RAhunknwy napad• z dnia 
13 IX numer ł7 były skompromito. 
wane w zbrodni popełnioneJ na rodJi• 
nie Pfeiffr6w i że rzekomym współ· 
udziałem w tzec:zcńej zbrodni &niesła· 
wili całą pclską koloni~; 

Natolluast prawd'l jest, %e wymie
nicni w rzectonej notatce maJ~& swoje 
reloo alibi tak pod wzgl~dem formal
nrm jzk mQr&lnvm gdyt w krytycz
nym momencie Tomasz Kożlck i Stan. 
Borecki radzili nad "otrzoba'!!i naszej 
szkoły na zebraniu Ztuz4du T·wa któ
rtt odbywało si~ w domu prezesa 
wyiej nazwanego T. k co mog4 udo· 
wodn ć wieloma świadk•rni. 

Inni wymientenl t. j. Wl. Szaf![a i 
Stan. Musiel również w chwili kry
tycznej saajdowali sit; z dala od miej 
tca zbrodni co stw•erdzajl\ •ch św1ad· 
llowie. wśród któryclt prz:eb)'wali. 
Za Zarząd T.-.a R,.,lnicźo-Oiwtatowego 
Sekretsn: Louginu• DaJJaowakl 

.Józef Adamewlcz. 

• 

• • l CASA DRASIL 

l 
81z ·d · 11 swas nm1a swych khenł6w1 te postano•iła w o.iąa111 
=trzech miesięcy teso rok J sprzedawat artykuły awe1o 

Rua Jose Bonitacio N. 10 
1. .. h. 

gsłaŁD!C' , 

wielkiea·. 

i od 20
1

·~:u ~;~nit~~ocent 
~~ i to tak artykuły w lepszym gttuuku, jak i koloojałaa. 
li Podajemy panitej mały spis artykuł . w lep!ztgo gatunku 

l
które ofiarujemy po cenach znacznie korzystniejszych, nit VI 

•onych sklepach. · 

' Jedwabie: m 
11 Charmt!US6, krepa cb'ńska1 jedwab Libertv1 jedwab surowy (pa· 
m'ha de seda), Jersey, jedwab do pt:ania, Taffeta ect. \~Ct. ~ 

l · Towary wełnią.ne i bawełnia:Lne: ~ 
• Krepy, woale, zefiry, itaminy, gładkie i z deseniaoJi, tkaoiD\' m 
9'la-ta-clan, trvkoty. muśliny i wiele ionych. g 
11 Zwraeamy •waafł •a •lskoić e~n tctwarew we łałaaych 
ll(ease•ira•) krajow,rela ł zaar~•ł•••Te•, J1 
l Artykuły kolonjalne: ; 
JiiYaterjały w (riscado) paski, płótna na ubrania (brins) arube ;: Qietlkie.a 

l
xądrezJ mu~llQyJ płótna na bieliznę (morim) i bawełt aiane etc.;~ 

Wreszcie wszystkie materjały dla PanówJ Pai i dzieci sprze J1 
dajemy po cenach znacznie znitonych. ~ l Korzystajcie ze sposobnośc:i. l 

11 C A S A ·s R L\ S I L _l -
~esaeseesesea:aaaassasef~aee~ 

~ ZIEMIA NA SPRZEDAŻ! m 
(l OWA KULONJ~ ESPEłtAi,.;:A GJ 
(O Blisko Dori~oon i Marecbal Mallet mamy zie111~ na 

• żądaniem, bez•nalt · 
przeprowAdzenia reformy rolnej 
tenia w ten 1posób .obaurni

do. emigracji i nab)·wania ziemi 
a nem 

Głodt wski w dłuiszem rnemó · 
u prz;edataw·ł w właściwem lwie 
nujące obecnie stosunlct ,. Pnl 

•Udz·et fanła!-1)C:7ną 1 szkodliwą 
,fi ntektórych. młoiycb ludz', któ · 
i e po:a:ntwszy dokl~dn e tut ~luydt 

roli1 

Rozsinne (l~lto i puykrJte ziemi'!. 
Kości umsrł~·cb !!nem spvkofnym drzemili 
Zapominając o tyciu powgli. 

Pada na CNby biały k1r.iat cbryzautem 
Czyj'ś lu rl l"ni(\ rl.Ucony siArr t!\ 

OD ltEDAKCJl Powyższe sprostowa· 
nie um•euc:zamy z uczerem zad.,wo· 
łe!'liem io pcd.-na w >Diario da Tar. 
dec notatka dz1enmkarska, i w naszem 
p•śmie um1es::c:xona z Z!lłtrzeteniem 
okatała si~ n1epra,..,dztw4. Był śmy 
praw e pewni, ie otrzyma1ny to spro· 
stowante i dlatego tt notatk~ pu.edru• 
kowahPmy, 

---------------------------Ku•sa •&uczycielskie w Gną 

Cł sprzedai kilka set alkrów. Ziemia z berwalem li co u pnlWJ• 

l CI Jednem słowem jak najl~psza ziemia! 
t.8 Interesowa !li pro"iz~ się zgłaszać do ni1ei p~dpi~ I&Dl'-IO. <J Mam poiedyńcz~ szakry do sprzedania w kolonji 01orizonu 
((t iak równi~z w Uoiao d lł. Victoria (loty mi9.stowe) ora ~ 5 k!.O 

e·.v i nie adai-ac sobie 1pr•wy 
nkodl.wllj Jztablnołei. •&i 

na kor~' śt em1gracd pdsk1ej do 
Jji bo mają na celu jedyni• ko-

cspbiste. 
wypowtedzeniu s'~ wnystk. cli 

ców ~ złożen•u praez p. Piekar 
sprawnzdania z p()słucban a, l 

,.aio,ne•w jemu i innym c!łonkom 
rgo ., \.'.'yywr-Jcn1a.' prze~ p Ga· 

sk eg1, ?Oiskrego rieleg&ta cm ~ra 
-wiec u"hwalił w spraw e e• 

Ji pol:sk oj d.:~ Brrzyl}i, nuttpU· 
rezolUCI : 

. 1fRI,. Wiec" Połl!fkh!•fJO 
w Knr.)łJbla 

P~trana, Brl'l~ylil'l w spr11wie WY• 
w a z Pols~ 1 do Bruyl;i. 1 Pr1.y· 

jedn Jf!lyśln• e r 1e •nagło,nk) 
cy, :ebn.ni n,_ Wtecu w Kury· 
w n•edtiel~ dnA 19 patdlierm· 

·g~ł r. 'twier.h&JtJ 
że w f'olaca j~et crecnie- pri"~W · 

przy ws.,ółudz\i,Je pt. lurz.,.dowe
lskle~o Towartystwa Em·a:racyj
w Warszaw1e, propr.(l~tnda u 

wem z Pols~i do ~ruylii. 
ie propąg~oda te ~ j:Ałyclt •ił 

pr~t~ begacJy, pa Wllztllde 
za!l'ląr·hu ptllty~zne~o n~ rol~kq 

4 l demokraty::zn4. usllu)t bo · 
pnez usunioci• z kraju setek ty· 
chłopow i robotnik.~w przesunąć 

nad krajem w rt~e ulac:hty 1 . 
ie klasy posiadai4c• naaon~4 t. 

11bić dwie ' najwdnitjnt o polskiego: ref~rm~ rołnlł 
dt:ień l. pracy prz;er; po· 

si~ z granic kraju maiy, gło&intj 
i masy bezrobotnych, 

to chłop i robotn k •Ił najwalnieJ• 
caynnłkiem budowy, obrony, 

•v•""'"'"'ustwa i bogactwa Pa6stwa 
o i usunifc:ie i'~ z kraju 'oqzi 
sz~oś~ Rzplitei Polskiej, · 
rz~td 9razyl•jsk,, j~k um or~ekł 
w~d~l obecn1e na nerssą skalt 

emisrAcyjnych i nie jest obtc:nie 
owanym do zaidpiecr.enia zno• 
bytu dla masoweso drobno• 
przychodżtwa, a imigracji ro· 

stale jeśt przeciwny 
powyie;~go wl~c lw~aea sio 

łów lu iowyeh i roboin1czych 
1e warszKwsktm z wezwaniem: 

wymogli na rządzie polskim 
we połoienre kresu !)ro · 

u masow, emigrac1~ z Poh 
do B:uylji w pbecgej chwili, 

aby b~:~zwzgl~dnie 1 1 całym na
d .. żyl; do całknwittgo przepro• 
a reformy rolnej J ulatwih kó· 

z jej dołl,~"dtłejttw tl'k~e tym 

I hić uwiędlJ dr ew potólklyr·h noc,
A rugl11 Je lś3i'!cyca !;krapia łez bryłaatera. 

Ale nie sł)·che6 wolenia rozpacz!, 
Ani skarg l!łC·'nycb tych . co pozo~tali
Jap t1 ·k•e Ileret ukute ze stali 
Jeno rnil~zeniem ałucbem bólswój anoczy 

Tadea•• .K.ończJ'e. 

'l'ł\'O Pol•kłtt~ D .fll•l•go Qrt~· 
Ru S. Pedro l!l 11. · · ' 

' 
for~o Al· ~re, ~a. ~2 pa:ich'ern ka l '2 ł 

pn'ft 6 l pca r. b Ob ~ołeslaw Wt; 
c: l e" ak i iH po~ ed t. f ni u mies1~cznym 
c~łonków Tow, Pf'J,.trięRo D.Jhr . • B~
lego Oda• ?t ·d"'" 'o\Ot• ad~. )ltóren 
brzm ał: zwatywst:y ra potnebt w 
atanio Rio Guf'deń 1k1m Polskiej S!kO· 

ran) 9 R o G aude& do Suł 
W kwi3tn·n b. r. powsttł w Gu~rany 
Wydzzał S%kr lny w skład którt•ao 
wach ~~~ 15 szkól w kolonii G \.l• rany 
i okolicy TeR Wydzaał Szkoluy W7.'1łł 
a·,bte ta cel ur~'ldzenle kursow nau· 
czyclellklch. które po ilugich ltlłr&· 
mach u władz ko~wetentoycb odb~d4 
''ł w m es•ącath grudmu 1924 i styu. 
nia l925 roku. 

Oprócz kandydatów, z k(\~onji G,u• 
rany mogli "!~Jąć '! ni~h ądział i l:an 
dydaci z' d"'~t,t; c" stroi) ł·Miewt ! 
czas n~gli, prze ~o \ń;.'r.oua s e rcho 
tn kóW. n :t te k \lt~ • . by si~ r:glos h do 
dna• 20 lislo.Jp<. da l \)21. 

W} iaadt ć b~dą s ly ft chowe zarów· 
n.) pncJmi(. \y f \łl!k e jak i portu · 
gAISktll 
Zghsuć s ·ę moina pod adrt>s~rr: 

So"t dade Polunez , Gummy, Rio G·an• 
de do Sui. 

ły Sredoie-J HanJJr wo-Pramysłowej Wydzi~ł k n~u' rny przy PoJelstw!e 
odnos ~o •i" d ) Tu lił, któte jeat 1edno R P ,.. Rto de J•neiro na r.-o~be 
z p·erwuych w atanie tutejszym pod krewnj:ch i zn~<jo!'(lycą ,, Holnieuku ą · 

wzgl~ciem mĄjbtkowym jako członek cyc h w P olsce, p.· 11\1&\\Je nast~pUJ'iCG 
te~ri Tow z wnioskiem, 11!:-y Tol'. osob}{; 
.s ,ałelo Orła' utw.::.nylo t kow~ 1) \.eona Wt3rpachowskiego lat 35 

W~:()ł!=k ;oQ~ął rrf,yj;tyM i w dn~u 3) Kaaimterw:a Piotrowsk1ego, ztm 
~C l pca l92~ r('ku upJdła rezolucJa prztt pew,en c1.as w Os"sco 3) Ar· 
(protokół N. 107 punkt g ty porc,dku 00 da Fiszera, ur w 1907 w P~:~· 
d · ) · · T p 1 o b B' ł wozie. 4) Barucha Spitzm\na, \lf w 

ztennego '' ow. 0 ' ' r • 
11 

e- 1QJ2 r, w PorAbil:aac~ $~ P.Aotr:a Połe· go Orła" postanowiłO utwouy~ S&kol~ -e 
8 Sredn14 Haadlowo·Przemydow,. l -1ra chat-t, 1i~~ec~a~ o raz lji w 1024 r 

zem powoiino do pracy nad urst~;~· GA 1\~alJorutf Q.rztl~41r;ylł ur. w l~b 
wistnieniem powz:tt•j rezoliJe]i ~om~aio. r .. "J]ecbała 11 'kraJU W 1~~. '1) Wi· 
s 'tładaj4c~ ~i~ 1 pic~iu ~b '9~ .. kt~rzy ~orlt "abo~ Pi~sr~,.yk, ur. w RaJc:zy 
zajql• iit • tp!a~o~a~ie~ p~oł,itiJ l bo· ~~ M~łtpcla .a ~) Chaw.~ Bornati, łat 
do w' bkO'!:~j. J ur w Siennicy. 

W sktad kolt!iiAi Wiizii Ób. ~b. Z•· l Pouuktwani lub ~tokołwiek. by wJe 
non Pe.or"".!:~ . ~taniślaw Muurkiewtcz, d:.isł miejsee ic:b, pchytu, zechc4 sit 
G•briel Mu~zyński, J•n Rain, Boleslaw !.n i eść z Wyds•alem Konsularnym w 
w .. clewski. ~Q de Janeiro, Rua Marquez de Olln -

y da Nr. 12 
Fel ik1 •zajko"·aki ulnetarz 

W dniu lt 1ierpn1a 1 8!4 roku na 
po,iedz:I!\IU urr'd" Tow. PolskifJiO 
Dohr .• BiałtiO Orła• upuUa rozolu· 
eja (protokół M. 10~ punkt <4, liteta c, 
porr4dku d&ienntgo) dtby u~~cić 102 
htn•• RoeznicQ Niepodltiloli:i Bruylji 
obełlodem w dniu ~ września r. IJ. 1 
u4~iałe• dzieci nkolnyc:~ JIOWołano 
do pracy nad lir~•d&enicnn hkowf'gt>, 
komisję tkhtdftT,c:4 sio z Ob. Ob Bo
lesława Stelczy b, Juljan• 8C'rd~ liło · 
Iesława Wtclewskrea9, Jana Raina. 

Obchód odbył •;t w ( łlecnoici litz• 
nie zarom•dzonej p Jonji tutejszej, ja 
ko teł i przedstewic:ieti władt m~ni· 
cypalno 1tanowyc:h. w o1obach ~ra 
Jos4. Moataury d• .\gul••· Le•tM; Ln· 
tender;tta tutej1sea., mllnjcipium Kap!· 

ł 
t•na Arm. ando P'ere•ra sub Intendenta 
4 distr~ktu (~ którego oktfgu zn•1du· 
1e si~ Tow .• Białego Orła-) Drt Octa-

----------------------------. 
Rodacy! 

Zusą~ szkol•y fił S Bodziny 
ll•tr.jl Q\11. •aszel.J't zaproaić 
~~an. Bodaiców i .Publłesaość 
na • Wyli&awt Bobo&• we włav 
aym c-•e•u pnJ' uliey Aqul. 
dabam Wrs&Rwa ta rospoezale 
"'~ l lbtopada ł t-rwH6 b~dsle 
8 dui. Wstęp woł•J'· · 

Ostatnie wiidomości. 
Bawią obecnie w Rio de Jdnetro Sa 

notor Smólski i p Dan n Karw1cki, przy, 
byli tu dla zaznajomienia się z kweslją 
wychodtctwa: w szczPgólności z ten
denjami jakie panują w sferach rZildO• 
wycb hrazyl•Jc;k;rh i zd:miami osób korn
r <t n f . yr h t.. k~ :o oj t pvlbkiej. 

8 za mia~tem 10 ałkrów. Między Roxo-Roiz i Rebsu,ts B~ tllll 
(G sze 70 alk. ziemi z berwalem i do uprawy do spr:cedaoil\. 
(G Zgłaszajcie si~ zanim tanio snrz~dait>my. 
(G Michał Babi'f'tecki fi) 

~eeeeasaaeeee e a aea gaaer•escae~' 
~ 

PATRZCIE 
PAŃSTWO 

! 
KhiENT 

z a dowol ony 
A 

KRAWIEC 
równie i 

bo 

l 
( li 

KRÓJ 
DOSKONAŁY ,, 
. A to dlatego 

1
1 

ZE U B RANIE 
11 WYKONAŁ .1 

\1 ~ • UI.\I'I',.-uA l L .... · JAN FAUCZ Avemda l~utz Xtmer 

~~~==~~.~~======================~~N·~ §P 
/ 

z Polski 
znane s~ jut w następujących stanach Brazylji: ~p irito San• 
to, Goyaz, S. Paulo, Parana, Sta Cuharina i Rio G·rancłe .
Wsz.ędziG w tych sze~ciu stanach, czy to na wyżyn!lch czy 
nizinach goriłcycb, daj~ znakomite wyniki i uzOAaJ~e ~- za 

najlepsze nasiona 
Wszędzie żądajmy tylko polskich nasion. Nie kupujmy ionych1 

P ł N•k d Skład nasi:»D z Polski w Kuryty' awa l Q em bie, Parana, TraYf!S!'ła Zarbariu. i 
Wyłyłka keleją. lab pocsł~t •• wazy•tkjel,l m.JeJ•eowoiei 

woiel w BrazJ'Ijł 

·<·······~ 
Kurs JJ.iexięd~1J . l 

Dnia 29 pażdzi~rnika 192{. ruku • . 

Frllnk ł6 r Pezo zł. 7:&~6 l l 
Frank 11zw. lł72Q Dołu 9· 931.i 
Lira 13.37 Funt szterl 31. 8 11 
Pec łł:l70 

De •prsedanla. 

Dom drewniany tQ{l palmów dłqr 
ści 1 50 palmów 11:erokoś.:) z wi"IIC 'm 
naguynem i ó allu. nakru. Z emta 
oardzo dobra 

Guilherme Jeger, Araucaria. 3 5 

l 
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LEKARZE 
D {.,tu·hu~ D oM'eira 

Kl•r ; : t~. e wt:•~}czno cb rw1 tczna .Specjll ł 
1!!;:; ch(lfvby • c:::u, uszu. nos'' gArdla 

1 , r•eu!r .. r,um. l!hca Mo~~rechd Flonano 
n ; 9 Rczyderu:)a ul. V .;e Nacsr 

n 8~, Telefun 888 037 
- ~-ir.i;airioa Jekler 
O;ler!itor 1 akuszer specJalno_sć eboroby 
h:· b1c.ce 1 p~cherza. PrzyJMUJe cd l do 
~ 1 , c 2 (.o 4ic d~ 11o ltC2:. Puy ul cy 

Cr:ntelhelrO B~rradu n 111 oau 
- -nr:· E•p";óciuia 

kt:lydencJa 1 kvnsulturJUM ul Marechal 
Oe ... ctoro n 4~ Prz~jmuJe od 12 dv 16 
c: ·~ ~ln l' (•l l:. n u, l"e• ~ton 151 03J 
-Ał,. .ł'utDci•aek Frnnke 
f .~yJit: uJe l•a ~ a 5 po pv• Konsul 
: lJu Ulh.a Bnttl•J cto Serro Azul u l 

łk~yt.le:nCJ& ~lu;a Commenaaacr 
A· o. u f • r· 7~ Ot 

------~v~~-.~~~~t~&~bb~~·• 
O,.rer.1. tvr· AAus.:.lfl ::,1 ecJa luvec coburobr 
r.oJb t et= 1 p~cheru. K u&UlturJum. Aptl 
~t• l de Ma ~fv n 6. f elef, n r. 62 Ro 

z.y u~n'-Ja ł\ 1v B· . ~tCO ., ;.6, Telefo.>n 
n. 601 08 

-J~e'* .. ~,; de Anaujo 
:JF <;.;11k:rh s.;, s 1 : lss • '"huroo) p~che• za 
t·ay .mc1e O.l 3 co :> po poł. K,Jnsul 

turjum Aplti d.\1. MmerVA, t'lac T.ra 
dent.--: 06 ---»· n udo U h U 1 nełł-. •• 

b; ecpllndc ~ohur ... by ntrwuwe 1 dlł~ 
~:one , Dyrei'kr Ctmtrali mstytutu op11łkl 
~u~~:t ~z.!ecm. prz.y ul. Alegra n ~ gdzle 
pny1 ~· uJe od 10 do 11 1 pól z rana 

07 
-D . tła!au.aała& ~obr•nbo 
t\IIl),Jt.lil dla duusłych ' dz1eci. Leczy, 
:r.ytws w~ ~sz.d.t ~l\ stadjacl\ pn1para 
t m t> . t.m~.tlhlUdma. Lect y choroby 
, ;:, wowl:l 1 n:;. ~ ~-gowe Jllk alkoho hzm 
ut:gesl: ~. Konsuuorjuu- : Ul. S. Fran 

"'t.U u a 4 • .8.pl~k Moderna, RezydenCJA 
1 1, V• ..,sP .t.acbaJJn n 12 a 09 

--~- •1moud Lama 
t. ·usze,,a ' upt:n•C>Je. K nsuuor;l.lm Ul. 
1 u~ M•w,:v n 17. f r.: YJmUJe ud 2 1 poł 
... o 4 1 pOł godz. po potUCDiU Rłl~Y 

do;:llCJ.a u l. Dr Muncy n 129, 
T, Id n 123 013 

D AO• t;.lil A., .... o 
J. J ; ' zuh uv ' h o•.)'Cb. w at.leń i w 
c· y PrzyJmUJe oo 8 ao 10 1 ud 15 

17. K n suito: jum l re::yuen~:Jo. Pla' 
Lt:hltu tes n M a. (obok apteki 

Steutld) 06 
~------~u~E~,~~·;r~N~~1·.--------

A. .au a Lur.u.ełuano ł"tae-. 

u• E fere1ra n. 4ii 012 
n".ua.ll:terlo t' lD:ICB&eł 

Et~łl no ł'ererl4 n ll 012 
.luceli Dromłewie;~ 

· Z~by sztu .ne z pu llm ebieniem i boz. 
w M< · ' '- i kAUczuku. Plomboweme 1 

W) JffiOWALUO bez: DólU, 
[-{CI r ... lt. ".n:U• tiZurzędna-Ceny pr:z.yst~ 

pn~o .f'1:t..)' uł Rr11ChUtlłO n 8. Ul_l) 
-- .loa u 11. Aal'taus 
U!. M~o h.:Ch ·d l4łunano, n. Ju2, przyJ 

ItiUJe o każde! g · dzm1 .e. ·iJl~ 
--- ~ ua&e .Da~ •eł 1 

U<\.l ń<:~ony .1c.nt) sta w ~. Amt:ryce. r. 
~3 t~m Ił pt~J.kt)"''ł W)ryw.t !:Itr. eolu, 
f .... !..'l!.ii.l1 ., p ~.~ .. ~::n.G oa .5$ 1 W.ll~la po 
c ~; r.le ull l O~ l:C lJota gwaraotuwt. nł:l . 
Uł. Commenaaaor AraUJO n. ~4: 

u lO 

Leav .lleeełlia 
!?rz.y jmule t.al 8 do 11 1 od 1 do i ej 

goaztn.)'. , l&c liradenten ll 10 
g2z · ~ 
1t.~ • ._g-a1 u.e, VillJ•~ł'JUe 1 Uł'U 

k.~tme 
łJa11a de Nevłdade1 

t":smł&, IUSlfOWt.ne. JUrD&.iC!, a.sb&wki, 
t~ tąt~& do n~bozeń$!wa, śwt~le obra'y 

. t :li.&t uctkl, na1rozma1trze pr%.edmtc.ty 
,o, p~Zt.Uty. ł'•P• ttry WSZ<:llUC:h i " IUD 
~u • !"r.-. u• "'" 1 ,) de,_. '~ """' ł'r · · 6h 

L•V• iUio.~ Bund a& 
' i ·f S u i < \"·' '•Y ~GII •a (Jr"'kacsld, intro 
, >atu w .a h.ll lltO. ll 1 f~i>rykacJa k&i48 
~~. dl w~

1

ch W) t~or ks iiŻ~k t przyną 
óW s ~kuloycn D la k·lpcow ze ,:na~s 

'- l.n,\tem U t b J e NO\embro f'i2 ..... .. 

• 

(j11!fa ~damłth 
\\ yn,by f · ll n lf''WI Żel&Z !WII• IZRh, 
a~uniCJa, F~t.rby 1 olE~Je, WS7e)k,e mil 
terjaty dl• in h la ej l elektryc:&nej '""' 
py etc Plac Tiraden!t'S _n 3 048 

:8apataria alrła 
K~ rzvat~>11c e! l·kWJduJe s1e • •ełlci wy 
hór " bUW1A cer y n teslych s nie tanie 
Plac T•raćen•es z pnnr;eJ strony ka 

"'d·v n t{) 082 

H.odułpłto • ·)n•c•er 
S!l:t&d t-uw lu.!leluuy 1 dr(Jbllltgów 

Ul·c:a J• se 13••1' f a CH\ n 3 a 

ASEKUROwAC :;nt ..,,... L.YL.i~ 
Radzimy tylko w EQUIT A T l WIE, któ 
ra ma swoj" f,Jjo w Kurytyble przy 
ulicy l de Mar<(O n 4 A Sul)erinten 
dent na Parant; i Bankier na Kurytybo 
Beni-min F erreirs Leite OSI - t'ASĄ .JA.,.B 

Ja~mb<~ G io'3punda 
Fabr~ka mtbli1 materscy1 ko)der 

i płaszc~y nit.przJ· makaloych. Po 
"'iada o eble nowe i utywane. 

S orzeelaz na wvpłal y. Przy ulicv 
1 df- M t 4("~ o . . 18 Tdf-fon n. ~89 

fl4 t 
~~~~~-=~------------

UOTEL LUftli YO \ O 
w~nrura Pert:ira d"' ~UUI.~ ~ Caa 
W centrzemtasta., tramwaj przy 
d.lzwiaoh n.a wszy.l:łl kie slrony wifł 
sta Po~toje i sta~o~aEłci:l pcrzł,\dne. 
Wina n~.ejf·Jl~loe i aa.~ ranir~z.a.B. Po· 
r3~ła s.iq obładJ do do,~ów. Prt'f 
ut. 1 de Marqo o. 'J - {UW AOA 
T~o boh1l .",tącxrłł~: tlla ro<Utfl. 

l\~ l\ 

~--~p~--~Nl~4~D~z=w~----

WYt:>Oiycza,Ą hl~ ua mały proce~t 
dod bypottkę lub _pod ,Bwara~CJ~ 
boousow i Apolis. Kpp.a]e SIO l 

8przedaje domy, 2.iemie 1 ~JJitki. 
Informacje u rządowego ~orrecto.ra 
Godofredo Lima P~'Y uhcf Kar~ 
cha l rf 'c,(łor.d ~. ~, ~8 

" 

Wielki Sk ep ols d 
1 

Marcina Szyndy & Ska 
Plac Tiradentes N. 19 

rna zawsze na składzie: mąkę pszenna. żytni~ i kul:urydzianą1 cukier, ryt, s61, 
~)Pdzie, aHwkl. rodzenki i konserwy OWOl~OWe, 

Ma rówmrż nt.j !f'pszą kaw·~ tnieloną ?. wł;AsneJ fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Knp1.1je produkt3 rolne ja koto: kukurydz~. fa-1olę1 li~moia ki, . nslo1 jajłf , r r?.ewo it.p. 

8PZEDAI4 NA. KOLO V J E U:IJTl)W!f \. l DJ.lTA .. ICJZV.ł. 
C EN Y P R Z YSTĘPNE 

Posiada filja w Tho1n1z Colh~ i Araukarji 

!łtt~······· 

~ A ~ A .U ł ~ H ~ L S vr~y ulle y 15 :iu N 1V ·moru N i O. 
Założ. w 1897 p1·~ez ĄJfriida E.-llcsta l:ł&cheh~J 

Ma zawsze na składzJe wieiki wybl)r kapelu~zy dla pań ; Jziec . 
zs.bawek. materjałów, przeomioty właściwe na pre3enty, oraz .na kamawał

Warto ,przekonać si~ o~::ob:ście o dobroci towarow Jako tr:ż o- n'z' 
k icb c=enuc)l OBB 

Handel Pol ~la 
"!"' Barro-Erechim Rio G r. S. 

Wladysła·wa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybó towarów menowycb, jakotet- narz~'· 
dzi rolniczych, kuchennych i wsztJlkłcb drobiazgów. Kupuję prodthL: 

koloojalne, - płact; wysokte ceny. 
Adres : Władysław Obroś!ak 

Barro-Erechim l Rio GraodP do Snl. 
====~=========== 
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