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ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE. 

l 

Wstępujemy znowu w rocznicę cudu 
Zmartwychwstania T ego, który był słodki i 
cichy i szedł przez świat dobrze czyniąc 
wszelkiemu stworzeniu ... 

Odzie wstąpił rozjaśniały się oblicza, osy
chały łzy, kwiaty piękniej kwitły i woń cud
niejszą rozsiewały, prostowały się krzywe 
ścieżki żywota nędzarzy, ostre drogi gład
kieroi się stawały. 

I słały się pod stopy Jego błogosławień
stwa ludzkie i uśmiechy, a On idąc wskrze
sał umarłe, uzdrawiał chore, oczy ślepców 
na światło i pi~kno dnia otwierał, oczyszczał 
tr~dowate, podnosił wyklęte, karmił rzesze 
zgłodniałe, w skałach bezpłodnych źródło 
rzeźwiące w czas znoju obudzał i miłość 
głosił i przebaczenie i miłosierdzie bez granic. 

Inni pragnęli władzy, On jej nie pożądah 
pragnęli bogactw, pałaców, uczt, rozkoszy, 
purpury i złota-On pozostał ubogim tuła
czem, bezdomnym i nędznym i nie mial 
gdzieby znużoną głow~ swoją mógł złożyć. 
I umiłowały Go rzesze tysiączne ... 

l gdy w bramy Świętego Miasta wjeż
dżał - wyszły na spotkanie olbrzymie tłu
my ludu - cześć Mu królewską oddając. 

Nad głową Jego chwiały się pióropusze 
palm, pod stopy słały purpurowe płaszcze, 
drogocenne kobierce i kwiaty - matki uka
zywały Go dziatkom swoim, gr~miały ra
dosne okrzyki: 

- Hosanna Synowi Dawidowemu! Bło
gosławiony, który idzie w imię Pańskie! 

A On Jechał pośród tłumów cichy w za
światowej zadumie pogrążony ... 

I smutna była dusza Jego aż do śmierci, 
bo oto widzialną już jej była chwila, gdy 

ów pochód tryumfalny - drogą krzyżową 
się stanie. 

Nad świętą głową Jego zbierały się już 
burze Jemu tylko widome, czaiły się złe mo
ce, by cios zdradziecki zadać ! 

Bo oto On, tak cichy, łagodny i bezbron
ny, co szedł przez życie dobrze czyniąc 
wszelkiemu stworzeniu, - światu obłudy, 
światu co gotów kupczyć najświętszeroi 
ideami -· walk~ śmiertelną wypowiedział. 

Jego gołębia dusza raz jeden tylko ogniem 
świętego gniewu zapłonęła na tych, co ze 
świątyń Pańskich targowisko uczynili, Jego 
usta tak zawsze pełne miłości i przebacze
nia - obłudnikom 1 kłamcom słowa groźby 
rzuciły: 

"Biada wam obłudnicy, iż podobni je
steście grobom pobielanym, które z wierz
chu zdają się piękne ludziom, a wewnątrz 
pełne są kości umarłych i wszelakiego plu
gastwa"! 

Więc oto świat obłudy i kłamstwa, świat 
kupczących w świątyniach Pańskich, pobie
lane groby starego zakonu nienawiści - umy
śliły zabić Prawdę i Miłość. 

Zaiste wielką jest moc złości ludzkiej, a 
jako dym ulotny wdzięczność i chwała tego 
świata! 

Minęło dni niewiele, a na ulicach tego 
samego miasta zebrały się olbrzymie tłumy ... 
A wśród tej ciżby szedł On, z twaną wy
chudłą i pokrwawioną, w koronie ciernio
wej, zelżony i skatowany, pod ciężarem krzy
ża upadający ... 

Szedł pośród urągowiska motłochu ... 

Pośród tych samych, niezliczonych tłu
mów, co przed czterema dniami purpury i 
kwiaty pod nogi Mu słały, cześć boską od
dając, dziś wrogich i nienawiścią dyszących. 

Szedł obojętny na miotane obelgi i okrzy· 
ki gniewu tych, któcym nigdy złego nic nie 
uczynił, - pełen przebaczenia, ponad wszel
ki_ ludzkie zło wyniesiony i tylko "ogromem 
smutku całej ziemi - smutny". 

. A pośród tych rzesz tysi 1ca nie ozwał się 
żąden głos mocnego wyrzutu ni protestu. 
Z.1 co Go krzyżujecie? Cóż wam złego 

h 'ł? u .. zym .... 

Po zaułkach i cieniach ze swym bólem i 
żalem kryli się nieliczni jego wierni i wy
znawcy ... milczeli ci, których był Uzdrowi
cielem i Wskrzesicielem! 

"Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz pro
roki i kamienujesz te, ·które są do ciebie po· 
słane!" 

, ... I stanął ponury orszak na Wzórzu 
Smierci. Na hańbiącero drzewie krzyża za
wisł Ten, co był światłem w ciemnościach, 
Prawdą i Miłością! 

Dopełniło się ! ... 
Nad światem' zawisła ciemność i groza! 

Szyderczy śmiech szatana zabrzmiał w po-
·vietrzu, aż drgnęła zie:nia, jakby szarpnięta 
bólem istota żywa, rozpadła się zasłona ko· 
ścielna, uderzył grom i olbrzymia krwawa 
bły::;kawica rozdarła niebios sklepienia. 

Odzie nadzieja wasza ludzie, gdzie uciecz-
ka i wybawienie jeśli Bóg wasz umarł i 
niemasz Go więcej pośród was? ! ! ! 

W pomroce, na ciemnem drzewie krzyża 
jaśnieje blade ciało U męczonego. 

Mgłą łez przesłonięte wpatrują się weń z 
rozpaczą oczy świętych niewiast. 

Drżą na wargach słowa niewymówione 
słowa straszliwego niepokoju pełne: 

- Żali zmartwychwstanie? Żali danem 
nam bęgz1e oczyma ziemskieroi oglądać 
tryumf Swiatła nad Ciemnością - zwycię
stwo Boga nad szatanem ? 

- O nie trwóżcie się duchy wybrane i 
miłujące! 

Wielką jest moc złości ludzkiej i 'wielką 
wydaje się potęga ducha ciemności, kiedy 
Bóg daje mu chwilowe panowanie nad świa
tem, ale jedynie Moc Boża jest niezniszczal
na i wieczna! 

-· 
Każdego roku w dniu Zmartwychwstania 

Pańskiego wychylają się z dusz ludzkich pę
dy nowego życia, nowej tęsknoty, nowych 
pragnień, nowego trjumfu. W duszach odra
dza się człowiek nowy, który z pod grzechu 
ciągle zma:-twys:hwstaje i tęskni, do Swiatła 

. Bożej Łaski. S wiat chrześcijański zakwita 
weselem, trjumfuje nad śmiercią, raduje się 
zwycięstwem' życia. Rozbrzmiewa donośna 
pi~śń: ALLELUJA! 

Krzepi się nadzieja w sercach umęczo
nych, wzmacnia się wiara w umysłach wąt
piących, promienieje miłość z serc azukają
cych dobra i światłości. 

Głos potężny tej pieśni leci przestrzenia· 
mi wszechświata, - wieki i lata wtórują jej 
echem od , owego \~_,czesnego ranka, gdy 
Zbawiciel S wiata Zmartwychwstał, jako prze· 
powiedział. 
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Stary kasztelan zapala sobie fajk~ i siada w 
wygodnym fotelu, podczas gdy Henryk spożywa 
!)rzywiezioną ze sobą kolację Przez chwilę trwa 

ł\omans z naszych czasow w 4 tomdch. ponure milczenie. Przez okna wpada światło księ· 
przez Jerzego Bornes'c=.. życa i obłewa izbę tę magiczaem jakieroś światłem. 

W walca o miljony. 
Staremu nie przychodzi nawet na myśl zaświe 

cić lampę, a wo~aicy robi się coraz bardziej mar
kotno i strasznie w tej grobowej ciszy, przerywa

- No, spodziewam się, żą one jeszcze żyją l nej tylko wierceniem robactwa w drzewie. 
- śmieje się młody woźnicF,t. - To jest, jeżeli Powiedzcie mi prawdę, ojcze Bertoidzie -

t7ł) 
(Ci14g dalszy). 

im ten upiór karku nie skręcił. przerywa Henryk ponure milczenie - · c1.yście do-
St~ry patrzy na niego gniewnie, groźnie prawie. prawdy mgdy z temi pannami nie rozmawiali? 
- Nie drwij, Benryku l - mó'Fi stary powa- - Nie! - odpowiada kasztelan krótko. 

tnie. - Co ty wiesz o rzeczach, które się tu dzie;ą l - Czyście ich też nie widzieli ·- bada on da-
- No, nie gniewajcie się, ojcze Bertoidzie l - lej. - Czy one tu do was po coś nie przychodziły ? 

uspokaja go młody woźnica łagodnym to!le~. - - Nie ! - brzmi znów lakoniczna odpowiedź 
Przywiozłem i wasze okulary, kosztuj_r, one Jedną starego. . . . . 
markę. Macie za to nową parę szk1eł, bo są one - Hm, me ~uem, czy sobie tern me zaszkodzi· 
•~trz~jsze i .leps~e o? ~Y(.h starych, przez któreście l ~ie, ojcz~ Be~toldzie! G~y s~ę pan baro~ dowi~, 
ju~ mc a mc me w1dz~eh. . ze w_y s1ę o Jego. kuzynki llie troszczycie, to su} 

Stary bierze od mego okulary 1 mruczy coś będz1e mocno gmewał - ostrzega go Henryk. 
niezrozumiale pod nosem. Potem wskazuje na pełne Stary wybucha szyderczym, przeciągłym ochry· 
kosze; które woźnica przywiózł i pyta : płym śmiechem. 

- Dokąd oae pójśe .mail!! ? - Baron nie ma nic mi do rozkazywania, bo 
- Wy je macie schować dla tych pań - od- ja nie jestem w jego służbie - odpowiada on spo 

powiada zapytany. ko;nie. 
- Ja? ·- pyta stary szyderczo. - Postaw im - Co wy mówicie? - wola wotnica zdziwio-

te kosze pode drzwi, niech je sobie same zabiorą. ny - ale przecież pan baron jest tu dziedzicem. 
Henryk wzrusza ramionami i idzie za jello roz- - Na djabła - mruczy stary kasztelan podra· 

tazem. Zna on starego dziwaka od swoich lat dzie- źoiony - daj mi spokój ze swojeroi głupieroi 
cinnych i umie się z nim obejać. zapytaniami 

- Mogę im wreszcie ~osze te jutro ran? do ~ ~le.ż, oJcz~ Bertoldzie. ~a wam to ~ylko z 
pokoju zanieść jak mi drzwi otworzą - myśli on ~yczl•wosct mówię - uspokaJa go woźmca. -
w duchu. ' Wytłumaczcie mi, jak ta sprawa tu stoi, r.o ludzie 

lle Lecz w tych trzech mieszkalnych pokojach wszyscy myślą, że baron i ten zamek odziedziczył. 
zamku nic się nie rusza Jest cicho i ciemno, wi- - Naturalnie. źe odziedziczył, bo nikogo inne· 

~i dvcznie obie panie śpi 1 i przybycia jego nie słyszały go więcej nie było. Ale ta sprawa przecie~ ma 
t, · Stary Bertold wbiega napowrót do swej wieży, pewne "ale•. 

stukajf\C drewnianymi sabotami po zapadających Tu urywa 11tary i wypuszc1:a kłąb dymu przed 
siQ schodach. Woźnica postępuje za nim, nie cze· siebie Rozciekawiony prosi go Benryk o dalsze 
bjąc na jego zaproszenie_. . informacj_e. . . . . 

1• Pokój jego w wieży Jest tak samo straszny 1 - N1e~h 1 tak będzie - mow1 kasztelan mru-
niemily, jak komnata w zamku. Prastare oczerniałe, kliwie swym sposobem. - Opowiem wioc ci coś 

' Ol dębowe meble i \\'murowany kominek . stanowią z tej histori!• Henryku! Jesteś już dość stary, aby 
jego urządzenie. Sciany pokryte są taflami drzewa, rzecz tę po)ą~ 

lJR• euflt wysoki i sklepiony, a okna długie i wąskie. -- Stary baron, wuj teraźniejszego, zapisał !!io-

strzeńcowi swojemu ten zamek z tern zastrzete· straszna i smutna, że napraw~ę oszaleć z niej 
niem, że on nie śmie tu nic zmienić, ani kamienia można było. 
mll tu· nie wolno rus~yć, rozumiesz? Mówiąc to, .napycha sobie stary znów fajkę i 

- Rozumiem, hm l ale dlaczego?... zapała ją. Przy blasku zapalki okaźnje się perga-
- N1a zadawaj głupich pytań l Chodzi to o tę rninową twarz jego bardziej ponuro, niż zwykle. 

historję, która się tu zdarzyła. Wygląda on niezwykle wzruszony. 
- Aha l o tę baronową, której duch tutaj się l W< zaica czuje lekkie dreszcze i pewne poiry-

Uucze ?. towanie na myśl, że mu stary objawi teraz tajem~ 
- Trtk jest ... o ni!ll I mnie stąd oddalić nie nicę, którą od piętnastu lat ju~ w okolicy omawia

śmie, bo tak w testamencie napisane A teraz wiesz ją . nie wiedząc>, jak się właściwie rzecz miała. 
już, jak si~ rzeczy maflł· - Wiesz pewno i słyszałeś to ju~ niezawodnie 

- Jakbym chciał, to bym nawet miał prawo w wiolu wersjach, że baronowa Magdalena byla w 
nie wpuścić tych kobiet tu do zamku, bo tu wła- ostatnich latach życia swego zawsze cierpiąca -
ściwie mkt wejść nie śmie. l zaczyna stary kasztelan cichym, dziwnie ponuro 

- Czy i to w test mancie napiaane ? · brzmiącym głosem - słabość jej byla tego rodza-
- Tak jest ! I pan baron nic tu nie ma do ju, że jej żaden doktór nie mógł dopomódt. Była 

powiedzenia i do szukania. Ani on, ani jego farni to nerwo\\'Ość, powiadają nawet, że miewała napa· 
!ja. Nie wiem zresztą. jak one mogą być jego kre· dy lunatyzmu. Ale to było tylko głupie gadanie• 
wne. On nie ma tadnysh sióstr, ani kuzynek. Mojem przekonaniem jest, że to była klątwa ciąźą' 

- Jaka to dziwna h storja, ojcze Bertoldzie, ca nad tym domem od niepamiętnych czasów, a 
nieprawda ? ona stala się ofiarą tej klątwy. Była to też jeszcze 

- Mnie to oboj~tne. Sądzę zresztą, że one tu inna rzecz : Baron przyjął jej bardzo piękną, ełe~ 
obie niedługo wytrzymają i niebawem stfld po gaockf\, młodą dadlę do towarzystwa 1 w krótkim 
uciekają. czasie po jej przybyciu zakochał się w niej szalenie. 

- Czy to dziś nie jest znów rocznica tego - Mówif\, że ta towarzyszka zatruł.l baronOWił 
zdarzen1a z ową baroDową, której duch tu chodzi ? Magdalenę - przerywa mu Henryk 
- pyta Henryk zaniepokojony. - Nie. to było całkiem przeciwnie - odpo~ 

- Tak jest. Masz słuszność. Dziś jest właśnie wiada stary kasztelan z naciskiem. - Nilct nie 
pięt, aście lat temu, jak ją pochowano - wzdycha mo~e lepiej 1> tern wiedzieć, jak fa, który ... lecz 
stary kasztelan. nie chcę nic więcej o tern powiedzieć. Baronowa 

- I że stary pan zwarjował, co ł - pyta wo· musiała z czasem odkryć , że ił\ mą~ jej oszukuj-"' 
źoica dalef. Wpadła ona w okropną pasję, gdy na to przysdrt 

- Zwarjował? - powtarza stary niechętoie_ i ja słyszałem na własne uszy, jak w jednym z t>:\ 
- Kto ci takie głupstwa opowiadał ? kich napadów poprzysięgła towarzyszce swej zems!Q 

- Tak ludzie we wsi mówią - odpowiada Zem~tę tę wykonała ona też w ten sposób, że 
zapytany. dom1eszała rywalce swej pewnego wieczoru truciznę 

do herbaty po kolacji. Przebiegła towarzyszka 
miała się Jednak na baczności, a może i podp&· 
trzyła machinacje baronowej Dość, że umiała zrę
cznie i niepostrze~enie zamienić filiżanki z herbatfł 
i uratowała w ten sposób swoj!l życie. 

- Oni sami powariowali - irytuje się stary. 
- Co oni mogą wiedzieć o naszych sprawach ? 

Fantazjuj4 i kombinują niemożliwe niedorzeczności. 
- Ale doktór, ktory leczył wtedy wielmo~ną 

panią baronową, powieciz ał sam, że wielmotny 
pan zmysły postradał - upiera się woźnica. 

- Doktór był sam durniem - cedzi stary 
kasztelan przez zęby. - Widzf2, ~e ci będ~ mu
siał całą t~ historj~ opowiedziee, . a jest ona taka 

- Skąd wy to wszystko tak dobrze wiecie oj. 
cze Bertoidzie 1 ·- bada wo~nica ciekawie. 

(Ciąg dalszy castąpi). 
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iadomości z Polski. 
Wszechpolskość i - Galicja. 

Narodowa n arnokracja fei!t stale za· 
gniewana na .Galic ; ę•, "Galicjanusz· 
ków • 1 ,. Małą Polsk~·l Tę dzielnicę po• 
sądza o wszy:.tl. o złe, jakie się dzieje 
w pań ltwie Szó <ty listop!Hl ? - Gali 
ej: ! Socjalizm ? Gal1cja i Reforma roi 
01? G11l cja! Rekord zdaje ię jedllak 
pn ; tym względem osiąg ął p Swięto• 
chowsłri , ktory w ostatUlem swajem 
> L1beruro veto c zaatakował »Mali\ Pol
iiiJ:Q« z powodu - sprawy B>.~&arabowej. 
l\1 1:l.i'l nam kiedyś zechce udowodnić, że 
P.lsudski - takie Galicja l 

Nia mamy oczywiście nic przeciw ra 
ch u· kowi .~~umienia •, Niechże jednak 
S\i iziowie sądzą Cllly naród, a nie wy· 
łqczn:e i stale )edoą tylko jego część, 
Jedną dzielnicę l Takt partykularyzm, 
jaki wieje z ~trtjk ułów ·oo. Nowaczyń
skiego, czy Swiętocbowsk1ego, bylby od 
pow1edmm dla jaki• goś .pomorskiego 
'3tronnictwa •, ale nie dla obozu, który 
często się "wszechpolskim • nazywa l 
Popesowcy. stańczycy i ży9zi nie two
rza zre!-lztą wcale Małopulski jak np. 
Sti.ickgoldy, Ledmccy, Ros•1ery i mlesz• 
kańcy Nalewek me tworzl\ Jeszczo całej 
Warszawy. 

• Żydowska (l) Wilna (!)• 

Żłl.rgonowe pismo . '!'\ Lebn• w W~l-
nie pi!!zo : 

1 
"Może chcecie napisać list do bibljo• · 

tekt żydowskiej w Wilnie, to możecie 
śmi<lto adresować : .żydowska bibljote• 
k a • , • żydowska ulica •, .~~żydowska Wił· 
na ' (!) L 1st dojd.zie •. 

, :~oma w Wilnie żydowskiego szyldu 
hr." ~arg(Jnu .. na wszy:;tkich ulicach .. 
Z •i wywalczyli te szyldy. jak kawal 
ai.lt•J'l' mil żydow'lktei , jak ideał. Wła 
dz'l polsku usiłowała to zwalczyć ... , ale 
tu ::-it) 1ej nie udało .. 

,. W gazecie miej3cowej czytano, że 
I.Jr l)'mU 'O wy odpoczynek niedzielny W 

lokall'lch zamkniętych został zniesiony 
w Wilnie Widocznie tu nie jest tak ła · 

iwo złRmać żyd• sl'Acil.' ·• 
Tak J:is?:e bezczelny żyd o polskiem 

WiJ 1e l O Wiluie O •trej Bramy, Uai• 
we :>yt1 tu Bdorego, Wilnie Jagielloń 
ski m! »N e t.k ł two zł~tmać tam ży 
do ... t o l< >Ż , dowska (!) Wilna (!)t 

Go~pod ' w p odz iemiach 
Rynku . 

J k się dowiadujemy, w ostatnich 
dn ch za iąz· ,ło ~;ię w Krakewie kon· 
sorcjurn prz~my .:ł 1wców, które z· nas ta· 
D lE m wiosny podejmie Wl'tępne roboty 
nad r'JtW~aPiem części Rynku główne
go między w;eżą rllfuszową !l chodni· 
h ru łączącym ul. Szewską z Sukienni
cami. Praca ta b(ldzie miała na celu 
<~dkrycio v 8JŚ0!8 do piwnicy i rozkopa · 
n;e podziAmi, w których mieścila się za 
ezasow Kaz,mierza Wtelkiego słynna na 
<)\ e r la •Y gospoda RWldmcka, Obecni 
przedsięb:orcy mają zamiar odresta.uro 
Wtlć podziemia i urządzić w nich go• 
13pO•.i w stylu st~roświe~kim. Piwnice 
mieć będą s 1t>ciałue wentylacje. oraz O· 

rygiualną instalację światła elektrycznego. 

J ak w Warąa:nrle ł"ltakejo
oują sądy! 

Dnia 15 marca br. miała się odbyć 
\'f)7 .rawa sądowa z powodu skargi p. 
S' iiwii'lskiego przeciw p. WasilewE>kiemu. 
W charakterze świadków przybyli do 
sądu w oznaczonym czasie (godz. 9•tej 
i pół rano) pp. mar!JZ Rataj i min. 
-spraw wojsk. gen. Sikorski. Przybyli 
usiedli na ł~wie czekając na rozprawę. 
M•ja jednak r odzina, półtorej ... Wresz· 
cie około godz. 11-ej woźny oznaJmił, 
ża sprawa S'liwiński contra Wasilewski 
zaraz Sil} rozpocznie i polecił świadkom 
udać sią do poczekalni. Czekali pół go
dziny. A potem wszedł wotay i oznaj· 
mil : • Prąszę się rozejść, rozprawy nie 
h1)d7,ie• .•. 

JIJk nam do~oszą w zwiazku z ro• 
wyższym meydentom zgło~sił się onegdaj 
do p. marsz łka minister sprawiedliwo
ści, p, W yg<~nowski i wyraz1ł mu swe 
ub.,lt wanie, przyb~dzie Jeszcze prezes 
są;Ju okręg •we go, aby p. marszałka 
przeprosić, 

Pocbl .. b ny głos a ug le1•k1 
o •·e torm it- finan sowej 

w Pol~tce. 

W: r.i!7.awa, - W ~ngielsktm mies:ęcz
ni"' "Thu Econom • z dnia l marca po• 
Ja ..v ł srę !Ht ykuł p oś w ęcoay naszej re
formie fillaosoweJ Artykuł ten jest dla 
D !! 1 niesłychanie korzy::<tny, charaktery• 
zu e wydatki Hlń5twa jałl.o bardzo nie· 
~Daf'zno i wsk zuie na pctrzebę w ce• 
lach sanacji sb.11rbu obciążenia w wyt• 
t.zym stopniu ludno~ci. · 

ł:; 'X' ' · - ; -,::e 

·:Dział praktyczny. 
ll'Jój ogródek warzywny. 

(Opracował Jotei). 

(Ciqg dalszy). 

III. GASTRONOMIA 
Gastronomia, w~ raz poebodzenia grac 

kiego gaster -żołąd. k i nomos prawo; 
jest to sztuka pr~yrz14dzauia potraw w 
ten sposób, aby zadowoLć całkowicie 
smak, pobudzić zmysł l estetyczny i wy
korzystać o ile możności wymogi hy 
gieoy 

Jak długo i!tnieje ludzkość, tak długo 
istnieje ch~ć dogadzania :Łołądkowi i tak 
n. p. nasza pramatką Ewa lubi jabłka, 
Ezaw za miskę soczewicy sprtedaje 
pierworodztwo, według historji jedynie 
Spartanit zadawaloiali slę .czarni! polew· 
Ką •, nie wiemy jednak czy przypadkiem 
nie stanowda ona u nich podobnego 
przysmaku jak u R~ymilln •"lowicze ję · 
zyki • lub u tutejszych indjan "ccrró• 
t . j. billłe robaki żyjl}ce w spróchniałym 
pimerze ale de gustibus non est dispu· 
tandum. 

W Polsce bywaly uczty wspaniałe 
czytamy o nich w ró:Łnych .Pami~tni
kacho-, a wzór uczty z początków 19 
stulecia spotykamy w ~Panu Te.deuszuc, 

Brazylja również gustuje w gRstrono
mji. w każdym prawie tygodniku znaj• 
dujemy cały szereg racept kulinarnych, 
cóż? - kiedy niestety tylko mała iliar · 
stka wybrańców mote z nich korzyst~:~ ć, 
są bowlem za kosztQwne i nadają srę 
tylko do I!liast, ponieważ wiele z wy· 
mienionych dudatk6w, bezwaruiJkowo na 
kolooji dostać nie można. 

Celem niniejszej pracy jest podanie 
różnych przepi,:,óW dostosowanyeb do 
warunków kolonji i nauczycielskiego ży• 
cia, a więc mają być tanie, smakGwite 
i o ile możnuści bezmi~sne. 

Przepis~ będę wyduwał porjojycznie, 
odpowtedmo do panujlicego !lezonu, Te1 
raz naprzykład możemy mieć omi:łory 
juUo surowe, fużto mas(}, zaczynajmy 
więe pomid< rowo. 

I) Da8a peJB idorowa Wziąć 
pewną tłość pou;tdorów opłuk~ć w zj, 
mnej wodz1e, wyci~n4ć ziarnka i ciecz 
żółtą czyli oczyścić •. Ina:Jzoj bowiem 
odczuwa sil~ nitmiły zapach i goryczkę) 
Tak oczyszczone pomidory włożyć w 
rondel pobielany lub kociółek miedziany 
i ~otować na wolnym ogniu aż do roz· 
gotowania następnie przefasować (prze· 
trzeć przez sitko) zlać masę znowu do 
rondla, dodać sporo soli i gotować tak 
długo aż masa zgęstnieje, - następnie 
wyk żyć maso na miskę i zostawić Są 
przez ktlka dni celem obeschnięcia, wów• 
czas wkładamy ją do pudełek drewnia
nych Tuk przyrządzona masa konser· 
wuje się znakomicie przez cały rok. Ma· 
sy pomidorowej u~ywarny jako dodatek 
do zup sosów, mięs i Jajecznicy, można 
ją także jeść z chlebem 

2) Sos poaidor owy ~a 4 oso• 
by wztflć 6 dużych pomidor6w pokrajać 
i udusić w maśiE~1 podlewając rosolern, 
gdy się zupełnie na mosę rozgotują prze· 
fasować przez sitko i włożyć ły~Bczkę 
cukru. Osobno zrobić zapratką z łyżki 
mąki, wymieszać z masą pomidorowił 
rozebrać rosołem, posolić, zagotować ra 
zero i pałać sztuk~ mięsa lub podać 
osohno w sosjerce. 

8) So8 po m idorowy ze śmie· 
taną" Udusić dziesięć pomidorów oczy 
stczonycb z jedn~ łyżkił masla, szczyptą 
soli, jednym bobkowym liściem i jedo!i 
pokrajaną cebulą. Osobno nastawić ja
rzyny pokrBjane z grzybkami na smak. 
Zrobić zaprażkę z dwóch łyżek mąeła i 
trzech łyżek mąki, zarumienić lekko, 

.zalać ćwierć ltłrarr. kwaśnej śmietany, 
rozmieszać z zapraszką~ dodać przefar. 
sowane pomidory, wlać smaku, rozbić 
należycie, wsypać siekanego kopru. zgo
tować, osolić do smaku i oblać jaja lub 
podać do r)·~u albo do miQsa. .(C.d.n.) 

--------------~--~~------

TELEGRAMY 
Polska. Warszawa 14.- Krą• 

źą tu pogłoskił że na granicy ro· 
syjsko·rumlłń!Skiej przyszło do kon· · 
fliktu zbrojnego. Przedstawiciele dy. 
plomatyczai tak Hosii, jak i Ru
mun.i zaprzeczają tym pogłoskom. 

Warszawa 15. - Zakończył się 
stra jk górników na Górnym Sląsku 

Warszawa 15. - S ·jmowa ko· 
misja dla spraw zagranicznych 
uchwaliła. wezwać rzad połski1 
ażeby zarządził natychmiast arodki 
energiczne celem zabezpieczenia Pol 
sce wolnego dostępu do morza Bał 
tyckit go pr::ez Kłajpedą. 

Warszawa l6. - Przybył tu z 
Rygi uwolniony przez bolszewików, 
arcybiskup Cieplak. Czcigodnego 
01~czennika za Wiarę aw. przywi
tali na dw.:>rcu kolejowym ounc]usz 
apOSlolski, przedstawiciele władz 
i licma uesza lu~ności. 

Arcybiskup Oief!lnk, po krMk!m 
wypocz:·nku w Wttroza !1.ie uc!h eię 
do Rz}roll, aby O i U św. pr:~edh 
ż 1 ć roernorjał dotyczqcy CJt rrh ń1 
Jakich dośwwdczy ł od bo1tsz~>~i·{ÓW 
1 jakkb dośw,adezaJą je!zt.:ze te· 
raz duchowm katoizccy. 

A re!biskupowi Ctepłakowi ma 
b~ć ofmrowaoe wduo ze znacznie j 
szych arcybisJmp::;tw po!skich i wy· 
sokie stanowisko przy Stolicy Apo 
stolskiej. 

W wzmowie z dzienuiliarzami 
arcybiskup Cienhlk oświadczył, i e 
r3łunek Kośdola kutolrcki~>go w 
Rosji mot e mste;tp!Ć t · lko pr ··Pz 
połączeaie prawosłrwia z Krś · 1o~ 
łem k toHckim i poddaoie s1ą te 
gvż władzy papit!skit. j . 

Anglja. Londy11 14 - Lloyd 
George 1 był y premjer angieldki 
cięiko zasłabł1 stan jego zdrowia 
nie jest jednak niebezpieczny. 

Bugarja S ofia 15 -Trybun:> ł 
wojeo ny uwolnił od wińy był ch 
minrstrów gabinetu StllmbuiJfiskJe 
go! oskarżonych o propeg;mdę re 
wolucyjną przeciw państwu. 

Rosja Londyn 15. Korespon · 
dent »'11Imesac z Moskwy donosi, 
ze oa tądanie rzł!du sowietów zo• 
sta~o w Mnn iżuqi aresztow<1nvch 
12 of1c. rów wo;t~ka bi8 łPg" (ar-- fy 
b1. l z .wir'k1 ~ go). 

Londyo 15 -- Z oowodu z~s~· 
dz,~n ta w K ijowie na karq amiHf~l 
CZ1f' r t:Ch osób ze sfer naułww ch 
przez rząd sowiecki1 prernjr r tzą 
du fran,'uskwgo p. Poinca·e wni6"'ł 
emrg,czr1y prott-st. Przecaw temu 
protesto"~Vi wystąpił z ot urzeoiem 
CzvczeryoJ komisarz sowietów c!h 
spraw zagranic~nych t wierdząc, ż<' 

rząd fta acusln nie ma prawa mit> 
szać sią do sp. a w wewnętr, oych 
Ros1i i bronić szoiegów. 

Londyu 15 -Doons ." ą z Mos~wv 
:te rząd sowiecki me chce zapłacić 
długów wojeonych zaciągniętych 
przez rz14d carski . j ednakże nie 
wzbrania się od uregulowania dłu 
gów obecnl"go pań •twa rosyjskiego 

Londyn 16 Z Moskwy tełe· 
grafuj14, ~e władze sowieckie uwi~ 
ziłv w Leningradzie ( PetetsbtJł "'u) 
pod zsrzutt m szpiegostwa sekreta 
rza konsulatu f.:sttń"kiago. 

Moskwa 16. - Komisarz dla 
spraw wojskowych, Trocki1 w mo• 
wie citda w no wygło!Jzont•J napadł 
ostro na f:-aocjęJ zarzucając jt>j r 
niewierność w sprawach palitycz 
nych. 

Włochy Rzym 14. - W Wa
tykanie w kancelarji kardynała se 
kretarza stanu odbyła się ceremonJa 
otwarcia konft>rencyj dla propagar11 
dy. maJąCGj na celu wybudowHoie 
w Rzymie miądzyuarodow~-' go ko 
ścioła katolicklrgo poko u, poświ~ 
eonego Najsł. ~ercu J~zusa. W ce 
remonji tej wzięło udział dziew ię· 
ciu kardynałów. Kardynał paryski 
Dubois w przemowie swej wzywał 
cały św1at do wzięcia udziału w tym 
wielkim dziele, mającym na celu 
pogodzenie wszystl,icb narodów. 

Rzyo.t 16 .-Między rządem wło· 
skim i szwajcarskim przrsz.ło do 
ostrt'go konfiiktu dyplomatycznt: ,go 
z powodu, że podc~a~· ćwiczeń 
wojskowych na granicy włoskit-i 
żołnierze szwajctit scy mieli obra · 
żać godność narodu włoskiego 

Rzl\d szwajca;;;;ki po przepru· 
wadzemu śledztwa oświadc v ł , że 
zarzut włoski je t mesłuMzny i ~e 
Szwajrarja nie miała nigdy zamia· 
ru obrażania Włoch. z którymi 
p ragnie żyć w najlt!pszeJ zgodzie 

Stany Zjedooc~one . Nowy 
York lo Jeden z samolotów a me 
rykań'3~ich1 który brał udzia ł w 
locie na k0ło ś wiata, zol5tał przez 
gwałtowny wiatr rzucony na ekały 
Li ki w Alasce i rozbity na ka~ 
wałki . 

R1o de Janeiro 17. -Telfgramy 
nadeshn&J z N 1wego Yorku iofo~· 
m j ą, ~e st>nat amerykań-3ki obu
rzony )est pwl.e:item J apo'lji w 
sprawie ucbwalooych ooostrz~ń 

im!g,·acyjnych. Senator Johnson, 
twórea prcjt .ttu oowt. go prawa 
imigracyjnego oświ8dczyr te bez 
im·gracji Stauy Zledooczone za 
50 l~t be.d~ posndały 20u maiJo• 
now ludn<Jści. 
Oświ~ dc?:ył rów o ·cż sen a tor J c h!'"!. 

son, żt: j g::> proJdtt WC4le nie na · 
rusza praw Japonj i. 

Francja. Paryt 16. Zmarł 
tu ksi~że tłoland Bonaparte, wnuk 
Lucj •oa Bonapart.cgoJ brata Napo. 
leooa I. 

Paryż 17.- P. Poinrare oświad 
C~1' ł te Fraorja wvcofa s1ę z Za. 
gł~Jbia Ruhry dop1ero wtedy, gdy 
w zupełncści otrzyma odszkodowa. 
oia w o j;:nne. 

Meksyk. Meksyk (miasto) 17.
Dyktator Obregon skazał na karą 
śmierci generałów Ms ria Rend.ona, 
Ricer~ Reza i Saucedo wziętych do 
oiew ołi w bitwie pod Tamaulipas. 
Wyrok śmierci został natychmiast 
wykonany. 

Niemcy. Rio de Janeiro 17.
Tell"gre.fu q z Berlina, że gabinet 
niemiecki przvilłł przychylnie spra 
wazdania generała Charlesa Dawes 
w sprawie odszkodowań WOJennych. 

Przy nadchodzących Świętach 
Wielkanocnych przesyłamy Sza
nownym Prenumeratorom i Czy
telnikom nas~ego pisma życzer.ia 
"Wesołt:go Alleluja". 

REDAKCJA. 

Z powodu S'wląt Wiełkaaoc
a ych aastepny numer ,Gilzety 
Po skiej" wyJ••ie w aał!Jłęp · 

uym tycodo iu tylke r a • 
tj w p il'łek 

Z Kurytyby. 
Z PO WODU BRAI{U SRODKÓ W 

TR \NSPO d.TOWYCH. 

D"itł 12 kwie! ni~ br. przvby1o 
do "' urvtvbv kilkunastu przedsta 
wi1 1eh firm handlujących drzewam1 
ab ', z powodu w elk1ego braku 
ś ·ndków transportowych dla drze· 
wa to 'jest wagonów1 kolejowychJ 
uprosić Dyrekcje kolej o 'Wą o zapo• 
bieżenie tej nieprawidłowoaci t do· 
starczenie wi~kszeJ ilości wagonów 
dla tzansportu drzewa. Dyrektoro· 
wie Dr. Igoacio Martins i Dr. Garcez 
Moreira po dłuższej konf >rencji z 
przedstawicielami przemysla drzew• 
nrgo przyrzekli; ile tvlko b~dzie w 
ich meżoośri1 usunąó wsze,fit iP. nie· 
p"awidłowoś~J, powiększyć ilość wa1 
gooow, i wydać rozporządzeme dla 
kierownikó .;v s tacyj kolejowych, aby 
sumiennie i bezstronme udzielały 
wagonów k olejowych dle t reospor· 
tu dr~r.wa. 

DLA POMIESZCZENIA 
IMIGRANTÓW. 

W poprzednim numerze • Gazety 
Polskiej c donosiliśmy że do Para• 
oy przybyło prze:: zło 900 tmi.;rantów 
Niemców. Ponieważ jednak oka 
z;> lo się1 że tutejszy urzad koloni za . 
cyjny nie był przygotowany na ulo· 
kowanie tak wielk iej ikści irni· 
gramów t j nie posiada odpowie. 
dniej ilości wydzidonycb k,tów, dJa 
tego dyrek tor ł.:Jlejszego urzędu 
kolonizacyjnego Dr, Fraori::!co Ma 
ooel Cor!:eia wyj~cbał t 3 b m, do 
R10 de Janeiro1 aby tam uzysl;aó 
od rządu fp.Jeralnl"go po m c i środ · 
ki, umożłiw1aj lłce ulukowanie przy· 
byłych imigrantów. 

wbdze federal::le tak traktowan~1 ~ 
jak h> ć ::lowin ~•a, i że rząd parań N l 
ski powinien tcm .energicznej za• s 
b ać s:ę do ko!ooizacjc swego sta. ł 
nu t do przygotowania odpowie• ł 
doi i ilości lotów, - a przecie! l . , 
ziemi mu Pie brait. ~ 

MANJA SAMOBÓJSTWĄ, 

Przy ul. 13 de Maio w Kurytybie 
w domu pcd Nr. 38 dnia 14 bm. 
odebrał sobie życie przP7. powiesze. 
nie Włoch lJ Mig1Jel Giorgio, ka· 
waler1 liczacy ltJt 62. Przyc~yny 
tego samobójstwa nie sa znam•, 
gdyż samobójca, chociaż posiada 

~ 
~ 

l 
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a 
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tu rodziną , me pozostawił zadaego 0 
wyjaśoitJu ia n a piśmie, a całem 
swem zachowaniem sie wcal<' nie 
z.dradz.3 ł tak tragic:mych mtencyj. 

W miejscowości S. Loureocto1 mu. 
nicypJtlm Casłro, od ~:' brała sobie 
życie dnia 31 marca br. dziewiętoa1 s 
stoletnia Leo f ·edioa Gentil, córka ks 
p. l\f1 kołaja Gentil de Castro. Aby Sr 
swń1 szalony zamiar do skutku do· rz 
prowadzić oieszcz«:śliwa zażyła silną 
dozę trucizny, a nastąpnie su: po• 
wies1ła. Natychmiastowy ratunek le• 
karza nie zdołał przywrócić jej 
życia. . 

Przyczyny tego sarnobojstwa rów 
nid nieznane1 przypuszczać Jednak es 
należv1 że spowodowała je1 jak 
~wykle1 nieszczE:śliwa mtłOM • 

Z Rio de Janeiro. 
ZAGADK OWE SAMO RÓJSTWO 

ZNANEGO LOTNIKA BRAZYLIJ
tiKI~GO l\APITA ~A FINTO 

MARTINSA. 

Dnia 12 b. m. nad ranem ode• 
brd sobie życie wystrzałem skie• 
rowan~m w głową znany lotnik 
ka pita o Pioto Martins. który wraz 
z Iot'<ikh rn Htatooem odbył zeszłe1 
go roku lot Nowy Jotk -Rio de 
Janeiro. 

Takie informacje udzielił pub!icza 
nośc1 dztennik tutejszy » Diario da 
Tarde c z 12 b m. 

Tymczas m statnie wiadomości, 
ogłoszone przPz tenże sam dzien
mk dnia 15 b, m podają w W'llplir 
wość samobójstwo i dają, do pozna• 
11h, =~ l 1tnik ten mógł być tak~e 
~a::.trzelonvm przez swoj lł kochao· 
ką Aid~ Undestone, artystk~ z ka· 
oaretu • Palace Club c, - z którą 
razem mieszkał przy awenidzie 
Gomes Frdr~ Nr. 106 i gdzie zwło. 
k1 jego znaleziono 

Pioto Martins po spędzeniu no· 
cy w k1:1barecie wraz z A1d4 i dwoa 
ma przyjaciołmi powróci~ nad ra .. 
nero do do~nu po sprzeczce ze swo. 
ją kochankl.ł· W domu sprzPczka 
~ię powtórzyła i do tak gwałtowna,; 
że po śmJerc.l Martinsa wszystkie 
rzf.'czy i meble znaleziono w wiei, 
kim oi ładzie. Jest WIQC bardzo 
prawdopodobnem1 że Ąida pod 
wpływem rozdrażnionych nerwów 
strzeliła do Martmsa i zab1ła go 
oa mie jscu 

Prawdę wykryje nrezawo~qię 
śledztwo policyjne, 

Z Sao Paulo. 
MĘŻO I:. Ó JSTWO. 

W S&, l Paulo Josef1oa Brusarisco 
w cbwlłi gdy pijany .1ej mą~ Frant 
ciszei\ Brusarisco chciał bić ja i jej 
córkę , pochwyciła nóż i zabiła go 
nim, 4ada•f\C mu dwanaście pchnit:ć 
F anciszek Brusał'isco liczył lat 47 
i b\ł z zawodu mechanikiem. Dla 
żonv i córk1 b, ł tyranem. 
M~żobójczvni~ uwięziono na 

rnit jscu. 

..... ------------------~--~ 
Dnia 26 kwietnia o godz. 8 wieczo• 

rem <•dbQdzie się przedstawie amator· 
skie w sali Związku Polskiego przy ul. 
Carlos de Carvalho 72. 
0Lłegrane będą pr ,.ez starsze dzieci ze 

szkvły Siót~tr Rod~iny Marji i dorosłych 
ama torów 3 sztuki bard1.o za mujące: 
"Panle qki•, .Po d lasem• i .•li· 
saey•. 

F 

Nie wiemy, czy D·rowi F M. Cor 
reia uda się na razie co wskórać 
u rzf\dU f daraln<"go, który pod tv"'-' 
wzg!qdt: m sam walczy z ogrom·-,e 
mi trudoościaroi, nie mogł,\c ul)· 
kować przybyłych w O:}la to•f,h 
doiar:h imigrantów, których ob"coie 
znaJduje s1q na ~Wyspie Kwiatów« 
okoła 16 tysięcy. 

O'<sZUJe sią z tegCJ wszystk!Pg )1 

że sprawa kolonizacji nie jest przez l CENY MIEJSC: Loża 10ł, panowie 
2$, pante 1$, dzteCl 500 rs 
~ysty dochód na szko .. Sióstr. ~, 
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= POLEV.&.liY: ~ ! Wydawnictwo Oświaty Nr 2 ~ 
łl p t. ~ 

! Mała Gramatyka D 
; jQzyka PortugalsKiego 1 ! Cena za eg~empL 8$000 ~ 
ti Prz7 tuziaie 2 egz. ~ratis! ~ 
)l Wysyła się zaraz. po otrzymaniu ~ 
)l ZłlmÓWle01a, a 
~ ADRESOWAĆ: = 
a ,Gaze'a Polska< łJurityba, a 
~ Parana, (Ja.ixa B !{ a 2-5 K 
~liDIDQUUUiUUCaU~:MaUliUVC 

Obecny -: stan szkolnict Ma 
oświaty polskiej poza 
granicami Państwa. 
(Ciąg dalszy) 

S!łami~nauc:~yc•elskiemi w tych ? o.t. 
ki~h szkołach ścedmc:h ~~ przewazme 
si;ża oraz bracia 1 siostry zak_onne. 
rodk\ nidWlelkie wh sne ~~~ daJą ~a 
rtlłdom tych szkół moźn sc1 przyble· 
ania lepiej płAtnych śwJeckich nauczy 
ięli. z tego powodu polskie ~e s~koły 
rednie ustępuj~ mnie1 lub w•~ceJ po• 
iomowi równorz;dowych szkół ną · 
owych amerykań5kich i m' Ź'laby _je 
rzyrównać do poziomu s1kół wydzta-
owych w W 1el"cpoltce . 
Jedyną świecką polską szkołą średmł\ 

est Wyżsr.a szkoła Zw ązku N r~do · 
ego Polskie&o w Cambndge Spnnga 
Pennsyjwanji 
Zjud Oplekuoów _oolski h w Stana~h 

JedllOcZonych, 1 akt s ~ odby~ w k?n 
u wrzeioia br. w WaszyngtJnt~, stwler 
ził w znkr ,sie !Zkolntctwa, ze utrty 
anio ch~rakteru polskieg'~ szkół u~a · 
żnta s· ~ od ref rmy sz~ół para~Ja,l: 
yt:b. W tym celu nalezy podruesc 
Gziom nauczycieli szkół, oraz ~ysy• 
6 zakonnice miejscowe do ~raJU, by 
znajamiałv sie z potrzebami szkol• 
ictwa w Polsce 
Prasa polska w Stanach Zlednoczo-

ych }ett liczna na 11? c7asop•sm 
ychodzi 20 gazet codztenn1e, które 
~rozchodzą n tjwi~cei ~ st~ nach _Mew 
ark, Pennsyvanie, Oh1o, M1ch1gan, 
inois i W sconsin. . .. . . 
Szkoda wielka że l1czM 1 naJJodrn!(aJ
& cz~ść uczepu polskiego, choć jeu • 
8 sit; czuje polsk~&, przy tak1ch sto
nkach ukolnvch w nastop"ych._po. 
leniach przypuszczalni~ u ;neryka
uje się i wynaro ·.iowt J_uz tez~~ 
odzież mówi lepiej po angielsku mz 
polsku. m}~o ' licz~ych towarzystw 
odzieży Sl)tewacku:h, sportowych 
idy wlec Polak powinien według 
ożncści przyłC\Żyć tt;kt do te~o, &by 
ć 1; tych wychodźców d7aelnych 
ien~ych u~yskać z po.wrotem_ d~ 
ju. Natomtast nie nal?ZY pop•erac 
1gracji polskiej P!>~ ~a dną . formą , 
· nawet przez objaBn1en1e w ~1smac:~ 
owych, jAk tego pragn~ .' . !gen c• 
ęt :~wt i nasi .najsordeczmetsl • 

południowej Amery re os adło o 
0 2oo 000 ludu polskiego w stanach 
ana, Santa C•tharina i Rto Gran~e 
Sul w Bruyl1i oraz w A rgentyme. 
VII W Brazylii najwi~ksze centra 

ak:olci Sfł w Paran1e w pobliżu mta, 
Kurytyby. T •m też wych?dZ!ł wszy
·e tny czasopisma polsk1e ,Gazeta 
ka• rSwit~ i .Lud", prócz tego 
aitczniki: • . • 
Przyjaciel Rodziny•, , Nas~e zycte , 
ortcwiec Polski• • 
połeczeństwo polskie w. Bra~ylji 
zieliło 1t~ na dwa stronnictwa 1 to: 
związku towarzyJtw • ~ul tura' o 
unku post~pown - antylnerykalnym 

zwil&l'.ku .o~wtata • o kusr_un
religtjno • narodo:wrm _Zw•ązktom 
wiata' kierują llsi~Za mtsJ nar ze . z 
owa. (Chł~ dal:łzy nastąp1) 

ary na zakłady . M i· 
nar~y Slow a Bozego 

w Polsce. -
ostatnim numerze naszej Gazety 

dl bllłd zecerski, ktory niniejszem 
ujemy Powinno być : 
Jan Filiziak 5$000 
I. p, z Iraty 10$000 

aru na b tedne dzieci 
w Polsce. 

listq pani Konsulowej złożyli : 
· Iwanowski z Muricv 10$000 
· pana Antoniego I. Franui 
Frania I wanowscy po 5$ 10~000 

Dawniej ogłoszono 1 t:$000 

Razem 30$000 
-:-

Ze szkoły W. Stawiekiego 
na FERRARI!: 

'onty Stawi. ki 2$, Franciszek Lica 
, Em1lio Klejna 500 rs, Walenty 

Wieki 500 rs, Leon Lipka 500 rs. Jan 
Górski 500 rs, Leon Dering 200 rs, 
l.eon Chyla l$. Jó.r.ef Lioka 500 rs, Au
." ust Lipką 500 rs ~ktor · Stawicki 
500 rs Joa,J Massucbetto (włoch} 500 rs, 
Fausto Sechineł (włoch) 1$ N kt.dem 
Lau 300 rs, A:1toni Lllu 200 rs, Józef 
Gajdecki 300 rs, Teodor Kosiński 400 r~. 
Biagio Ragone (włoch) 400 rs, Józ~f 
Ba!>zcz 400 rs, A ngelo Belłon (braz ) 
500 rs. Izydor Laskowski 500 rs. 

· · Raz.em 1 1$700 

Ze szkoly p . Filomeny Stawickiej Lica 
na FERRARII: 

Filumeua S!awicka Lica (orof a) 2$. 
Leonora Klejnawska 500 rs, Steftmta 
Jarek 500 rs, Fr Lica 300 rs, Zofja 
Patczyk 400 rs, Klnr11 Ptttczyk 40 ' rs, 
Stef'lnia Patczyk 400 rs,. Leopold Pat· 
czyk 400 rs M:<rj a. Karastilska 400 rs, 
Katarzyna Karasiń'lb 4QO rs .. ~melja 
Zanlorenzi (włoszka) 400 rs, Olma Zan• 
loreozi (wh~zka) 400 rs, Arnelja Lau 
200 rs Rosa Massuchetto (włoszka) 
200 rs, 'Luina Migliorim (włoszka} 200 r~ . 
E ugenia Zópuo (wloszka) 200 rs, lr1a 
Sechinel (włoszka) 500 rs, Augusta 
Wieka 500 rs. Leonora Druciak 400 rs, 
Stefania Baszez 400 rs . Katarzyna Krzy 
i aoowska 200 rs, Rozalja Las~owska 
s. O rs, Rosa Bellon (braz) nOO rs, 
Joanna Dvbaś 500 rs, Matylda Dybai 
1$, Cecylfa Laskowska 5CO_ rs, Marta 
Laskowska 500 rs H"'leoa L1pka 500 rs, 
Witalina Gllrska 500 rs, Anna Hejmor 
wska 500 rs. 

Dziewczęta razem 14$300 
Chłopcy ,, t t ~700 

Razem 2tiłW0 

Ferrari a, 15 - 4 - 1923 
Walenty S ta wieki. 

P. Mlłrja Bukowska z Castro 5$000 

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

do Polski. 
WzajP-mne stosunki bandlowo· 

baokow~ między Polską 
J B-azylją. 

Wi~domo, że przesyłk i pienieźne 1o 
Pohkł nie s~ iuż obecnie dokonywane 
prżez k ·nsul ty 

Bank francusko-włoski dla Poludnio
wej Ameryki, znana msty~uci~ b_anko · 
wa posiadający w Brazylii 2Z f:l1e. po 
sta~ow tł ! pnsobem rewnym i szybkim 
ułatwiać tutejszej licznej i pracowitej 
kolonji polskiej pn esy ki. p eni~dz:y d~ 
Polski i w tym celu n. WI'\Zał sto,unkt 
z kilkoma po 'IVd:nymi ben~ami w Pol· 
sce p osi sdającymi tam liczne i po c a· 
łym kra u ro-z:ga'O'!.'one filje. 

W ten sp"sób przesłana potyczka 
za pośrednictwem B. nku francusko• 
włoskieg., w możliwie n&)krótsz~·m cu 
sie dojdzie dll najdalszego zak'łtku 
Polski. 

Przesyłki mog'\ być dokonywane 
albo zapomocą czeków albo na zlece· 
ni~, w j ekiejkolw ie~ monecie i wedł11g 
na1 epuego kursu gtełdowego. 

Nakonlec celem powiększenia w Bra 
zylj i handlu importowanych towarów 
z Polsld, a w p,,lsce eksportowanych 
towarów z Bru ylji Bank francusko 
włoskt podejmu1e sit;: 

11) jostarcać interesowanym kupcom 
wszelkich uzvtecznych inf~'rmacyj, U· 
łatwtać im naw :ązanie stosunków ht n· 
dlowych z kupcami i przemysłówc:tmi 
w Polsc~; dostarcza}'łc im równocześnie 
pewnych o ich firmach opinji. 

b) otwierać kredyty zwykłe. potwier· 
dzone lub na postawie dokumentów 
na rachunek importu'ących i na rzecz 
eksportUJiłcych w Polsce. 

c) przesyłać f rmC'm polskim nazw_i 
ska tutejszych kupców życzących sobte 
eksportować do Polski towary brazy• 
Jijsk1e. 

d) równocześnie Bank i pol~kie 
otw<'rzył w Banku francusko - wło
skim kredyty pojedyncze potwierdzone 
lub na podstawie dokumentów na ra1 

l 
chunek importujących f•rm polskich 
a na rzecz ftrm eksportuj4cych za· 
mieszkałych w Bra?:ytji 

-Bank francusko włoski będzie sio 
· czał zad ,:~wolunym feżełi b~dr:ie mógł 

swoim pośrednictwem przyczynić s · ę 
do zacieśłilieni a stosunków handlowych 
między Polską i Brazylją. 

Dzialiliność Banku francusko,włosklet 
go w tym kierunku zasłużyla sobie 
na uznanie przedstawic1elstwa Rzeczy· 
pc.spolttej Polskiej w Brazylji. 

Bacznnśó ! ! ! 
Dopiero co nad•szły • kraju 
ksi~żki do nabożeństwa w w1el 

k1m wyborze i po cunach umiar· 
kowanych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczątek gumowych 

CEZARA SZULC A 
prz7 ul Bar ii.o do Serro .&.znl 
I. ta ; 14: CJur it;yba, Parana. 

2- 12 

Szanowna Redakcja t 

Po moich ostatnich wiadomościach z 
kolonjL dużo si~ unas zmieniło. Nasz 
ks;ę~ulek jeźdti po liniach od szkoły do 
szkoły, zacbęcajlłc dzieci do naaki. Poświ~· 
c•ł nie dawno sakołę na linji Lepó Netto, 
to znów wyjecbal za Subtil n11 linje Ipe, 
toż samo na linję Evarista z poradą, ja k 
mają budować szkoły. Radzi, ażeby vv 
każdej szkole nowej był jeden pokóJ na 
ołtarz t. j. kapliczkę, aby lud~tska sta
rzy i dzieci, który nie mogą pl'ZYl ś[l do 
kt śc10ła w miasteczku mogli się tam 
pomodl1 ć. 
D.tiań św. Jr'>zefa tego roku był bar· 

dzo wesoły jak jeszc1.e nitrdY . Obcbo 
dziiiśmy go JBk wiP.lkie św1ęto. Gdym 
przybył do miasteczka tego dnia, naj 

-- pierw zobac~ylem przed Tow. "Postep• 
wywieszone dwa sztandary, Polski i Bra· 
zylijski nie wiedząc co to znaczy, p}tam 
si~ jednego "kupca co to mo~e znaczyć 
a on mi mówi, ~e dziś kolonja obchodzi 
pierwszy raz rocznicę .Konstytucji Pol· 
ski11 - to też widzę wielki ruch koło 
kościoła. W chodzę do kościoła i tu wil 
dzę dużo ławek przed w1elkirn ołtarzem 
nic nie mówiąc klękam i czekam co to 
będzie, aż tu p , drugiem dzwonieniu 
wchodzi\ dzieci z nowej szknly, założo
nej przez Przew. Ks Konstantego Zaj· 
kowskiego Najpierw wchodzą dziewcząta, 
pa~niej chłopcy, ale szli i szli, końca nie 
widziałem, bo b-ył przed ko~ciolem, my~ 
ślałem; ~e to z calej kolonji zeszli siQ 
dzieci i dopiero pó~uiej dowiedziałem siEj, 
~e to tylko dzieci m1aste(.!zka. Gdy ju~ 
doszli do ołtarza, na dany znak wuyscv 
p:. klękali i później weszli do ławPk, Przed 
Mszfł św Ks DobrodziAj wvszedł z ka· 
zaniem, przecLytał Ewaog1elję św. wspom 
n•ał te~ trvchfl o Koustytucii polskiej i 
ntJHśniając w Jakim porzl\dku po Mszy 
św. marny iść do domu obe;hodu . . 

Mdza była śpiewana, a podc~a:i M-szy 
na chórze śp1owaly dziec1 >Boże coś 
P()lskęc:- ach m oj BJże l jak to piękciG, 
zdaje się człowiekowi, że jest w Polsce 
Po Mszy św. najpierw wyszli starsi lu
dzie, za niemi postępuje dziewczę z cho 
rąwią św. Józefa w otcc,.eniu koleżanek 
i swej naucsycielki Cecylii Sr.ustakov;
skiej . to uczen,ce robót ręcznych, za 
niemi wychodzi dwóch chlor.ców niosąc 
w rękach obraz z Panern Jezusf.:'m, oble 
piony w okoł.J pięciorna kolo ami za 
nieroi dwudziestu cztervch ch~opców Py. 
tam się co to za jedni, a ludz e mi mó 
w1ą ~e to > Harceri'.e« na czelo których 
postępuj e nauczyciel J:m Choiński i :r.a 
niemi wszystkie dzieci, udaJąc si~ do 
Tow. ~ Postęp « W T•JW. po p zemówie
niu 'parę słów przl?z Ks. Dobrodzieja, 
wszyt-cy udaj(J I1l y s ę do kinematogr~fu 
p. Aleks. Szustakt'wskiego Tu gdym 
wszedł, zobaczyłeru na pier 'ł. szym miej· 
scu Pw. K., Z:ijkow~k ego w otoczaniu 
pięciu nauczycieli i JedneJ nauczycielki, 
przed.,tawicieli tuteJS<lej władzy jak pod 
staroś~iego H Borge, sę lziego i innych 
tutejszych rodaków, zarząd Tow. >Po 
st~p,, obywateli polskich z miasteczka 
i pełną salę rodaków z linji. 

(Ciąg dalszy Oll.B tą!)i) 

-----------------------------
Ztuiązek Polski ·w Ku. 

rytybie 
Niniejszyw r.apraszs m Sz rzłon• 

kó w Związku na ZABĄWĘ TA 
NECZNĄ która odbędzie si~ dnia 
20 go kwietnia l'. b. w lokalu włas 
nym przy ul. Carlos de Carv et! ho '73. 

Poczatek zabawy o ~ndzinit: 3 
po południu koniec o 11 t ... , w nocy. 
Wstęp oa zaaaWfJ tvlko dla człon• 

ków Związku, 
St'krefarz: K. MtTCZUK. 

Zabawa ••nec~na Zwią•kn Pol· 
ski(>lfO odbędzie się w duła 
20 k wie&oia a a i e 28 jak przez 
pomyłk~ w poprzedmm numerze_ wydru
kowano. 
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~ K 1 sk·b· , k. · ~ aro t tn· 1 ~ 
~ - ~ 
~ Profesor muz~ki dyplomowany przez ~ 
W'ltl Warszawskie Konserwatorjuro Muzyczne1 ~ 
11 powrócił do Kurytyby i otworzył kursa ~ 
~ gry na skrzypcach, krtepianie oraz teorji muzyki. ~~ 
~ Ucgniowie cbc!\cy sie kształcić w m•tzvce :nogą zgłaszat ~~ 
~ się. ( d go rjz 9 kj dQ 11 tE-1 i od 3·rif'l do 5 tej. m~ 

~~ Bu a l de !Yiar~o N • 20 ~--
K~ 
~_kr-

[~~~~~~mlł~~~~~~l*l~~~~~~~~~-rlfll~~~l§ 
rcaeeeseaeeeaeealtlseseseeaeeesss 
~ ~ 

Z Polska Pracownia Krawiecka l 
~ - •• JAN FAUCZ •• ~ 
® - CURITYBA- t)) l .t.veolda Lui• Xavier N. Ił ~ 
w ~~ 6) 
(G Podaj~ do wiadomości Sza n:> ., nych Rodaków1 ~e z dniem Q) 
(O 3 kwietnia hr. otworzył~-'m powtórnie PRACOW.SIĘ KRA• tD 
~ WIECK4, przy Avenida Luiz Xavjer N. 11. t) 
(D D~it;kująć za dotycbczu okazywane mi zaufanie, Q) 
(D jel'ltem przekonaoy1 t e Szanowni Rodacy i nadal mi go nie t)) . ~~~~ . 
(G Kurytyba, 2 kwietaia 1924. f)) 

~ z wysokiem powataniem m 
(O 1-4 JAB FAUOZ t) 
@ ~ 
lSeeeeeeeeeesssel•lseeeeeeeeeee~ 

·~------------------~---------------------

' ' 

Loterja Narodowa 

t\ NACIONAL 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

' ' 

W sobotę dnia 19 kwietnia, główna premja 

30: $ 00 
l 

l 

l Bo1.daje 80 - 90 p.-... ~ "' p l emjach 

--------------·------~---
Hande Polski 

w Barro - Erechim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadgony wielki wybór towarów metrowych, jakote~ narzQ• 
d:d rolniczycb1 kucbennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produsta 

kolonjatneT - . płac~ wvsokie ceny. 
Aires : Wh d~słs.w Obroślak 

Barro- Erechim - łho Grand e do Su l. 

KAZIMIERZ CHMIEL poszu.kuje swej 
~ony i dwóch synów Józefa i Edwarda 
którzy opuśc1li dom ojca przed 4 ma 
laty. Ktoby zna~ adres ich obecm·go 
miejsca pobytu, lub oni sami, nie o tern 
napiszfł pod adr~sem: Rio de Pe•xo 
Thomazina1 kilometr 5-i, stan Parana. 

1 3 

Dwie służące 
jedna do kuchni, a druga do robót do· 
mowych, potrzebne są w dr1mu przy ul. 
Commendador Araujo Nr. 70. Wymaga
ne są dobre świadectwa Pierwszeństwo 

W AR.::> ZA W A. - Jest nadzieja, że 
Wtlbec zakoficzonego strajku, górnicy 
Zagłębia Dąbrowskiego natychmiast po
wrócą do pracy. 

WARSZA W A. - Sejm polski za:~ 
twierdził umowę (konwencję) zawarf<f 
rn ędzy Pulską i JugoslawJą reguluj!lc~J 
warunki prawne dla obywateli obU' 
f!Bństw. 

-~.._.,....., ... ._..,. miejscu. 5-il l będfł miały te, które będą spaly na 

WABtllZIAW .t\. · Delegatem 
polskim du Lici Nul'odów zo
•ttał miaoowan;y p . 8krzyd1ki; 
były mtnisłer spraw zaarani.: 
cznych (w miejsce p. Skirmunta, który 
tak dzielnie bronił 1praw Polski1 ~e ta 
utraciła Jaworzyną na rzecz Czechosło· 
wacji. P. R.) ' Dr. Zygmunt Gradowski : -

= ADWOKAT ' 
i Po ukończemu uniwPrsytetu1 * 
l ma zaszczyt zt, wiadomić Sz ' 
!l KolonjQ Pobką, iż otworz\ ł ' 
JJ kance!ar1~ adwokacklł 1 że i 
,, załatwia wszelkie sprawy cy· ,· 

wilne1 kryminalue, spa,uww-:, 
rozwodowe i t. d. 

t B . . k . * ' suro 1 mtPSZ a me : ' 
Ił Pra~a Osor io 11.37 l ........................ 

Poflzukuję zarnz ! l 
RDBUTNIKÓ N oraz RĘBACZA, 
DHZ~WA. Zgło" iĆ Diih•h SI~ do 
I\ Si garm CEZARA SZULCA uhc" 
Bar aJ do Serro Azul l. 12 i 14: 
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Ostatnie wiadomości. 
POLSKA. - Warszawa. .Gazeta 

Warszawska• ogłasza interesujący arty· 
kuł o celu rewolucji bawarskiej z gru 
dnia ubiegłego roku, kierowanej przez 
Ludendorffa i Httlera 

Mianow:cie marszalek Ludendorff 
chciał przez nią osiągnąć przewagę 
protec;tantyzmu, a po osfągni~ciu tego 
celu, miał zamiar walczyć przt,ciw ży· 
dom, przeciw Jezuitom, przeciw rządo 
wi berlińskiemu i przeciwi:Watykanowi 

(Jakie to skromne i szlachetne pra· 
gnienia miał ten pruski pachołek kajze 
ra i Lutra l P. R) 

WARSZAWA - Według o:-tatnicb 
wtadt .moścl telegraficznych marka po'· 
ska bQJz1e legalnie istniała tylko do 1 
lipca - poczem sw, warteść legaluą 
utraci. 

W ARSZĄ W A. - Arcybiskup Cieplak 
w czasie swego pobytu w Wars~awie 
jast go§ciem kardynała Kakowskiego. 

----------~-------------~ 
Dr. Graeiaue de Olhe;ra 

operator- akuszer 
Leczy masa~em elektrycznym. reumaa 
tyzm, newralgie i parali~. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętn:0 
nad apteką Tell Telefon 6 75 

K u rs p~eniędzy. 
Kurs marki polskiej : za 1 dolar - ~· 

mlłj. 400 tysi~cy (dn 91/3 1924). 
dma 18 kwietnia 1924 roku, 

Frank Q42 Pezo zł. 6$6 !6 
Frank ",zw. 1$600 . Dolar 9~2-tJ• 
L1r S400 Funt szterL ~łł300' 
Pez 21924 
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! 
Dr. Mirosław Szeligowski 

-ł7 &!IJ'dent klinik europejskłcłl 
Lelr::&%z i. o:pe:rato:r 

DOKONUJE WSZELIICI OPEUCYI CllłUł~ICZIYCI I IIBIECYCII 
Le(;Z\' podług naJBOW3zycn sposobó~. laaa za pomec~ ttr•mieni Roellt~entt. 

J»9s1ada własną. praeowoię tło ba•ań mikroskopewyell i bada4 
krwi aa ellloroby 11kryte. 

Chorych zamiejMcowych przyjntuje na _leczenie 

• • 
• • 

Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentes N. 19 t 
l w swej klinice. 

Bna Sao '..l'raocisco •· alł4- Kury&yba 
.l , • ·. ;:.-;· ----------.. -----~~ ··rt;ta s - , ttn c:.;rp· ·-~ , ... 

toa zawsze na składzie: makę pszenną. ~ytoią i kukurydzianą, cukier, ry!, sół, 
atedzie, aliwki. rodzenki i konserwy owocowe • 

• • c • l 

Ma również najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~. faeol~, ziemniaki, masłoJ jaja, drzewo it.p. 

BPIUEDAZ NA JlOLONJE H1JBTOWNA. .l DETALICJZNA. 

·C E N Y P U Z Y S TĘ P N E 

l 
l . ..................... 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

przewg.ższa/tjce·wszgsMie inne: 88 •••••••••• :.JI 

~ 
(Dokończeaie korespondencji 
Antoniego .!lidr:Jckiego z Sao 

Fełiciano) ' 
O pomst!) wołaj~ zniewa*one świątyT 

nie Pańskie, gdy w samo naboteństwo 
toloierze p. Borgesa, otoczywszy Kościół 
i bijąc kolbami, porywali do swoich sze
regów, synów tych, co tysiące mil ucie· 
kali z pod niewoli moskiewskiej; i oto 
czego się doczekali. 

O pomstę do Nieba wołają łzy matek, 
które patrzyły na synów swoich pędzo· 
nych pomiędzy bagnetami jak zbrodnia· 
rzy, do szeregow borgistów 

O pomstę do Nieba woła Kościoł Bo~y 
w Sao Joao de Camaquam, gdzie bor .. 
g1ści urząd?.ili stajnię dla koni. 

Pytasz się pan w imię jakiej idei wal, 
czyłam otó~ odpowiadam. Pytasz si~ pan 
czy niema dostatecznej wolności w Bra· 
zylji? Owszem w Bra?.){: jest, lecz nie 
w staoie Rio Grar.de do Sui, gdzie od 
dwudzis11tu i kilku lat, jęczy nieszczęsny 
naród ped dyktatorską władzą borgh;tow· 
ska. e gdzie byle urz~dnik jest małym 
kr61em, urzędnik borgista moM popełnić 
najgorsze nadu~ycia, a sprawiedliwości 
n11 niego niema. 

Wspominasz mi pan mojego Ojcs, więc 
sobie proszę zanotować, ~e Ojciec mój 
nigdy z laski ~adnego r-rądu nie ~ył i ni· 
czyjego chleba nie łaknął, ale pan sądzi 
drugich podług siebie. Zapatrywania po· 
htyczne, Które S z. pan podał przy koil.. 
cu, są bardzo piękne, ale w tej sprawie 
mają podobieństwo z pajacem, który O• 

toc.zony gromadą uliczników zachwala 
n:aj!Jce się odbyć wieczorem przedsta· 
wienie. 

Tak samo i pan, który siQ podpisujesz 
geomet1ą, nie rozumiesz lub .niechcesz 
zrozumi€ć, ~ę rewolucja byla nie przeciw 
rządowi, lecz przeciw p. Borgesowi i je 
go partii; a nazywanie rewolucjonistów 
band!\, ubli~a tak przez niego zachwa·• 
lonemu rządowi, 2e musiał tak nisko 
upaść i prowadzić pertraktacie z taką 
bandą i tyle ich wymagań zadowoln:ć. 

Nazywasz pan p. Borgasa rządem i w 
swych zapatrywaniach końcowych tak 
mówisz, jak gdyby on byl rządem całej 
Brazylji, aż dziw, M coś podobnego 
mo~e pisać uczony geometra. Nasza ko. 
lonja jest du2a, handel ogromny, a po· 
datki to istna Kalifornja, lecz naco idą 
te pieniądze? Na reparacje dróg to nie, 
bo od wielu lat stoją opuszczone, a ko
lonista jadąc w podró~, żegna si~ z ra• 
dziną nieraz na za wsze. 

A nasze pieniądze idą na utrzymanie 
wojska stanowego, które zamiast bronić 
porządku, wolało j€ździć po naszej ko· 
lonji i strzelać ża kolonistami, rabując 
konte i siodła. 

A rewolucjoniści, których pan nazy• 
wasz bandą, gdy przyjechali, to tylko 
poto, aby odpędzić wojska borlistów tu 
grasujl\ce. 

Z poważaniem Antoni Kidrycki• Porucz· 
nik wojsk Zeca Netto. · -

-------------------------' 
Sklep Mpożywczy 

BODAN4 SKUBUPS:KIEtiO. 
Av. Col. Bonifacio Viiiela No. 29. 

PONTA- GROSSA. 
Poleca Sz. P. P. artykuły spożywczo~ 

mąkę, cukier; rył, sól, śledzie, milję itp· 
Trunki krajowe i zagraniczne wsze!· 

kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiarkowanE!. 
SWOJ ,.DO SWEGO l 

---------------------------
Dominik Kurecki 

Possi Lak ad krawiecki 
(]lica Ałegre N. G 

Wielki wybor materJałów na ubranie 
t.amówieme wykouuJe się w razie po• 
trzeby w 24 god:!,;iny. 

Bebotc gwaraatowana. 
CENY NISKIE. .___ ____________________ __ 

Ramienie młyńskie 
Par~ nowy~b. krajowego wyrobu ka• 
mltm• mlynarskieh o lredn•cy 84 eQ\. 
·est tanio do nabycia przy ut. Dr. Vf· 
\. '(' M •r~ •'l" ~ 70 3 4 

~ .......................... 4 
• i 

: Fabryka cukierkÓW : 
i "A U R O R A" ! 
* :T6zefa :Z:ul1. l 
' ' 
'

i Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i tarmali owini~tt w papier i 
(.ballas•). we ws~ystkich odmiauch. i l Ulica. Ma.rtim A:f:fo:n.so nr. 16. t 

§ Coritlba - Parana Bra~ll. : 
4' ................................................. .... 

łłl···· ....... ~-~ • Apteka "Tiradentes" l 
Walerego Wiśniewskiego 

Plae Tlradente~ N. 3'1 

Baczność Kolonilei polscy! 

11 

l • 11 
11 

W aptece tej, kt8rei włatcicielGm j11t Polak1 rozm6wicie ~~ 

siQ w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsłUifl· 

SWÓJ DO SWEGOl 

Fabryka karmelków i cukierków ró:tne1o · S:llunku, lań· 
szych i drotszych owiniQtych w papier (•balłasc)1 malino, 
nowych, kOkosowych, mi~towvch, cytr)nowych1 llnanaso. 
wycb, truskawowych. bananowych i mlecznych. 

Prócz tyeh mam jeszcze inne gatunki specyalne1 nowe 
go formatu, które w katdej chwili motna nabyć po re· 
nacb bardzo przysltpnych. 

Uprasza Bz. Rodaków o łaskawe przekonanie SiQ o tem, 
te ~ najtańsze i najlepsze w X:urytybie. 

Francis~ek Jtacho'u'tJki. 

CORITIBA ·- Rua Cabral Nr. i3 - PARANA. 

Cervejaria "Cruzeiro' 
:s-ajlepszy browar w Kurytybie poleca ta i na prowiacji 

piwo własnego wyrobu po aajprzysłQpniejszych cenach marki 
•Cruzeiroc1 •Pilseoc1 •Pombac1 :.E!scurinha i inne. 

Kupuje dla własnej słodowni j«iCZDiiełi w rozmaitej iłołei 

l 
11 

= 

• i płaci najlepsze ceny. a 
li KUYrYS.l - Qł.IŚ:ł. P•'4'1'.l.'L 108 (l' 

: ............. ł'fl ... tle ........ l 
J.oado• and 8razillaa Baak Limłłeł 

z a ł o i o n y w 1 Ił 2 r. 
Centrala: Londres 7 tokenbouse Yard E. C. 
Succursal : Par1s, o .Rue :;:,~rtbe. 

Bankieriy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Helt ~ Ca. 
Capital w 150.000 akcjach po Lb. 20. S.OOJ.OOO libr. 

• zrealizowany 1.500.000 • 
• rezerwowy l &00.000 .. 

F i l j • : Lisbona, Porto, Manaos, Para, Ceara, Pemamltuco, labia, San
tos, S, Paulo, Cwrttyba, Kio Grande do Sui, Porto Alelfe, felotas, Wentnideo, 

Buenos Ayres, losario de Santa Fe, Paris, New T ork. 
Asencja w Man,bester, 36 Ckarlotte Street. 

Rio da Janeiro, 19 lbaa da Alfandega. / 
....._p)e. P..łł,dze • dępozyt i na ę!ZH cłu~ K ~;~~"ndenqt~ t c~ łrm św' ·te m -ywib ~ .",t. ny n 

Najwi~kszy wynalazek dJa leczenia svfilisu 
Eli:x:i:r ,,9:1.4"" 

URany pr.zelló Naroclo117 Departament zarowla pu\Jlicznege pismem in 21 hatego 
1118 reka, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
licznym środkiem, czyszCZflCYID krew i lelrardtwem wielkiej wsrteści. 
Jut przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawilt powamiej· 
azrcll: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
t»djął. U fJ5°/o mą~czyzn t~natych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają cbronicznemi i to jest 
przyczyni}, te tysiące kobiet zamę~nych cie1·pią na rozmaite niedomagaaia 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz!\ zupolnie do odzyskama waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz} by ych nastQpstw. 

Dla dzi&oi syfilistycznych jest .ELIXIR 914"' najodpowiedniej
azem lekłll'itwem, poniewat nie atakuje ~ołąuka i jest prt.yJemnym w 
u:~yciu. "ELIXIR 914' nabyć mo~na we wszystkich aptekach i skła· 
dach aptenznych w Brazylji. 
•łó••7' skład &aiYi.o • Cła 8 . Paulo, Av Sao .l'oio 1\IS 

S#anowne Panie ! 
W ci,cu 4ach godzin uwolnić się możecie od kolek macicz• 
oychJ jeteli ażvwaó bedziPl'ie •FLUXO SED4.TINAc 

unaaa prsu Naroiowr Departament Ztlrowia Publicsn•J•, piamem dnia Bl 
ozenroa 1116 roku. Nr. 67 • 

:.PI-.xe-8edatłaa• jęst jedynym znanym produktem leczniczym, 
które1o skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciłłiU 4 -cb todzin. Ożr.y·any 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •. Przy innych chorobacb kobiecych • .rho:o·S .. attna• 
działa zawsze skutecznie i leczy wRzystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jet-'lyni dep'lzytarjusze: 

•aJya-. 4 Cla Slo Paulo Avenid2SAo Joilo 145. 

Towarzy•twa :Praac••lde Zeci•r;ł •orł!lkiej. 

,,Dhargeurws Reunisu i ,,Sud Atlantiqua" 
ftesularne odjazdy z portów Sanlos l Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa i a podtóż z" San t os 
do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specjałnią urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak najwygodniejsze po, 
mie3zczenie. 

Statki maj, do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podreż z lordeaux, z Havre czyh s Pallice do Gdań•ka od 

bywa sit pocigami francuskiemi ai do Dunkerque, a z Dunktrt(ue 
do Gda6•ka statkami komp. francus~iej • Transatlantiłtue•. W ten 
aposeb uniknie lit różnych nadużyć, na które n itraz bywaJ• nara 
bni nasi p.sdtrowie na 1ranicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z aANTO• Z RIO DE J .lfEIRO 

•EUBE! c 26 kw1etma 
•MASSILIAc 3 maja -' maja 
•MOSELA• ~ • 5 maja 
~GROIXc • g ,, 

Sprzedaż bilet 6w z lrazyłji do Polski oraz z Pelski •G 
lrazylji t, zn. (bilhetes d~ cbamada) załatwia i blitszycla il· 
formacji udziela 

lt;nacy Kasprowicz 
A Tani da l _uiM XaTier N 281 Kurytyba. 

. . . ~ ~ . . . ' . ·~ .' ,., ... 

Charutaria e Casa de Secco~ e Mo!hados 
Jose K o er b e l. Importuje wprost. 

Zawsze ma składzie ws;ystko co wchodzi w zakre:.s materjalów 
W1elki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i żagr .. icznych na 
i wszystko potrzebne dla palących Sklad znanych ~ygar babislc:tcłl jlk: 
erdicb & Cia_, Stender, Danneman, Costa, Ferre1ra & Penna, M Sennin 1: 

Ulica Jose Bonifaeio N !4 

C A S A B l C H E L S przy ulicy li de Novembro N .• 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Emesla Bicbels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapelas.zy dla pail i 
z!lbawek, materjałów, przedmioty właścitte na pre3eoly, oraz na __ , ........ 

Warto ,przekonać się oaobiicie o dobroci towarów jako td 
kich cenach 

-ott •··"" 
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