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dów i socjalistów. Żydzi chcieli teraz zni- ludności tu przybyłej w wielkich wędrów
szczyć Francję przez obniżenie kursu fran- kach jest polskiej krwi? 
cu -kiej waluty. Rząd francuski uzyskał jednak Zwycięstwo niemieckie plebiscytowe 1920 

iejeden z Czytelników pomy~li so~i~: od parlamentu pełnomocnictwa do walki ze roktt zawdzięcza się jedynie szkole niemiec-

go czynności z czynnościami innych mini
sterstw. Projekt ten ma być przedłożony ra
dzie ministrów do zatwierdzenia najdalej do 
15 kwietnia b. r . 

. może obchodzić nas to, co s1~ dzteJe spekulacją walutową i potrafił spadek franka kiej. Dziś jeszcze mową ojczystą najmniej 
Anglji, we Francji lub Włos~ech? Nie- wstrzymać. Dalszą robotę zaczęli więc robić 80 proc. tej ludności jest wybitnie polski NOWE GW At.TY NIEMIECKIE. 
ty Obchodzi nas to bardzo w1ele. jak we socjaliści. W Belgji, która prowadziła poli- djalekt a w miejscowościach poniżej 1000 R h 1 . . . . r . b' ł . k , ozzuc wa em wstrzymaniem przez "rząd 
i obchodzi wiele wszystkich mie~zkańców tykę łączme z francją, socJa IŚCI w u 1eg ym m1esz ańcow przeszło 50 proc. początkują- polski kroków odwetowych za barbarzyńskie 
co się dzieje w poszczególnych więk- miesiącu obalili rząd. Być może, że sami te- cych uczniów ani słowa po niemiecku nie wydalenie tysi~cy obywateli pol kich, Niem-

,, ch gospodarstwach, tak samo w życiu raz obejmą tam rządy. W Anglji jest rząd rozumie. Wystarcza jeden rok okupacji pol· d 1 . b k 
rodowem obchodzi każdy naród to, co si~ socjalistyczny. Wprawdzie premjer angielski skicj, Bóg niechaj nas od tego zachowa, aby cy na a' p~wm ez arności, wyrzucają z 

· b · t ' t r l o' iadcza że chce J. akna]'lepszych stosu n nie. n czyzna w kraJ· ach granicznych zniknęła!" całą bezwzględnością obywateli naszych z 'eje w mnym, o JCS mnos 'ł-!0 s~ aw ~w ' . . . . . . . · granic państwa niemieckiego. 
ólnych, dotyczących jednego 1 d:~gt~go kow ~ Franq_ą,. ]~dnakze naJwybtt~telszy Jak z powyższych ustępów wynika, sami z końcem lutego b. r. przybył do Pozna· 
rodu, jak jest mnóstwo spraw :nte]sktch, przywodca soqahst<-?w Hend,e~son _oswtad- Niemcy przyznają bez obałonek. że W armja ni a jeden z tych nieszczęśliwców, niejaki 
tyczących jednego i drugiego sąs~ad~. q1a- czył w parlamenc1~ wyraz~te, z~ .. trze- i Mazury to kraj czysto polski. Cenny to jest Ludwik Tokarz, z zawodu rzeźnik, którego 
0 na t:prawy zagraniczne musi Się t u ba traktat lwersalskJ poddac rewiZJI na w każdym razie odnośnik do plebiscytu w władze niemieckie wydaliły brutalnie z Bre-
s zwracać baczną uwagę. . ko:zyść Nie~iec. Premj~r ar.~i~ls~i ~twier- roku 1920. my wraz z całą rodziną. T o karz, rodem z 
Jesteśmy obecnie świadkami zamachu ro- d~Jł odrazu, ze o tern m~ mysh, Jest Jednak Krakowa, mieszkał w Bremie od r. 1905. 
nego z kilku stron na s~mą p~dstaw_ę w~ele _danych po tern~, ze ~ender~o~ po· UCZCZENIE PAMIĘCI PREZYDENTA \Y./ czerwcu 1923 otrzymał nakaz opuszcze-

epodległości państwa polsk1ego,_ mtanowJ- wted~Jał to, ::>. czem. s.t~ po c~chu .mowt. D.o· . . WILSO~A. ~ ~OL~CE. . nia granic Niemiec. Dzięki interwencji kon-
na traktat wersalski. Jak w1adomo, w wodziłoby to, ze soqahscJ, zmierzaJący w wte- 1 Mtmster wyzn_an 1 o~wtecema publicznego ula polskiego w Hamburgu pozostawiono 

ersalu, pod Paryżem, zawart~ z:ostał po- lu. pań"twach do wład~y, mają na c,e}u ~e- ~~ Polsc~ z~rządztł w dmu 6 marca b.r. uczcze,- go czas jakiś w spokoju. Przypomniano go 
j, który zakończył woj~ę śwtatową, a u w~zJę traktatu yversalsk.ego_ na korzy$~ Nie· me. pamtęc1 zmarłego . prezydenta ~meryk1, sobie jednak w styczniu i doręczono mu na
d pokojowy nazywa s1ę traktat_em. wer· ~Jec, ~ to kryJe. d!a PolskJ .?gromne me~ez- Wtlsona, we. wszy.,tkJch szkołach sre~mch, l kaz wyjazdu do dni 5 Ponieważ żona To
\skim. W tymto układzie z~aJdUJe ~~~ akt, pie~z~~s~wo. Jeze~J w Belg]! ,rządy. obe]~ą za~odowych. 1 powszec~n~~h. W c;-aste I~k: karza chora była obłożnie, pozwolono mu 
zywracający niepodległość 1 wolnosc na- soqahscJ, . to będzie t? wska~owką, ze Bel_g~a CYJ. nauc_zyctele P.rzemow1h . o dz_Iałaln~sct zostać jeszcze 14 dni, poczem aresztowano 
dowi polskiemu. Od dłuższego już czasu odłączy się ~d Fra~cp, a wowcz~s rewizJa Wilsona 1 Amerykt dla Polsk1, a mtanowtcte i go wraz z żoną i_ pi~ciorgiem dzieci i w dni:-' 
iemcy prowadzą walkę o to, aby traktat l t~aktat~ będzie łatwJ.e]szą, b::> Y! .Jego ~~ro- o deklaracji z dnia 28 stycznia 1918 roku a l 22 lutego odstawiOno pod strażą do gram· 
n unieważnić. N_ic _dziwnego .. Ten traktat me ~taJe tylko ~ranqa. Oczywi~Cie bromc go zawierający zasady niepodległości Polski. cy. Całe urządzenie domowe sprzedano przy 
ebrał im Alzaqę 1 Lotaryng]ę na rzecz będzte. zaw .. ze 1 Polska w swotm własnym musowo i w zamian chciano dać mu zale-
ancn, Pomorze, Wielkopolskę i c~ęść Gór- interesie. . . . . . . ZGoN DZIAŁACZA NARODOWEGO. dw!e 112 marek, których jednak nie przyjął. 
go Sląska na rzecz Polski, ~olonJe zamor- T a spr~wa _Jest. d.zJ_siaJ w po!tty~e. mt~dzy- l Ś . , . T k t · N' · 
ie na rzec Anglji i Francji, ten traktat narodoweJ naJwazmeJszą. Nalezy JeJ tez po- W_ Bystrz~cy na lą ku Cleszynskm~ ro a pos ępu]ą Jemcy z naszymt roda 
i~c zniszcz~ Niemcy jako mocarstwo, :..:a świ~cać baczną uwagę. strome cz~skJe] zmarł w 69~tym roku. zycta karni. A rząd nasz tymczasem uprawiapoli 
że rozpętały woJ· ne. światowa.. Niemcy nie ---~-. znany dz1_ałacz n~rodowy 1 męcztnm~ z_a tykę słabej ręki, wdając się w bezpłodne ro-

, 'l sprawę na odową s p pastor Karol M1che] kowania, zamiast energicznie stanąć w obro-
ypełnili żadnych zobowiązań, zaciągniętych · ·. · . · 
traktacie, nie chcą płacić odszkodo~ań Wi"t"i, dOm@Ś,Cl 1 ~~' probo··zcz tamte]szeg~ obozu ewangte- nie naszych tyranizowanych rodaków i za 
· h n a ·-ą ciąo'e: 

0 
odv·sl ;mi u z·ern he k1ego, brat znanego dztałacza narodowego bestjalskie wydalanie Polaków, usuwać na-

~J~~~y~h: ;z~dewszy~tkiem zi~d; polskich. F tan ci ~zka M!chejdy. ~isma cieszyńskie ~a- tychmiast z granic Polski taką samą ilość 
rancuzY.J przpyct· nęli Niemców i chcąc sobie ŚWIADECTWO NIEMIECKIE O POL- znaczaJ 1 ,przesla~ow~ma, których przedm,JO· Niemców. 

SKOŚCI MAZUR l WARMJI. t b ł M h d t C h pewnić wypłatę odszkodowań zajęli im em Y s. P· , Ic eJ a ze i_rony zec ow. 
, ajbardziej przemysłowy kraj, zagłębie Ruhr. ,.Oa2.eta Olsztyńska" podaje ciekawą ode· Jede~ z synow zn:tarł~go Jest profesorem POJEDYNKI. ' 
iem~y przekonali się, że Francuzi nie żar- zw~ niemiecką przeciw zamierzonej przez chJrurgtcznym w WJedmu. Warszawa. Dn. l O marca b. r. odbył się 

. ją, tembardziej, że ~ nimi i~ą razem Bel,- rząd niemiecki redukcji sił nauczycielskich w ZNIESIENIE MINISTERSTW A ROBÓT pojedynek między b. ministrem spraw woj-
owie. Nie podoba s1ę to Jednak An~l]l, Pru ach Wschodnich i Warmji. Odezwa ta skowych gen. Szeptyckim a posłem podpuł-
tóra ciągle twierdzi, że Niemców trzeba zamie zezona jest w pismach niemieckich i ma PUBLICZNYCH. kownikiem Miedzińskim. Po Jednorazowej 
szczędzać. między innemi takie ustępy: "rząd niemiecki -Rada ministrów w dniu 25 lutego b. r. wymianie strzałów uczestnicy ni.e poniósl'szy 
· w p 0 m 0 c N i e m c o m i d ą żyd z i i zamierza uderzyć w nerw życiowy Mazur uchwaliła zniesienie ministerstwa robót pu- szwanku podali sobie ręce. Powodem poje
tworzony lprzez Niemców socja- i Warmji, w szkołę niemiecką przez zmniej- blicznych najpóźniej z dniem l lipca 1924. dynku byla interpelącja p. Miedzińskiego w 
i z m, we wszystkich krajach. Obecnie Niem- szenie !-ił nauczycielskich w kraju. Czy mi- Powołana komisja ma opracować projekty 

1 

sprawie pułkownika Scierzyńskiego, którą gen. 
y ·, • łają przeciw Francji zapo:nocą ży- nister skarbu nie wie, że conajmniej 80 proc. likWidacji tego ministerstwa i połączenia je- Szeptyoki czuł się dotknięty. 

W l i !!l Ritter tak jest wyczerpany i zmęczony, ~e na neJ. Przez otwór ten przeświecają up;orowato bla· R tter zgadza się na to i obydwaj skierawuią . CI o m -~OD)' l tychmiast usypia. Miller zaś stara się zmęrzenie de prcmie'IIe świr tła, którego poebudzenia 1ftden z kroki !iWO w tę stro nę Drrrga prowadzi lasem, 
~ swe zwałczy6 i zostać na straży. Obawia on się nich od1adnąć nie meże. O~olc św·tu dochodzą oni d0 leśniczówki, a M ller, 

omans z naszych czasow w 4 tomdch, bowiem, ~o niebezpieczeństwo jeszcze nie zupełnie - Co to być m. •że. Boże mój. czyżby to by 'a który ma lłucz do dnwi we:hodowyeh przy sobie, 
przez Jerzego Bornes'«"· przeszło. Mimo to zazypia niab1 we m, zmorzony jaka dr0ga wyjścia? - szepcze Ritter, drżąc z ra- ot\\ i era j•• bez :_:>u kania i budzenia jej mieszkańców. 

~nużoniem i sennością. dości i nadziei. Wcb1 •dzą om do pokoju. który leśniczy Miliero 
(Ciąg dalszy). Budzi on się wcześniej od Rittera i za~wieciwszy - Stań pan na moje barki - woła Miller. - wi odstą;>1ł, a Ritter obejmuje wzuus,ony wiernego 

Wkrótce mogą przy blasku pochodni rozpozna(: latarkę swą, nadsłuchuje bystro w około. Potem, Spodzlewam się, ża pan w ten spos6b szpaltę do· swega podwładnngo i dzię uje mu serdeczneroi sio· 
r sy skał i postaci ludzkich, które przechodzą jak wid,;ąc, że się nic nie 1·usza, budzi on komisona aięgoie. wy za swe cudowna uratowanie. 

, lecz zdają się by6 dość jeszcze oddalone. i posiliwszy st~ wraz z nim odrob:ną prowiantu, W następnej chwili stoi już na barkach swgge Potem pada zm~czony na krzesło i zamyka 
Nie ma wątpllwosci, że są to przemytnicy, szu- którą jeszcze rr,a przy sobie, zabiera si~ z towa- towarzysza i wychyla się prze1: rys w skale, aż do oczy. Teraz dooiero, gdy już jest bezpieczny i gdv 

ający za Millerem, gdyż Rittera mafą za umarłe · rzyszero swym znów w drogę. pif'rsi. Czuje on prąd świeżego powietrza i widzi WS?.t•lkie niebe7pieczeństwo przeszło, czuje on skuttu 
o. Niebawem ro:7.poznają wyrPźnie postać Rudo· Rudobrody widocznie zawiesił swoje po11zukiwa nad sobą jR!!ne; pogoine, gwiazdami zasiane niebo. ducho"''egJ naorętflnia i f1zyczur.go zmęczenia. 
rodego, Borsuka i przemytników. nia; gdyż nie widzą i nie ilłysz;~ oui nic wi~cej -. A oto księżyc. Ksi~życ,_ który nam przyświo·l . MH!er d 1arowuJe R.tter.owi swojo łoże i wycho· 
Są oni już na brzegu wody, ale prz~jść przez Po pólgodzinnej w~rlrówce przez skały i przesmyki ca - woła upojony radością Ritter. - Tędy my d;d, aby mu coś na pokrzepienie sponąd<~ić. Gdy 

ią nie mogą A choćby im sią to udało, to prze- zatr~ymują s:ę oni nasłe, gdyż nie mogą dalej po- sią musimy na lwie. t wydostać. wrr.ca Zlł<; ll.je ·ed Jak komisarza iuż śpiąl!ego. Tajny 
cież po tej stromej skale się nie wydrapią .. Na. ~a- stąp1ć. . . . . . . . . To rze ~· ł!zy, wdr•pufe on się jaszcze wyżrf za aient si da więc c cho obok niego i patrzy ze 
zis nie są nawet w stanie dostrzedz obu ucwk1me· . Przed mm•. 1 po praweJ 1cb strome otw1era SI~ pomoc~ t:znura, który mu Miller w górę podr·zuca. zmięszanr.m uczuciem redi.S<.!i i ióalu na bla dł}, ' za· 
ów na górze gdyż promienie pgchodni tak daleko l mezgruntowame głęboka przepaść, a po leweJ Otwór ten jest tak wąski, ie się jeden ezłowiek padnię ą t wur~ swAgo przdo~onego, Siellzi on tak 
ie siQgsją. ' wznosi się stroma skała, która im dalszą drogę tyi~o z D8Jwiękezą trudnością przezeń przecisnlic cicho i Rp Jk.vjnio n.t straży, dopóki domownicy s ~ 

- Co za wyborna sp0110bność wysłani~ tego zamyka, . . . . . . m~że. . . . . nio b dzą. 

•' 

p~yszka Rudobrodego na drugi świat z~ęczm? wy- ~ezradn~ stoJą on~ na chwilę, me wie?ząc, ~o RlttfrOWI udaJe 1nę to wcale dobrzo3, gdyż ]est Jest J ll~ jasny dzień i Miller slys y, fak leśniczy 
mierzonym strzałem 1 - mówi Miller 1 łapte za daleJ począfil. Czy maJą wróCIĆ? Ale w tak1m razte on dużo szczuplejszy od swego towarzy'lza. Mtller budzi dz:cwkę. WychodZI w1ęc na palcach i przy , 
ewolwe!'. wpadn4 bezwątpienia bandytom w ręce. Bliscy l nr:r.epycha się tekże, mimo że z więk~zą trudno- wołuje leśuiczego ruchem ręki. 

_ Nie, nie róbmy głupstw! - wstrzym~je g<ł ~ozpa~zy, o.atrzą oni w ciemnt~ przepaść, roztacza ś~ią. _Nieopisana radość_ opano~uje tJbydwóch, g~y Zdziwiony gospodarz podaje MH!erowi rękę na 
Ritter. - Zresztą oddalenie jeszcze za duze na Jącą su~ u wh_ nóg. . . Slf w1dzą pod goł~m mebem 1 w płuca dostają powitanie i ~. yta. ł 
wystrzal z rewolweru i tylko zdradzić by nss mo· - Spró~uJmy raz Jeszcze na dół Sit} spuśctć czyste! ~w1eże P?WJet~ze. . . . , - Skąd ::-ię pan tu wziął? Nie słyszałem wcale, 
Blo. Odłóżmy więc jeszcze na razie zemstę, kocha - p~opl>nUJe M.lller.. . Ks1ęzyc o§ wieJa Jasny kra)obr1.z. 8tOJI4 om na kiedy pan wr1cił . Nie wiedziałem i nie słyszałem 

~ ny panie Miller. N1o namyślaJąc s1ę długo, zawiesza on znowu wzgórzu, u któr(lgo podo6r?a rozciąga się razległa nic o panu, już od przedwczoraj i byłem już o 
lł _ Jeżali się tylko stąd żywcem wydostaniemy, ~>znur i spu~zcz~ g~, ab~ stę przeko?a.ć jak głębo n_izina. Rozwinąwszy znó~ sw6j pow~óz, spu~zczają pana niespokojny, koctany przyJac:elu. Chciałem 

to ja panu obiecuję że Rudobrody skońu:y na szu b:o on. w dol. stęgme. N1e. mogą om )Sdn_ak n.awet się zn.ó .•. o? wzgórza, mm nareszCie na płaskim dziś już pójść na zwiady, bo prawie mrślałem, że 
bienicy. Ja eobie to poprzysiągłero 1 wzrok16m obJąć tlęboko4CI lej przepa§c1, am zo crunme ~tają. się pan musiał dosrać w lapy Rudobrodego 

Mil!er (lbowa znow rew(Jlwer, mrucząc coś nie· baczyć jRk tam na dole wygląd,• , gdvż olade światło Stoją oni teraz u stóp olbrzymieJ gó\'y i widzą - Bylem jui też blisko nieBo l - odpowiada 
chętnie pod uosem. Rudobrody postępuje zaś ze latarki ich, ciemnoś~i .tych ~rzeoikn~ć nie może z~aleica wchód d? jaskini. Dłużej, niż . dobę trwB~a M1ller uśn 1echnięty. 

J.. swoimi towarzyszami dalej. . . - Są~zę, ie lepieJ będzie _ po . teJ stromej skale w1ęc . ę<lrówka 1ch pr~~z wnętrze gory, nim się · - Doprawdy? Gdzież się pan właściwie przez 
Uchodził pewien czas, w którym bandyci to s1ę na l!'Órę s1ę wydrapać - radz1 Rttter. na śWJ&t Boży wydostali. ten czas unracał? 

0 zbliżają, to znów oddalają. . . . . . Miller zgadza ~ .~ to_. m-yśląc, że mota prze- . J?r.uga n~c. więc ~d c~asu wejścia Millera do - O t 1m póź iej, kochany panie Mainbard l -
o Gubią się na CZ!łS pewien w głębi JaBktnt, .a Cli3Ż _tam. dals~ą a ''paJdą. Zarzuc~ WięC SZDU~ faskim ma. SIO k? koncowi. . przerywP. mu Miller. - Tt!raz chodź pan de mego 

p:>t>:m zaów się nad brzegiem wody ukazują Zd Je w gorę 1 zaw1e4Z ... .'. eb11wem ~ szp1eu urwisteJ - M_ustmy st~ _teraz przed~wszystktem ~ost•ć pckoju, n:, :m dla !)ana niespodziank~ . 
si~. jak gdyby szukali za drogą prowadzącą na slr~ły •. W ten. s6<fso . wy~r.~puJą SI~ on! znów mo~e oa bezp1~czne mleJ~C~ - mow~ Rttter ~orJento - Cóż to u djlibla! Czy pan może złapal Ru~ 
wzg6Pze, gd:~:ie obaj zbiegowie się ukrywają. o Jakle 20 stop w gorę 1. staJ!\ n~ silnym blok?, ~a":szy s1~ co. do m1e]sca. N 1m su:~ calkie~ roz· r:lobrode o i przyutósł go jak kota w worku ( -

1 Dwgi tej jedaak znaleM nie mogą i w końcu otoczonym ze w ech stron ~tJam1, kt6re uk&fuJą Jaśm, mus1my JUŻ być stąd daleko, bo ionczeJ na- żartaje h~śn czy 
odcht~dzą, a zbiegowie zostają znów w ciemności. l,czne szpalt~ i ry~y: ' . '·";. . . razi~y _się na niebezp.iuczeństwo powtórnego s pot - N w, ale przyprowadziłem kogoś innego l Zna 
Ni11bawem z~6w zupe~nie si~ ucisz~ . PrzeglądaJą OJJ.I J~ starann~eJJ •. w tem w~d~Je k ,ma s1ę z bandytaruJ . • , go pan dobr~e i będziesz się z mm cieszył. 

u~;JokoJem kładą stę gba) aby s1ę trocbę prze· R1tter głośny okrzyk 1 wskazuJe mamy ze zdztwie· - Chodźmy na leśmczówk~ - proponuJe Mtł· 
pa6- i wypocząć, ' nia na wą11ki, długi rys wśród ciemnoj masy skal- ler. - To jest najbl1żej stąd. (Ciąg dalszy nastflpi), 
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DR ALLEGOET'fl FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Spec1alność: chąroby kobiece i dzie· 
cinne L'"YJ~uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Kon!ultorjum i rezydencja: ul. C~'m
mendador Araujo n. 5U. Telefon n 650 

o 2 
=···=···=···=··-=···=--·=··-=···=···=·-~·-=···=---= .. -=---=-··=-----------~ 

Wyjaśnienie. 
TOWAHZYSTI.\U "TAD. KOŚCIUSZKI• 
W SANTA LEOl:'OLDI~A (POD CAS

TRO) DO WIADOMOS'CI. 

Swego czasu obywa!el Henryk Maza 
nek w aaitacJi przeJiw katolickieiiDU 
z, ią>:kowi .. Oswiata• posługiwał siEZ ja
kieuuś dokumentami, twierdząc, że "0. 
świata• mczem się nie przyczyniła do 
jogo uh·zymama podczas kursow nau. 
c7.ycielskich w styczniu i lutym zeszłegG 
rol.u, tylko .Kultura·. Na tej podsta.wte 
czyn•ł ob. Henryk Mazanelr różne nie
uzasadnione zarzuty .Oświacie", usiło. 
wat odorwać Towarzystwo od ,.Oświaty• 
i w błąd wprowadzi€ ogół kolonistów 
w okolicy C ;stro 

N;A mogąc ;;ią patr1.eć przez szpary 
na takie f11łszywe po::.tepowanie, poczy
niliśmy energiczne kroki w celu sprosto· 
wania tych fałszywych zarzutów, w nie• 
uezciwej walce 

Nil skutek tycbże starań sekretarz 
,.Kl'lltury• p. K Jeziorowski napisał spro• 
sto·vanie wysyłaJąc takowe na rfjce to· 
warzystwa w Santa Leopoldina. które• 
go st:kł'etarzem był tenże ob. Henryk 
Mazanek. 

Ponieważ dotychczas nie dostaliśmy 
żadnej satysf1kcji, a mamy pewne dane 
na to, że członkom Towarzystwa, ani 
ogólowi kolonistów sprostowanie to nie 
jest znane, podajemy takowe poniżej do 
wiadomości, 

Zarząd. 

DO SZANOWNEGO ZaRZĄDU TOW. 
IM TADEUSZA KOSCIUSZKI W CAS· 

TRO- S-TA LEOPOLDINA. 
Szanowni Panowie l 

W miesięcu lutym bieżącero roku ka• 
s jer 11 Kultury• zapł11cił w hotelu p Jana 
W1lczyń-skiego z::~ utrzymanie wszylitkich 
nauczy;::ieli, którzy tam si~ stołowali i 
chodz li na kursy języka portugalskiego. 
W kilh dni późni~:~j skarbnik >Oświa
tv ( wpłacił 65$000 zl\ utrzymanie p. 
H Mazanka który już w tym czasie 
wyjecbał do Cestrc i nie wiedział, że za 
niego • Vświata• wpłaciła przynależni\ 
kwotę p. Wilczyńskiemu. 

W kilka miesięcy potem. gdy pQwsta
ła w Wasz"m Tow im Tadeusza Ko· 
ściuszki kwestja kto zapłacił za te u· 
trzymaP- e, z wrócilew &ię do hotelarza 
p. Wilczyń~kiego z zapytaniem kto pła• 
cil za p Mazanka i otrzymałem odpo• 
w1adź: Za wszystkich nauczycieli, kt6rzy 
się u mnie stołowali w lutym. otrzyma· 
łem pieniądze od skarbnika ,Kulturyc:. 

Tę odpowiedź zakomunikowałem p. 
Mazankowi i dodałam odnośne poświad• 
czenie, podpisane przez p WJlczyńskiego. 

Po pewnym czasie sekretarz cOświa· 
ty<oc p. Stańezawski pokazał roi kwit 
wła:mor~cznie n"'pisany przez p. W•l· 
czyńc;k ego, iż .Oświata" wplaeiła kwotę 
653000 za utrzymanie p. Mazanka, kto• 
rego zaraz o tern zzwiadolliiłem. 

Cało nieporozumienie rolega na tem 
że hotelarz p. W1lczyń~ki w kilka roie 
sięcy po tym fakcie zapomniał zupełnie 
o tej wpłacie .,Oświaty•. 

Ks. H iaseck1 w dniu 6 go grudnia 
zwrocił się do mnie, abym wyJaśnił 
spra.wę również Szanownemu Tawarzy· 
stwu A więc poświadczam, że w sty· 
-czniu b. r. v Mazanek był na utrzyma• 
ni u • Komitetu Kursów Nauczycielskich'' 
do którego Związek >Oświatac: wpłacił 
swoją część za p Mazakka; w roie · 
siącu lutym p. Mazanek był całkowicie 
na utrzymaniu ,,Oświaty". 

Poz;:;staję z wysokiero poważaniem 
KONRAD JEZIOROWSKI 

---------------------------KONSULAT 
RZEClYPOSPOLITEJ POL. 

w KURYTYBlE 

Nr. 629/24. Dnia 7 kwietn1a 1924 

Do 
Szanownej Redakcji 

• Gazeta Polska• 
w miejscu. 

'Konsulat Rzecżypospolitej Polskiej w 
i{urytybie komunikuje, źe Pan Prezydent 
Rleczypospolitej Polskiej nadał Krzyt 
Kawalerski orderu .Odrodzenia Polski• 
Kll. Janowi R11ymełce, WizJtatorowi XX. 
Misjona1·zy w Kurytybie. 

Uroczyste wręcz<:Jnie Krzyta Kawaler· 
skl9go oabyło się dnia 6 kwietnia b. r. 
o pierwszej godzioil:' popołudniu w Kon· 
sulac:e Hzuczypospolitej w obecności 
()al go skhdu placówki i zaproszonych 
gości, którzy reprezentowali świat inte· 
łektualoy stolicy, duchowieńtwo i kolo· 
nję iejscow~. 

Koosubt prosi Redakcję o ogloszenie 
i'owyższego na łamach swego pisma. 

Konsul Rzeczypospolitej : 
MISZKE, 

TElEGRAMY 
Polska. Warszawa 9.-Policja 

polska wykryła spisek szpiegowski, 
w której zamie~zaoi aą, pewien u
rzE:dnik departamentu wojny, dawov 
oficer wojska rosyjskiego i siedrn 
innych osób, którzy dzidali na 
korzyść pe.woego zagraDJCZ[Jego 
państwa. 

na reparacje i 5 biljonów w tyto· 
łach na pierwstą hipotek~ niemie· 
ckicb własności przemysłowych i u• 
dzielenie Niemcom zagraniczneJ po· 
życzki w sumie 800 miljonów ma· 
rek w złocie dla zabezpieczenia 
i utrwalenia kursu monety niemie· 
ckiej przeznaczonej na zaphcenie 
odszkodowań, 

W pierwszym i piątym roku 
Niemcy gwaraotować będl\ zapłac~::• 
nie odszkodowań dochodami z mo 
nopolu tytoniul alkoholu, piw3, cu
kru i dochodami cłowymi. 

(cd 

SPLOSZO~E KON!.lł POWODDJĄ 
SMIERĆ POLSKIEGO KOLONISTY 

P. Jan Trybek z Serrinba dono'1i 
nam, że w drugiej polowie marca 
kolonista Jan Soczek, gdy z młyna 
do domu powracd, został przez 
spłoszone konie porwany z wozem 
przez zamkniętą bram~ oa oborę1 
ponosząc śmierć prawie na miej. 
scu. Nadbiegli na krzyk żoby Soczka 
sąsięrlzi JiOSpieszy li mu na pomoc, 
lecz znaleźli go jut nbżywego, Sp. 
Jan Soczek osierocił tonę i ośmio· 
ro dzieci. - Pogrzeb jego odbył 
si~ dnia 23 marca br. przy licznym 
udziale kolonistów. 

_i 

mordowanie dwóch robotników i o 
sprzedanie innych. 

Doprawdy trudno uwierzy61 by 
w 20•tyro wieku m1;~oa było jesz· 
cza handlować robotnikami! 

-------------------------
Przesyłki pieniężne 

do Polski. 
Wzajemne stosuakl handlowo· 

bankowe między Polską 
i Brazylją., 

Wiad~mo, t~ przesyłki pieniężne do 
Po!skl nte Sił JUZ obecnie dokonywane 
przez k:>nsulaty. 

Rosja. Pary~ 7. - Nadchodził 
tu seozacyjoe wiadomości z Mo· 
skwy, ~e władze bolszewickie WY· 
toczyły proce3 ośmnastu osobom 
ze sfer naukowych, oskadoOnym o 
szpiegostw o. 

Londyn 8.-Nadesłaoy telegram 
z Moskwy donosi że Trocki tUt 
wyzdrowiał 1 wkrótce obejmie tek~ 
ministra wojny. 

Anglja. Londyn D - Gabinet 
socJalistyczny Macdonalda upadł 
2 21 gło2ami przeciw 212. 

Bank francusko-włoski dla Południo
wej Ameryki, znana Instytucja banko. z Rio de Janeiro. wa, posiadajllCY w Brazylii 22 fl)je, po· 

Japonja Tokio 9.- Rząd ia• stano!"•ł spos_obe~ rewnym i szybkim 
· k " · · 1· NA WET OFICEROWIE NIE OB· ułat"M~~ć tut~JszeJ licznej i praeowitej 

po n s ,, aby O ~.t yw1ć 1 umoż l Wić C 0 kolon!l _polsktej p:zesylki pieni~dzy do 
emigracj~ do Brazy1Ji1 postanowił H DZ.Ą SIĘ OStROŻNIE Z Pol~kt t w tym celu nawi4zał stosunki 
płacić koszta podróty emigraotów

1 
BRONIĄ. z k1lkoma poważnymi bankami w Pol· 

Stany Zjednoczone. Nowy a ponadto kf:t żdealll z nich tytułem Donoszą z Recife w Pernarubu sce, postadaj4cymi tam liczne i po ca· ~ 
York 8. -Wskutek nadmieroe2o bezwloezneJ' pomocy wypłacać 200 ż k 't R łym kraiu rozgat~s1one filje. co_, .e ap1 an auł Paiva egza- Te bankt s t · B ciśnienia VlOWietrza przerwał sit~~ Ił nu ępUJ'łce: ank fran, 

Y .... yen. manUJilC broti palną tak nieostrotnie cus~o ·polski w Warszawie, Polska 
tunel istoie;ący pod rzeką Hudson ~ią ':Danipulował, że ta wypaliła K:aJOW!. X4sa Pożyczkowa w Warsza· 
i natychmiast Zv'3lał zalany wodą ' Albanja ~r.ym 9. Z powodu za· 1 zab1ła g~ na mieJscu, a stojące· ~Je. Bank:, Zachodni w Warszawie 
Trzydziesta pięciu robotników, któ1 mordowama przez band7tów albań go w pobhtu porucznika Alcebia- a Bank de l Ouest w WarsulVic. 
rzy w tym tunelu pracowali mieli skich, w drodt:e do Scntari, kupców desa Tamojo SiłY a ciętko zraniła W t~n s~osób przesłana pożyczka 
jeszcze tyle czasu" aby uratować am "'rykańskich Roberta L'Kolmana za posredmctwem Banku francusko• 
swe tycie. z Sio Francisco i Franciszka E. ~łoskie~o w możliwie najkrótszym cza· 

G N J 
~., d l GENERAŁ SETEMBRINO WY 11e doJdzie do najdaltZ•o zak,tku 

Nowy York 8.-Zmarł tu przed eorge z owego orau, rzą a . JEŻDŻA DO .RIO GRA~DE DO SUL Polski, 
kilku dniami tajemoiczy osobnik! bański zadekretował stan wojenny Przesyłki mog• być dokonywatle 
zwany Janem Ortbem, który mial w całej Albanji, D:~ia 1~ b. m. wyjedzie drogfł albo zapomocą czeków albo na zlece· 
być w rzectywistości austrjackim 1 morskił do Rio Graode do Sui mi · ni~, w jakiejkolwiek monecie i wedł\li 11 

k 
. . J S 

1 
t ,urcja. Rio de Janeiro 10.- nistf'r WOJ.DJ aenerał Setembr1•00 naJieps.te~o kursu giełdowego. 

arcy Sięciem anem a ya orem, o Telegramy nadesłane z Konstantya ., 1 Nakomec celem powiększenia w Bra· 
którego tajewniczem zoikoi~ciu nopola sawiadamiają, że władze de Carvalho, aby tam osobiście czu zylji handlu importowa:1ych towarów 
przed kilkunastu łaty wiele pisanQ, tureckie zarządziły '!:amkoi~de szkół wać nad wyborami do Senatu i Izby z Potski, a w Polsce eksportowanych 
Arcyksiątę ten miał przyjąć na• włoskich i fruncuskicb, pooiewat deputowanych federalnych. towarów s Bruylji Bank francusko· 
zwisko Jana Ortha na rozkaz ce• włoski podejmuje si~: r..l 

te nie usuo~ły z klas szkolnych DES C r• 
earza Franciszka Józefa 1W roku obrazów religijnych (katoli-ckich) Z ZE ULEWNE I BURZE ") d?starcać interesowanym kupcom ~ 
1889 i wyjechać do Południowej W RIU DE JANEIRO. wsz~lk!c~ użyt~cznycb informacyj, U• Iw 

. łatw1ac am naW'llzanie stosunków ban· i 
Ameryki. skąd nast~pnte przeniósł •~eeee~~~ę~~a~~~~•••••~eeees Po ogromnej burzy spadły w sto· dlowych z kupcami i przemysłówcami 
si~ do N owego Yo1 ku,. gdzie go ~ KRONIKA KRAJOWA ~ !icy. Bra:ylji. tak ulewne deszeza l w .. Polsce; dostarczaj,c im równocześnit 
zoa.oo jako doktora ftlozofli Podo ... ,... Jakich od Wielu lat 01·e pamJ.AlaiA· pewnych o ich firmach opinji. 
b J O lb · ł · · _,H888*8888S808888 ... eeet.t•ect ..., ...,, b) t • ć '· d no an r m1a zamutr wyJe- Deszcze te spowodowały ogromne u w1era .llre yty zwykłe, potwier· 
chać wkr6tce do Rio de Janeiro. z T? tyb dzone lub na postawie dokumentów 

g
dzie u pewne]· osoby swe.,.o zaufa.: a.ury Y• straty materjalne, a me obeszło się na rachunek importui 'łcycb i na raecz 11 

., takte bez of1ar w ludziach. W śród eksportuJących w Polsce. ~ 
nia zostawił szkatułkę z dokumen• POMNIK KU UCZCZENIU )CEN· mieściu woda zalała ulice do wy• c) prz~syłać firmom polskim nazwi· 
tarni, udowadniaiącemi jego pocbo TENA~IAc BHAZYLJI. sokości trzech palm

1 
poniszczyła ska luteJszych kupców życzllcych sobie 

dzenie. . t . eksportować do Polski towary brazy, 
(W ćzasie rewolucji fanatyków Od artysty . rz~tbiarza p~ Ja na m?s, ~~ a na Olektórych przed• lijskie. ~: 

w Contestado, krątyły P' głoski, że Żaka 1: Rio de Jaaeiro nadeszła. li_llesciach spowo~owała. zawalenie ~) równoc.ześnie Bank francusko ·pol· Ul 
wiadomość, że figura •Siewcyc

1 
to Się _do~ów. W Sao Chrtstonm .za •k~ otworzył w ~anku francusko-wio- i~ 

pierwszym moiche m Jose Maria pył l. est główna czaść pomnika kt"(rv wahł sie ,dom_ ' a. pod jego gruzami sktm kredyty .P~Jedyncze potwierdzone ~~ 
właśnie arcykt:siątę Jan Orth. P,ł:ł.) .. ł u 1 1 ć d lub na podstawie dokum tó L"•· 

Waszy,ogton 9. - Senator repu• ma być wzniesiony w Kurytybie ku zna az Y smier ~e na kobieta i je] chunek importuillcych f~r"m w o~at~~ '" blikański, Pepper~ przedłotył se· uczczeniu •Ceotenariac B~azylji,- wnuczk~, które me zdątyły opuścić a na rzecz firm eksportuJ'łc:chs ~~- • 
. natowi projekt z propozycją zwo• ma być wykończona (odlan~t) w tych oa cz~sie d~mu, podmytego wodą . mieszkałych w Brazylji. b 
łania mi~dzynarodowej konferencji dniach i do Kurytyby nadejdzie l Znalezlo!lo Je ~oł~~c~one w u~cisku, Bank francusko. włoski bodzie li ~ 
celem omówienia sposobów utrwa• prawdopodobnie z końcem bieh t~ląct: saę w~a)emme. Na D&JgłóW · l czuł zado~olon_ym. Ieźeli b~d&ie móa1 

cego miesiąca. Prawdopodobnie tak· n!e]szyc~ uhcach1 a nawet Qa Av~ swoim .pos_re~mctwem przyczynić 1io 
lenia pokoju światowego.} ~e cokół. na którym umieszczoną ~lda RI_o Branco, komunikacja ~ ~:c•ebtema .stosunk~w ltandrowyc:h , ~ 

Niemcy Berliu S. - Dekret ma być figura #Si~wcyc, wkrótce l ::~~~~~.ruch lzostały przerwane g,i~la~:!~~~~::~~~~~~uskolwłosklet 
rządu niemieckiego, który podwy~a wykończony z.o~ta?le. . •. p ll go w ty~ kierunku .zasłużyła lobie t 
szył do 500 marek w złocie nale- Według zastągm~tvch mformaCJI W Nitberoy burza i ulewne desz- na uz~afl:te pcz~dstawacielstwa Rzeczy· 
żytość za wiz~ na paszportach za u osób kompetentnych pomnik sta• cze wyrządziły również bar-dzo pospoliteJ Polskiej w Brazylji. 

l 
granicznych, postanawia także, że nie na jednym z najładniejszych ~naczoe szkody i cały ruch spara -
obywatele oieruieccy

1 
którzy uda. placów Kuryty"y tj. na placu Se- hżowały. Zginął tam niejaki Moacyr D • l 

dzą si~ dla rozrywki za granicę, oador Correia1 znajdującym si~ Aze:vado. Zl8 praktyczny. 
nie mogą wziąść ze soba wi~cej mi~dzy stacją kolejową i b .. dyn· W dniu 5 b. m. woda zacz,.ła 
Pien:~>dzy, 1· ak óOO marek w złac1·e ki ero Kongresu stanowego. ..J .,. • .._ " K' d opal.!a" 1 ruch codzienny wracać do 
i z tych 300 ma&ek mus"lł być 1e y nast&pi odsłooi~cie pomni. t 1 .... . . d d s anu norma nego. 
nabyte w Niemczech~ Przyczyną ka na raz1e Jeszcze okła hie nie 

Z Minas Gerąes. tego dekretu, który wywołał ogrom. wiemy, w każdym razie nastą.pi to 
oe oburzenie wśród Niemców1 są niezsdługo, bardzo motUwieJ że 
ioforrnacJ' e .. nadesłane przez przed• jeszcze w maju. 118 LET"TI A. M T " W t t · · b ·1· d · d .. ., A. OR DO STANU 
stawicieli . dyplomatycznych nie os a OleJ c WI l owJe zieliśmy MALŻENSKIEGO. 
rnifckich z wielu państw zagranicz si~, że Komitet rioski postano\\·ił 
nych, a szczególnie z Włoch, 0 nareszcie fundusze przez siebie na 
znacznym napływie wycieczkowi· pomnik zebrane przela6 na Ko· 
czow niemieckich do tych państw. mitet kurytybski. Za tym przykła
co wywiera najgorsze wratenie i mo• dem pójdzie niezawodnie i Komitet 
te wielce szkodliwie wpłynąć na l w Porto. Alegre . . . 

W Juiz de Fora zgłosił się do 
urzędu cywilnego• Viceole Ferreira 
z tądaniem ogłoszenia zapowiedzi 
ślubu_ jeg? z niejaki} JoaqtJioą 
Igoaeto. V1cente Ferreira liczy 118 
lat tycia a jego narzeczona zaledwie 
23 łat. 

niemieckie stosunki polityczne Wy• Tak WI(C Jest nadzieJa, te pommk 
starczy zaznaczyć, te w 5a~ycb któ.~ym Polacy ~mieszk~li ~ Bra· 
Włoszech jest obecnie przeszło 100 zyl]l pragn, uc~~Ić Stuletmą Na~po· 
tysif;cy Niemców, którzy tam przy- dległ~a6 Brazyl)IJ w dów~d wdz1~cz. NIELUDZKIE OBCHODZENIE 
byli jedynie dla przyjemności. noś~aza serdeczną bratma goścmę, SJĘ Z ROBOTNIKAMI. 

Rio de Janeiro 8. - Tełe· stam~ ~krótce w Kury~y~ie. Nie 
grafają 2 Paryża, że komisji repa• wątpi_my, że W od.sło~u~cl~ tego 
racyjnej zostało przedło~one spra· pom~l~a wez~ą udział. hczn1. przed· 
wozdanie mi~dzynarodowych rze· st~wicJel~ c~łeJ Pol~0l1. ~am1estka· 
ezoznawców odno6oie do zdolności łeJ na Z Iema brazyh)skJe) · 
Niemiec dotyczących zapłacenia 
odszkodowań wojennych. Jest to, Z Parany 
fO traktacie wersalskim, najważ S 
oiej.:;zy dokument polityczny i hi STACJA DO WIADCZALNĄ ROL· 
storyctny.- W sprawozdaniu tern NICZA W PO.NTA GROSSA. 
rzeczoznawcy mi~dzy innem\ pro· 
pooują utworzenie banku emisyj 
m•goł oddame koleji niemieckich 
kompanji, rozporządzającej kapita 
ł~m w sumie 26 biljonów marek 
w złocie, dalej żeby utworzony 
bank wypiadł bonami 11 biJloo~w 

Minister reinictwa p. dr. Miguel 
Calmon przedłożył p. prezydenta· 
wi Republiki do podpisacia dekret1 
mocą którego zostanie w Ponta 
(:łrossa utwotzooa stacja doświad· 
czalaa dla p'3zenicy, J.yta1 jęczmie· 
nia i IQu. 

W Juiz de Fora lekarz wojsko· 
wy dr. Euclides Goniart Bruno do• 
wiedziawszy siftt, że na fazendzie 
•Areiaoc znajdują si~ robotnicy 
tle traktowani, udał si~ tam i uwol' 
nił oamdziesięciu kilku robotników, 
którzy tam pracowali bezpłatHie 
i o głodzie, gorzej traktowani ja!t 
niewolnicy. BieJni ludziska, prze· 
ważnie Brazyljanie, przyszli do Ju1z 
de Fora obdarci i wynędzniali1 bu• 
dząc po'Nszecholł litość i oburze 
nie przeciw właacicielowi fazendy. 
ryran tea uciekł do stanu Rto de 
Janeiro, obawiając się słusznej kary 
ze strony władz i mieszkańców. 
Oskar~ają ao powszechnie o za· 

Mój ogródek warzywny. 
(Opracował Jotel). 

(Ciąg dalszy) 
Główne potywienie ro~lin stanowt 

prochnica, ponieważ zużywa &if2 ona ·z 
czasem, _ucie.karoy się do nawozu który 
przyczyma su~ do wytworzenia prochni• 
cy. W nowszych czasach używaj!\ z nad· 
zwyczajnym wynikiem nawozów sztuez· 
nycb, np. saletra chilijska m14czka ko• 
ściana, gips itp. ' 

Przy ~awoteni~ s.ztucznem n!łlety u• 
wa:łać me tylko JakiCh &kładników brak 
danej ziemi, ale .i . na to jakie rośliny 
zamterzamy n11 me: sadzić, dlatego w 
ogrodach warzywnych naJlepiej uływa~ 
n~wot.:u naturalnego i kompostu. O ile 
Ulektóre warzywa wymagają takile na• 
wozów ~z~~cznych to zawsze w cilł8U 
pracy mnieJszeJ o tem wspomnę • 

II. WARZYWNICTWO. 
Wszystkie nasze warzywa rosły nie

gdy§ dziko i nie posiadały takich so• 
czystych, mifJsistych części, jak obecnie, 
Rozwinęły się one dopiero pod wply• 
wem uprawy. 
Cbcąc mieć ladne okazy warzyw, na• 

lę1;y opr~cz duhrej uprawy ziemi, zwa
tać na Jakość nasion, często bowiem 
sprzedafEl kupcy naswna stare nie ma· 
iąc~ siły kiełkowania, a niekiedy nawet 
nasiona zepsute. 

Z firm . ba!ldlujl\cych nasionami z czy~ 
stem sumiemem polecić mogfJ sklep p. 
Pawia Nikodema, Curityba - Travessa 
Zacbarias ~r. ~· Z nasion zakupionych 
u wspommaneJ f1rmy miałem wyniki 
zdumiewające. 

W nomenklaturze WlrZfW w mi~ 

"' ~ ........ , ; .... . :r"!' ..... ,. ' 

.... ~--... · 
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Gospodarzu 
• ctasno Ci! 

ości będę u~ywal nazw polskich, 
'flskich brazylijskich i niemieckich. 
lapa~ ta b lała (brassico oleracca 
itała; repolho; Weisskohl) c~erwo?~ 
olho rouxo Rotkobl) Udaje su~ lepleJ 
wilgotn~j chłodnej porze, ni~ pod Masz pewnie tylko parę alkr6w ziemi, 
upałów i suszy, dlatego tet najłe• a tu dookoła ciebie i ze wszystkich 

j sadzić ją wcześnie na wiosnę lub w stron masz sąsiadów co mają wiElcej od 
·eni. Przesadzać nale!y kapustę do· ciebie i z chęcią kupiliby twój grbnt, 
0 gdy ma 5- 6 listeczków. Nig?y bo i im te:t za cia•mo, dobrze płacąc, 
należY sadzić kapustQ po kapuście, bo nawet więJej niż tysiąc milów za 
tęp 40- 60 cm. Skoro podroś.nie, lek, alkier, a trochQ dalej za ten sam alkier 
okopać. Widziałem w Berlima okazy dostaniesz dziesięó i może lepszej ziemi, 
usty olbrzymych rozmiarów, azyska· a i dzieciska coraz większe - tr~ebaby 
dzięki podlewaniu nawozem płynnym, pomyśleć i o nich, boć przecie ra1em 
akowo:t zapach jej i smak Sil bardzo pracowały, a nie mają na tyle szkoły, 

przyjemne. " aby sobie bez ziemi mogły dać rade, a 
apusła brakseł8ka, Bruksel· te~ wy rodzice niechcieli byście, aby 
(brassica botrytis cymosa; brocolos- wasze dzieci da!eKo od was odchodziły 

cos; Rosenkohl) . O?miany tej arcy· i nie cbcieijbyście, aby wasze dzieci szły 
cznej kapust~ są bJał~·, czerwonawe na wyrobników, na najmitów do abcych 
lte. Siać w tym ciasie kiedy i kala· wzbogacając ich ewoj14 ciężką prac~& 

Y• (W ogóle miesi.~tc siani~ w P~ra• Wiesz, ~e rola to jest cię~ku praca, ale 
nie da si42 dokladole określić, bow1~m za to Jesteś pane~ na swoim zagonie i 
kilkanaście minut geograficznych Z!Die· nikt nie amie Ci powiedzieć tego lub 
slq klimat. Tu już odgrywa ważną owego, ne i wiesz, ~e jakeś gospodarz 
praktyka). Odstęp 80 cm .. Zi.emia nie próżniak i pijak, to i grosze masz i 

ra nie za głęboko skopana l me za czem lepszym gospodarzem jesteś, to 
gotna. Czubki nal_eży tylko wte~r ści• masz wi~cej ziemi, bydła, nierogacizny, 
:jeśli do 4 miest~cy od c~wil1 po- p~:~zczół i tym podobnych, to ludzie bar: 
ia nie utworzą s1ę rożyczkl. Zrywa• dziej cię szanuj!~ nazywając mądrym 1 
liaci z korony bezwarunkowo szko· dobrym gospodarzem. 
e, gdyl one to dostarczaj~& pokarmu Zrobisz trochQ pieni'}dzy i trzymasz 

linie. . obawiając sic, ~e mogą wyj~ć z kursu 
Kalarepa : (couve· rabllo, Kohlrab1) lub mogą zginąć lub ciebie narazić na 
iej wiElCOJ w 4- ó tygodni P!zesadza nieprzyjeruneści; boć wiadomo, ~e złych 
flauce. Odstęp 18 cm. Z:em1a sypka, ludzi na §wiecie jest dość. Nie f>Oży· 
zo dobrze na.wo:tona. Okopywać i czysz, bo nie wiesz jak to mo:tna ~robić, 
lewać cz~sto. aby mie~ pewność że odbierzesz. 
alatiory (brassica óleracea bo. Chciałbyś włotyć w ziemię, to jest 

lis couve f1or, Brumenkobl). Siew w . 
el~iu i przy końcu patdzicrnika. Od, kupić du~y kawał ziemi, gdzie ty i twoJe 

60 s dzieci mieliby dość obszaru do pracy, 
przy przesadzaniu 50 . cm. ~ " to jest fazendę, na ktclirej byłby i las i 
wprost na nawozie. Z:emia moih· herwa i kawał rosów do sadzenia i 
dobra. Raniutko i wieczorem podle· k któ .. ab chojować k amp, na · rym mo ... n y wy 

ć, Skoro kwiat się pokaże, 0 ryć go rok rocznie &ilkadziesiąt lub nawet kil· 
ko liśćmi i spiąć takowe. b d · d d b 
urakowate: Ziemia dobrze na- kaset sztuk y la 1 sprze ać to za o re 

tona odleżała, ponieważ przy świe~o pieniądze, boć ziemia to najpewniejszy 

"o
.cdneJ· wyrasta za wiele liści, a miąż interes. Wiesz dobrze, ~t? taki fazender 
"' ,.. nie tak ciężko pracuje fak ty i twoje 

·o sią łukowatym. Uniksć ~awozu ze dzieci, a jego więcej wsz~dzie powa~ają 
my. najlepszy kompost.- Umiarkowane ni~ ciebie, bo on ma dużo 1:iemi, cho• 
tmanie sadzą lub popiołem drzewny~ cia~ mo:te ma ole tyle docbodow, ile ty 
suchych, 11 kainitem (gatunek soli miałbyś, gdybyś mial jego ziemiQ, bo 
rwlonej czerwonawo. Polska ma O• on nie dopilnuje. Ale za to przy jakiejś 

mne pokłady ksinitu w Kaloszu w feście to on się postawi i da więcej na 
naj Galicji wschodniej) na wilgotnych kaplicA lub kupi 1'akiś obraz, ma tet na 
iach wskazane. Soli używa się 200 '~ 

01 1 metr kwadratowy. Nigdy nie to, ażeby jego dzieci mogły się uczyć w 
eży sadzić buraki po burakach. Kurytybie. Ty człowieku tylko chceiz 
rakłew-kat"piele (brossica na• zamiast głową wJzystko fQkami zrobić 

. nabo d'Agosto; Turnip Sloppel rUba) i wiecznie jesteś zapracowany i nie 
l masz 'na nic czasu, chyba te w wendzie 

ina ta podobnie i ak i kalar9 pa na e· pogadasz sobie ze sąsiadem przy kie • 
do rodziny kapuJtt, cboci~ż kształtem Jiszku, a:t cie na drugi dzień głowa boli 
m przypomina buraka. S1ew szeroko· 
tny, nie przesadzać tyl.ko przerywać. i masz palenie w zolądku. 

jesiemy lepszy od wiOsennego. Tu słychać, ~e sprzedaje Joaquim lub 
arehew ( daucus carota, ce~oura. inny Manoel ziemię, a tam dalej te~ jest 

briibe). Siew szerc~orz~lny, s1ać w ziemia do sprzedania, tu Ci się nie po· 
wie lipca lub pa2dztermka. Wscho· doba, a tam mówią, ~e jest więcej wła· 
bardzo późno, dlatege te:t ~obrze §cicieli, których nie znasz i nie masz 
iać na tEł sarnil grządkę rzodkiewkę czasu na układanie się z niemi, ani nie 
a jut prawie dol\'zejc, gdy marchew wiesz, jak to zrobić, aby można kupić 

, 1ero wschodzić zac.zyaa. . bez żadnych później dł!l ciebie kłapotów. 
araki ćwikłowe (beta vulgariS, Te i tym podobne rzeczy wstrzymuj" 
rraba, rote Riibe•rete BeJten). Sa· się od nabycia kawała ziemi. której ci 
w poczl!tku wiosny w 1~. cm. od· brak, a która z każdym dniem staje się 

oacb. Ziemia dobra, dawme) nawo· droższa. 

·a, poło~enie słon~czne.. . Aby ułatwić naszyu:: kolonistoro ma~ 
elery (beta, apu~m, aipo, Sellene). jącym chf)ć i grosze do nąbycia ziem1 

w początkach wwsny. ~o 3 tygo' l dobrej w dużej ilości i taniej postano 
ch kiełkuje. Gdy podrośme p~zes~· wili ludzie znający te sprawy' stworzyć 
ć oa grz~&dkę . . Odstęp 40 cm. Ztfmla biuro pośredniczenia w kupnie i sprze• 
, płytko ~brobw~a. Nawóz mai !!~~ daży ~iemi, pomagając w te~ spósób k?• 
pod powterzchmą. Cz!ł~to pod e _ loniścte naszemu wyszukama odpow1e• 
zepa .(rha)phs~ućs k'sdtlku~~ie~a~ayf~ dniej dla siebie ziemi po cenach jaka 
no Rett1c · . ta. !e Y . 0 będzie mu przystępna. 
w lecie. Lubi Z1em1ę w1lgotną, wo 
tego nale~J j' ?zęsto .pod!ewać. Na Biur" bkie zakłada dom bandlo-..;y 

SOCIEDADE COMMERCIAL LIMITADA 
skladajfłCV się ze spólników znanych 
ogółowi polskiemu w Paranie pp. Woj· 
ciacha Twardowskiego, Romana Paula, 

wie, bez intencyj ubocznych i ku :r;upeło 
nemu zadowoleniu naszych rodaków, 
życzymy najlepszego powodzenia i spo• 
dziewamy się, że wśród naszego spolet 
czeństwa znajdzie zrozumienie i poparcie. 

REDAKCJA. 

----------------------------
1) Nie mogłeś Ojczyźnie złożyć ofiary 

z krwi, złóż of1arę z mienia 1 Kup akcJQ 
Banku Polskiego. 

2) Jeżeli nie mo~esz kupić całej akcji, 
kup najmniejsz~& jej czę~ć w Domu Lo• 
kacyjnym. 

3) Jeżeli nie jesteś w stanie odrazu 
wydać 100 złp . na akcjQ Bk, P. weź ją 
na spłatę w D. L. 

4) Kup akcję B. P. za milreisy, złoto, 
. lub w Domu Lokacyjnym za marki polskie 

5) Co pokażesz dzieciom, gdy Cię spy
taif4 jak wygl14da akcja Banku Polskiego? 

6) Akcja Banku folskiego jest dowo
dem obywatelskiego uświadomienia po 
s!adacza. 

Jł yaoka wizyta w S::,ko 
le ~redn~ej Związku 

Polskiego. 

W S'rodt 9 b . m. o l 1/s po połu• 
dniu Pan Konsul Miszke w towarzy
stwie ks Wizytatora Rzymełki , pre1:esa 
Zwilłzku Szkół katołickte~h "Oiwiata•, 
zwiedzili .Szkoł~ S'rednifł. istniejlłC4 
obok kościoła polskiego w Kurytybie. 

Pan Konsul od samego początku z 
wielkiem zainteresowaniem popierał za 
łożenie i rozwój :.Szkoły S' redniej c , to 
teź miło mu było stwierdzić wielki 
post~p szkoły po jej przeszło rocznem 
istnieniu. 

Egzamin uczniów piątej i szóstej 
klasy przeprowadzony przez PP Profe• 
sorów M Falan;a i T. Głodowskiego, 
wykazał jasno, że w •Szkole Sredniejc: 
pracuje si~ nie tylko sumiennie ale z 
poświ~ceniem; że todzaj l metoda U• 
dziolanej nauki odpowiada wy:naga
niom średniej uczelni; że młodzież pol
ska,-śmiało to wypowiad•my- nigdzie 
mdzieJ nie mogłaby z wi~kszym po
st~pem l po:tytkłem wzbosacać si~ w 
potrzebny jej zasób nauki. Jako dowód 
słów naazych niech posłuży fakt, że 
już niektórzy uczniowie ,Sredniei Szko· 
ly' z bardzo dobrym wyołkiem zło· 
żyli egzamin do Gymnazjum i do 
Stkoły Htndlowej, Zasługa w tem 
wielka naszy~~:h tak kompetentnych i z 
zamtłowaniem _.sprawy naszej• pracu• 
j'c:ych profesorów p. p. M. Falarza i 
Tad Głodowakiego 

CzciJOdnemu p. Konsulowi Miszke, 
jako teł Przew. Ks. Rzymełce, za zwie· 
dzenie Szkoły Sredniej i interesows• 
nie si~ jej losem i post~:sem należy się 
pełne uzname i wdzioczność społo• 
czeństwa. X. D . 

Na Pomnik zlozyli: 
Od Red. »Gazety Połskiejc 18$000 
Od Jana Defert 1$000 
Zt braao z Przedstawienia w 
Zwią.·, ku Połskiem 28$000 

Kurytyba 31 marca 1924 
Ig. Kasprowicz - Kasjer. 

Związek Polski w Ku, 
ryty b-i e. 

liliesieczne zebranie. 
Niniejszym zawiadamia się Sz. człon• 

ków Związku, że dnia 13 kwiet:1ia r. b. 
o godz. 2 po poludniu odbędzie si~ mie• 
sięczne zebranie członków Zwi!łzku. 

Za Zarząd 
SGkretarz: MITCZUK 

'etym n&wozie nuł udaJe au~. 
odkiewka (rabllnete, Radieschen) 
Yilltkiem lata siać mo:tna zawsze. 

w szerokorzutny. Ziemia powinna być 
rze uprawiona w pr~eciw~ym ~ovriem 
·6 traci na smaku 1 truptes:~:eJe. 

Piotra Nowackiego, Marjana Hessla, · . . . 
Stefana Wolskiego i Doktora Ulysses NmteJ~zym zapraszam Sz. człon-

(Ciąg dalszy nastflpi). 

SZANOWNA REDAKCJO l 
ros?;Q uprzejmie o pomieszczenie w 
ytotm swem piśmie nastlłpujących 

r • z poważamam . 
K. Gluchowsk1. 

puezczaj~tc po przeszło czterech !et· 
pobycie lłrazylję, pra~&nQ tq droaą 
gnać wszystkich Rodali:ów, ktorych 
em sposobność peznać w tym cza• 
1 przedewszystkiem cały sz~roki og~ł 

istow naszych, z któryrot tyle mi• 
spędziłem chwil:_ . 

ziękują przy teJ sposobnoam za 
lkie dowody :tyc:~liwo§ci zarów~o 
za.s mego urz~dowania, jak. ~ótDief 
zas mej pracy obywatelskte), c~y 
cie za pomoc przy gromadzeniU 
rJałów do statystyki kolonji polr 

1 w Paranie i jej historji . . . 
przez wszystkie wra~en1a, Jakteb 
alem, zostanie mi na zawsze tylko 
wspomnienie wspólnej pracy dla 
lnego ideału kwitnł!cej kolonji pol· 
w Brazylji i wielkiej Pols~i. To 
mnienie zachowam tez, choma:t los 

inDII mnie rzuci .placówkę. 
K. GŁUCHOWSK 

tfba, !• marca tau. 

Fal~!lo Vieira. l ków Związku na · ZABĄWĘ TA· 
Doktor prawnik Ułyssas Falcao Vieira NECZNĄ,. kt?ra odbędzie się dn1a 

już od wielu lat pracuje w ~medsiębior· 28.go kw1etma r. b. w lokalu włas· 
stwie kolonizacyjnym, nale!ącyru do tu· nym przy ul. Carlos de Carvit.lho 'i'3. 
t~jsz.ej kolei i ~sjąc. codziennie. do. czy· Początek zabawy o godzinie 3 
men1a ze sprzedatą 1 kupnem Ziemi, jest po południu koniec o 11·ttj w nocy. 
doskonale obeznanym, przez to samo, 
biuro będzie mogło zagwarantować wa- Wst~l? na zasaw~ tylko dla człon• 
tność kupna ziemi uskutecznionego za ków Związku, 
swem pośrednictwem i nasz kolonista Sekretarz: K. MITCZUK. 
mo~e udać sią z całym zaufaniem de> 
wy1ej wymienionego biura tak osobiście 
lub listownie pod adresem wskazanym 
w dziale ogłoszeń, aby módz wybrać i 
kupić kawał ziimi, taki jaki zechce. 

Sprzedaje się nawet wielkie fazendy 
po cenach przystępnych i kilku .naszyc.h 
kolonistbw napewno razem by Jl\ kupi· 
ło, ale jeden o drugim nie wie, lub te~ 

· kto chciałby kupić nie ma mo:toośm 
zebrania tylu wspólników, aby mogli ku· 

. pić całą fazendę, a właściciel nie chce 
albo nie moM dzielić, a nasz kolonista 
nie chce kupić ziemi, której granicy uie 
zna przeto biuro posiadając ludzi facho
wy~h jest w możności podzielenia i od

ania katdemu kupującemu tą część, 
którą sobie wybierze. 

Przedsi~biorstwu, które zabiera siQ do 
tak dobrego dzieła, j które to dzieło, 
jesteśmy pewni, prowadzić b~dzie uczcit 

----------------------------
Dobry cieśla 

poszukuje saj~cia. Sta·wia domy, napra• 
wia je, podnosi i przyc:htl•· Bierze ro1 
botę na dniówko lub na akord. Roboty 
awarantowane, wykonuJ& tamej od in1 
nych. 

Zgłosze.'lia: Jan Romanowski- Kury, 
tyba rut t:3ao Paulo N. 29. 

P. Ed~·ard Hanewald 
zamieszkały w Tres Ba rras via 
Itatinga ma do odebrania w lutej· 
sze j Hedak~ji list ?- Polski z Ale
ksandrowa koło Torunia na Pomo· 
rzu. Lis t te n został przywieziony 

z Polaki przez p. Julja:.a Dzie. 
wulskiego. · 

Str. S 

~***************~iłłł*łłiił ~tiłi*itłiiiiiiłit********~ 

l HERWALE i .. ... 
l ~ 

··~u.. ......-
~ ~ 
: Chcecie knpió f.tzend~ małą lub dutą z herwą, lasem, ~ 
... d ~ 'C stepem lub też ziemi~ do upra wy, zwróócie si~ osobiście o ~ .= biura sprzedaży ziemi przy ULICY PHDRO IYO Nr. 25, ;: 

~ lub listownie do firmy, gdzie d owiecie si~ o ziemiach i 
l pewnych tanich. ;: .. ... 
11 ADRESOWAĆ: : = ~ • SOCIEDADE COMMERCIAL LIMITADA :~~'!"" 

~ Caix1 postał, .204 - - Curityba : .. .... 
~'"''""'"""''''"'"'~"'''"''"''''''''''''''~ - l 

l Loterja Narodowa 

' ' .L\ N A CI ON AL ' ' 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 12 kwietnia, główna premja 

30:000$00 
Rozdaje tłO ·- 90 pro~. w preiDjaeh 

----------------------------~·------------------------
Handel Polski 

w Barro-Erechłm Blo Gr. S. 

Wladyslawa Obroślaka .. 
Nowo sprowadzony wielki wybór t owal.'ów met rowych, jakoteż narz~· 
dzi rolniczycb1 kuchennych i wszelkich d robiazgów. KupuJę produkta 

kolonialne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Bio Graode do Sui. 

Nasiona z Polski 
są na składzie śWt€że i naj. 

lepszych gatunków. 

Nasiona warzyw 
(Torebka 200 rs.) 

Brt&kiew, buraki, cebula, cyko' 
rja1 dynie, fasola szpar, grocb 
cukr., kalafjory, kalarepkaJ kapu 
sta (głowiasta1 brukselska, czerwo• 
na, włoska), koper1 majerat ak1 
mak . jadalny, ma:chew, mdony, 
musztardał ogórki, pieczarki (za. 
rodki, 1 cegiełka 1 mir ), pieprzJ 
;>ietruszka, pomidory, pory, rabar· 
ber, rzepka 2 mies.1 rzodki:awka 
1 mies., sałata. selery, szparagi. 
szpinak, truskawki (rozsada). 

:Nasiona kwiatótv 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber1 dzwonki, goź 
dziki, groszek pachnący, lewkonj!ł, 
lwie pysztzki, łubin kwiat, maciej 
ka, maki1 nastureja, ostróżka, pło 
myk1 rezeda, sło:1ecznik,; Hd., itd. 

Nasiona polne 1 
Koniczyna, lucerna, wyka. fa 

sola ~soja c ł proso. itd. 

, Nasiona drzew 
Cyprysy, lipy, rOdodendrony, 

sosoa japońska, tuje, itd. 
(Ceny nasion polnych i drze N 

na żądanie). 
Cena dla kupców przy odbiorze 

najmniej 10 tuzinów: 
1 tuzin nasion warzywnych 

1$800. 
Wysyłka koleją lub pocztfł w 

granicach całej Brazyl1i. 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zacharia s , 5 -

CURJTYBA-Paran a . 

-----------------------------
Dwie służące 

fedna do kuchni, a druga do robót do· 
mowych, potrzdbne są w domu przy ul. 
Commendador Araujo Nr. 70. Wymaga
ne są dobre świadectwa Pierwszeństwo 
będą miały te, które będą spaly na 
miejscu. 3-5 

........................... 
O Dr. Zygm unt Gradowski ; 

~ ADWOKAT ~ 
i Po ukończeniu uniwersytetu) l 
·- ma zaszczyt zawiadomić Sz. •"' 

Kolonj~ Polską, ił otworzył 
kancelarj~ ad wokackłł i że i 

' załatwia wszelkie sprawy cy 'l 
i wilne1 kryminalne, spadkowe, 8 
' rozwodowe i t. d. "f' 

• B ' . . k . i 
' 1uro 1 m1esz ame : ' 
i Pra-;a Osorio I .3'1. ff 
............................... 

Dnia 26 kwietnia o godz. 8 wieczo• 
rem, odbędzie się przedstawie amator
skie w sali Z,wiązku Polskiego przy ul. 
Carlos de Carvalho 72. 

Odegrane będą przez starsze dzieci ze 
iiZkuły Siót~tr Rodziny Marji i dorosłych 
amatorów 3 sztuki bardzo zaimuiace: 
.Panleoki", 7 Pod lasem• l .lrłi · 
sacy•. 

CENY MIEJSC: Lo~a 10$, panowie 
2$, panie 1$, dzieci 500 rs. 

Czysty dochód na szkołę Sióstr. 

-----------------------------«Je.:ielnja w stanie ezynnyiD 
wraz z oałem urz"dseniem, 2 budyn 
kami, jednym drewnianym, a drugim 
murowanym i 17 alkrami tiemi ZA
RAZ DO SPRZEDAMIA. 

Cegieln•a ta jest ~dległa dwa kilo · 
metry od miasta Campo Larg~. Por
teiry i ogrodzenia znaJduj4 si~ w zu• 
pełnym porządku. 
Bhźszych wiadomości udzieli n,a 

miejscu właściciel WOJCIECH AU· 
GUSTYN. (2 - 3) 
_________________________ ___. 

Dominik Kurecki-
Poski zakład krawiecki 

(JJiea .&łegre N. 3 
Wielki wybor materjałów na ubranlt' 

lamówienie wykonuje siQ w razie po 
trzeby w 24 godziny. 

Robot& ,warantowana. 
CE.NY NISKIE 

K·ut·s ptenięd~y. 
Kurs mark1 polsk1~j : za 1 dolar - ~ 

milJ. 200 tys•ęcy ' dn. 10/3 1924). 
dma 12 kwietnia 192..t roku. 

Frank 5ł0 Pezo zł. 6$76& 
Frank szw. 1$005 Dolar 9i12J 
Lir ł403 Funt szterl. 39ł700' 
Pea 2IW7 

..p~ 

\ .'~~ 
V :·· 

• 



Dr. Mirosław Szeligowski -1 
BTłY R!!!)"d~nt klinłk europej§kicn IDm 

~~~~n~mi>e < 

Wielki Sklep Polski 
Lek:a:r:z i. o:J;:>e:rato:r @J 

DOKO~UJE WSZELKICH OPERACTI CBIBURGICZNYC~ l K8BIECYCB ·ił 
Lecz.\ ;.,od!ug na;nowsz\rcb spo~ono'P.'. n. ada za pomocą promtem Itoent~ena. ,.it. 

J.P'Ilsiad.a własną praeownię do badań mikroskopowych i ba.da6 · 
Marcina Szyndy & Ska 

li = 
kiTw • na choroby ukryte. 

., 
• Plac Tiradentes N. 19 

N Chorych zam i ejsco-wych p rzyjmuje na_let!lllenie J 
w swej klinice. ~ 

Baa Sao 'FI'aac~seo •· 211- Kary&yba • 

----------------------~,·-~- ~---------------
• ma zawsze na. skłaJzle: makę pszenną• żytnią i kt)kurydzianą, cukier. ry~, só!, 

śledzie, ś!iwki, rodzl'l"1ki i krmsf·rwy owocowe. 
Ma równifż nsj1eps ·ą kawę mieloną T. własnej fabryki. 

iwa z browat'll 
~ 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

~ Kupuje produkla rolne jakot~: kukurydz'), faxolę1 ziemniaki, masłaJ jaja., drzewo it.p. 

5 SPBZEDA.Ż NA KOLON.JE H1JBT3W!lA l DE1.\lLICJZNA.. • C ENY PUZYSTĘP~E 

, · .~~~e~vyższa/i;ce · Wszgs&le in/Jil.: 
~ Posiada filj e w Thomaz Coelho i Araukarji 
' l 
.. $3Uaalłea,;~~ ••• ·· ••ae~Jtms~~~~~~•~VD.,~l!lllr.·fłtl~m••-4 

1\0itESPONOENCJE. "" •• •• •• ....... ••--•• ••-. •• •~ ao~ ·•'· 

Ażeby r.alwńC?.\Ć na łll.mach na- ; F k • : 
s z•go pisma polrrnike do.vczaca e a bry a CUkter kÓW 1 

łt ·o!u(ji w R10 Grande nie przy• 'P ' ' _?\ u l;) o t;) l\ " i 
nc$'qca, żadnej kozzyści kolonii ,• M _[\. l'\. M ' 
p:1', ktej; a mogącej jej nawet zar it 
s, odzić, oświ~ dczemy. :e p o wy· fł :T6zefa :B:uli. t 
d t:c kowilnia poniżej korespondencji ' ' 

p. t\idryckiegol żadnPj innej w tym e Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini.tt " papier ! 
pr:>: ~ •tllioeie n·{; przyjmiemy.~ t ym : (.ballas•) we wszystkich odmiaaach. • 
y, f. Cel, że spr·awa cała przesta ła i~ż • i 
b. ć a'~tualn!. REDAKCJA. ' Ulica Martim A:f:fon•o nr. 16. * 

S FELICIANO 9 Marca 1924 r. i C O r i t i b a - p ar a n a - B r a~ i). l 
0 ......................................... . ...... * S!enowna Redakcjo .Gazety Pol,kiej•! 

Pro~~~ o laska we umieszczeme na 

łarM!ch swego pocz:ytnego pisma, ty' h . .tfł-·····Jl\-.lłl··········--·! slów rar~ w odpow1edzi na obszerny R tio'J« 

&rtvkl.: ł podany do • Gnety Po!sktej• • ł t k T. d t '' m 
j .Ludl.l· przez p Derengcwskiego, w .- li..P e a '' Ira en es 11 
s~·r . •c :r.dr ry cia m Pdotas. 

Najch~tniej bym zbył mtlczeniem t~ fi 
SJH rtilł'~ l OIP..dY s'ę O niej n•e rczpisy- • w l w•ś • k • ~~ 

. Wflł gdyby p D·rergowski przekro• Ił a erego 1 ntews Jego • 
c;., e m f k ów do tego mnie nie wy- 1{1 11 

c y ,•al. iiQ: ~} 
To co przeszłą razA napisalem pc- !l! Plae Tiradente~ N. 3'7 i!! 

twtt rdzam, a zbijanie, fail:tów przez o. ~ @l 
Dt.rengvwskiego uwaźe.,m za śm i esz:ne. l Baczność Koloniści polscy! 11 
GO'cwa s · ę p11n D za to, żem si~ pod• · ~ 
p s ł j ko poruczn k . Gdybym si~ wy• &mil W :J: 
siu !>t wał p. Borgec;owi t m '8ł patent z ..,. aptece tej_, której wła§cicieltm jest Poltk1 rozmówicis Mi 
laski ~egoż, to dopiero by mnie ów R 
p ;~.n miał za kcmpetentnego. 11 si~ w jązyku ojczystym i znajdz iecie rzatelną ob~ł!lgQ. Ił; 

A co do piunta O zdcbyciu lub nie ~~ ~~ 

2:d tyc u miasta sprawie te) nic nte a s w ó J D o s w E G o l M 
u mte eni nie doda, bo f&kt jest faktu r., Et! ~ 
i n1kt temu C('Ś dodać albo Od!l4C nie M' Jiol'li 

L f' .• e ~z. p. Geomt>-tra. w pierwszeJ " IIIIJ;IHIIIIRIIRJIJIIIIf'JI.ftiHJWłl811 liR i' 
~ J korespondencji zaznaczył, że zu-
p li} b' utron'nie podaje o p ts b1twy 
w Pdo1ss, a tymczasem zupełnie jasno 
da pcznać, że je'lt zaciekłym borgishł 
i c:toć y n jniegodnie;szemt soosobami 
pop era rząay ~wojf go szefa. -

N ·JrH:rw piuleś pan, że Zeca Netto 
".,} chnl do mias'a w 600 chłopa a 
jd w er c glej korespondencji raczyłeś 
pt.n s1 uś.: 1ć "" 300-tu. 

R b1 tez p Geoll'etra wyrzuty rewo· 
luqon:stom że krzyczeli >bota dyna• 
m· te«, z czrg~ widać jak odwaźni Slł 
obr ń•y legalności, że nawet krzyku 
~~~ c oj ą, a służą nie dla idei, ale dla 
k n.~ŚCI. 

N e !l?csób tu ·odpowiadać na stek 
:!ar.zutów mi czynionych przez p geo
me~r~, ktore wyplyn~ ·y jak lawtna, 
Zo!!Ż"lll.!ZEm jernak że w s ptawie zabi· 
ty' h i 1, nnych, na którą p. geometra, 
szczególny kładz e nacisk żadne ga 
zety, t ni żaden sympatyk p Borgesa 
me może Wlrdzieć lepiej mżeli ja, a p. 
D .. r•rg ws~i popełma na tym m:ejscu 
jul nte pomyłke, ale fabz Ptsze p. 
ge metra, że b~dąc rannym nie mogłem 
widz•t ć pow,t&ma G;1nerała Zec" Netto, 
owszem pr~dzej mogłem w:dzieć ja 
r.niżel1 pan, który b~dąc borg1stą mu
SI .leś guz1eś stedzieć w ukryciu lecz: 
rewch1CJt:niści zachowali si~ poprawnie 
)r. kto pan z laski swojej zaświadczasz 
w swej p1erwszej korespondencji, a do• 
p:ero w drug1ej zdobył s!~ pan powie
dzieć, że napadów i grabieży było- bez 
liiu co t~kźe jes t falszem. O pomst~ 
cto Nieba wołajlł te niewinne of1ary 
pomordowanych tu na kolonji i nawet 
d:!.ieci, które nigdy broni nie mieli w 
r~ku. (Dokończ.enie nastąpi). 

Sklep 1!\pożywczy 
OllANA. SIUtBUPSIUEGO 

.Av. Col HoUJf<lCIU Viiiela No. 29. 
PON TA - GRO::~SA. 

Poleca Sz. P . .P. artykuły spożywcze 
rnąkq, cukier, ryż, sól, śledzie, mliJę itp~ 

'itunki krajowe i zagran:czne wszel· 
k'f' o rodzaJU1 kupuje produkty rolne, 
f11S1)le, ziemui~k•, masło, jaja i t. p. 

Cenv umiarkowane. 
·swOJ DO .SWEGO l 

---------------------------l\ałlitenw ffi · )'ń::,łi ie 
P. r\: nowych, krajowego wyrobu ka• 
IY'tt:r•i młyn rsk,ch o średn,ty 8 4 cm. 
jtst tanio do nabyc1a przy ul. Dr. Vi· 
,. ''"' Ht -r~~" N 70 2 4 

,,AVEIICE o '' 
Fabryka karmelków i cukierków rótnego ["'ltunku, łań· 

szych i drotszych owini~tych w papier (•balhtsc)J malino, 
aowych1 kokosowych1 miętowych, cytrynowycb1 ananaso. 

wych, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz ty~h mam jeszcze inne gatunki specya}n.~4 nowe 

go formatu, które w kaidej chwili można nabyć po ce· 
nach bardzo przysltpnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tem1 

że Sf\ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

, Franciszek Eachotnski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

.- Jll 
=COCOC08CłliCOCttDttct(łlłm._<OtłGKI Z8aot•~~ 

l Cervejaria "Cruzeiro' 1 
S !lajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowiacji t8 
S piwo własnego wyrobu po oajprzyst(łpoiejazych cenach marki O) 
8 •Cruzeiroc, ,.pusenc, »Pomba c1 •Escurinha i innt. 8 = Kupuje dla własnej słodowni j~czmień w rozm1itei iloi ei 8 
fi płaci najlepsze ceny. • a 
~ . 
; KUl' rYB\ - (J 'lE: l. P . ~ r l t. 108 (G} 

~8t)t)0>80>8t>«ł8SCGCłff!8tiCł1®8•tt ~ e• ~ 
Loadoa and Brazill a n Ba ak Li m itet 

z a ł o t o o y w 1 8 G 2 r. 
Centrala : Londres 7 tokenhouse Y ttrd E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue ocnbe. 

BAnkierzy w I.ondynie : Cly n. Mille, Currie, Holt & Co. 
Capital w 150.000 akcjach po Lb. 20 3.00~.000 libr. 

• zrealizowany 1.500.000 " 
• rezerwowy l 500.000 .. 

F i l je : Lisbona, Por1o. Manaos, Para Ceara . Pernambuco Babia. San
tos, S, Paulo. C~o~rityba, Rio Grsndo do Sui, Porto Alegre, Peht ,s, Montevideo, 

Buenos Ayr~s, Rosar1o de S2\nta Fe, Paris, N~w York. 
AgencJa w ManchestEtr, 36 Charlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua dt. Alfandega 
Przy}m~je pie.ni4dze w d O&Jozyt i na czas okreśtony. 
l<" rc!l\"'"d""' \"i,~ : e"'Ym s_ ,..,=. k:i~ c~ ..vi.h-:c ~~o. '"Y ;1 

• 

.. 

p~~łk~ml.!2~!ł:mrmm!l~~ 
· Najwiąliszy '!ynah~zek dla Je;c_:e~a. s.\·filisu ~ 
. E l J.. ::x:. J.. r , , 9 ""'- ;t; {fl 

'" wznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem lin 21 lutego .~ 
1916 roku, NT. 26 ~ 

Zwalc~a skutecznie <Jyfilis bez nieoezpicczeństwa dla injekcyj. Jest ener. ~ 
l icznym środkiem, czyszcY.ącym krew i lelrarótwem wielkiej warteści. ~f. 
Już przy u~yciu trzeciej flaszeczki. objawy choroby nawat poważniej · 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają j11kby je ręką Y.: 

odjaL U 9G0/o m~iczyzn żonatych, którzy za czasów kawąierskich, choro· ~.;; 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaią cbr(micznemi i to jest ~ 
przyczyną, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedornagania 4 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te ciotoroby sp~'wodowało, ~· 

i uratowania waszych dzi~ci od prz)byych na.,tępstw. ., 
3 flaszeczki wystąrczą zupolnie do odzy<:kania waszego :&drowia e~ 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej· .. 
. szom lekarstwem, poniewa7. nie at:Jkuju żołądka i jest puyp.nnym w ~ 
~ u~yciu. "ELIXI!ł 914 • na~yć mozaa we wszyRtkicb aptekach i ~kła· ~ 
H de.ch apte•·znycb w BrazyłJL ~ 
~ Ci1łówa7 !llkład 9"llviio e·Cia S. Paulo, A.v ~~6 .Joio lł:4 ~ 

~~~~~:~łł~x••x~~(~~\!l!lm}~r;łi 

~-~~~tm~I~JA!J.!J-tł~N~~ 
~ Szanou1ne Panie I ~ a w ciągu 4·eb goJzi>"! łl\V(łiiiiÓ ~i-: m -:.żer;e od koiek m·lcir.z• 

1- ov('h• i <>t 1i 1:f.' .. .,..t; · T.' l' JłlT-xl) fi'.J."') TJN .•\c ' 
u nana • przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 ~ 

czerwea 1915 roku. Nr. 67. 
~. _ , pJoxo-Modatina• 1es• Jedy;~ym L'l~n~ m orodut.tam leczniczym, 

l 
K~lki rrtlł.ciczne leczy w ci~tP 4 ch go•l:r.io. , U~vwa"y 15 dni przed · 
porodem, ulatwia poróit, :r.mniej'l?:a boleści porodowe i kolki, i zabez· ~ 
piacza tyci0 koblilt pr7.ea Metępstwami krwotoków, t~dc czę-.;tych przy ~ 
porcdach. Przy innycb chorobllch kobiecych .Jl'2uxu :-ledatina• ~ 

~ działa zBw;;ze skuteczuie i let~zy w..;:r.y-•tkie niedo·nag!lnia kob1ece. ~ 
R Zaleca się lekarzom i akuszerkorn. 
R Jer1yni de1.nzytarjusze: 
~ Gahvflq & Cia S!lo P11.nlo Avenida"lilo Joao 145. 

~~-~~~- ~Jii~~~J.m- :~~ 

it'BflłlłiRflfi!IS~ilftll~til~fliJIFiiłi1Bii!!lli"JI.I . ' 

11 Towarzy~twa F r a en~kie Zeght~i llorsk ie_j 

1 J,GhDrg ur~'s Reunisu i u ud · tlan ique~~ 

m 

i 
l • 

Reguhrne odjlłzdy z portów Sautos i Rio de Janeiro 
do H-1 wre i Borrleaux. 

Kamunikaela naiszybs.z.~ i najwyg"dniejs~a statkami Iu
ksusow~mi pos\>:e";znyml, które odbywa a pod,•óź zą Santos 
do Fra.ocji w 16 d.oiach oraz statkaooi specj lni~> urządzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą .Jak najwygodniejsze po1 
mies~czE>nie 

Sta1ki mai!) rlo dvspozvcj~ kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux. z Havre czyh ~ Pallice do Gd ń•!(a od 

bywa sio pociąg•mi francuskiemi aż do Dunkerqua. a z Dunkerque 
do Gda6'k" statkami komn. frllncus'.tiej • Transatl~ntique•. W ten 
sposób unikn;e si" różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi PMBźarr,wie n1 grAnicy niemieckiej 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8..l.NT08 Z RIO DE .J AIEiftO 

•EUBEEc 25 kwletnu~ 
>l\1-\SSłLIAc . 3 maja 4 maja 
»l'UO SEI .. A.• 4 , 5 maja 
aGRUIXc • 9 ., 

Spr~ecfaż bil~t6 ·11 z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
Brazylji t; zn. (bilhet :s d-~ chamada) załatwia i bli~szych in · 
formacj i udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l.ui~ Xavier N 281 Kurytyba. 

Aldiii'BI!riHIIHIIIIRitłlmllłiiii!IIIHliPliiSfł o 

Charutaria e Casa de ~·ecco~ e Mo~hados 
Jose Kot r b~~ l. L .,. olfujl• worost. 

Zawsze ma skł dzie wnystk) C() wchodzi w zakrz.s mllterj l6w sp~źywczyc 
Wlt~lki wybór: cygtrniczek, faJek tuteJszych 1 zagr Ricznych torebki na t}t 
i wnystko potrzebne dla pe.lfłcych Skł&d znanych ~ygar b. hi!slricb jak: s 
erdich & Cia_~ Stender, Dmnemlln, C •-st!l, Ferreira & Penna, M Sennin & c 

UhcA Jose Bomfecto N !4 

C A S A Ił l C H E L S przy ulicy 15 de Nov~mbro N .... 70, ~: 
Założ. w 1897 przez. Ąlf da K· ~s.a H:chels 

Ma zawsze na akładz e wiei ki wybór kap~ lu'~" c? ta pań i dzie po 
z :1.bawek. materjałów, przedmioty wł, ściwe D~\ preJenty, oraz na karna w, 

Warto ,przekonać się osobiście o dobroci towarow j&ko t<:i g ni 0 
kich cenach OH je 

~~~mmm~'r-flf'. "~-f-J ·-::,;~;s ·~-~.e~, i·· :~ .~.t~ ·.!l · :Y'-!1":,~.,.,.,;·1 ··~. \t~./!115-t'~"~'·' ~· ... 18 

~~~'Cłi5t~S~~ ·:~ "W~6~~~~~ -~~~~ ;}!<i:aar1!~~1hJ.~ ~~. ~:~~&\<ł~1.\ ,..,,jj 
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