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UTRATA JAWORZYNY. 

carstw w Europie, dziś zaś, gdy solidarność wypadków listopadowych w Krakowie, T ar
mocarstw się rozpada, jest targowiskiem, na nawie i Borysławiu. W posiedzeniu brał 
którem handluje się cynicznie interesami i udział minister Wyganowski, przedstawiciel 
nawet suwerennością mniejszych państw, ministerstwa spraw wewn~trznych Orzęcki 
gdzie za kompromisy zakulisowe płaci się i przedstawiciel Sądu wojskowego, Dudre
ze szczegółnem upodobaniem prawami i in- wicz. Rząd przyjął opracowany przez komisję 
teresaroi Polski. Bez zapasu polskich "środ- regulamin, który jej ·nadaje prawo badania 

Nie ulega wątpliwości, że projekt ten został 
opracowany w myśl osobistych interesów 
autora i zgodnie z interesami p. J. Piłsudskie
go, dla którego prawdopodobnie, chce się 
utworzyć stanowisko generalnego inspektora 
armji, które przy niejasnem rozgraniczeniu 
władz między ministrem wojny, szefem szta
bu i generalnym inspektorem armji, dałoby 
często sposobność do zrównoważenia i po· 
łączenia tych władz. 

Od cza~u powstania niezależnego Pań- ków wymiany" Liga Narodów byłaby cie- aktów i przesłuchiwania świadków. Minister 
stwa Polskiego i wszechświatowej hegemo· niem cieni. Dzięki Polsce międzynarodowy sprawiedliwości przedstawił opis wyp1dków 
nji Ligi Narodów, Polska przed tym naj- szantaż prosperuje w Genev!ie. Za Gdańsk krakowskich i tarnowskich. Komisja zażądała 
wyższym trybunałem zawsze sprawy, nawet można tam kupić bardzo wiele od Anglji, od ministrów spraw wojskowych i wewnę
najsłuszniejsze, przegrywa. z kimkolwiekbądź a za K,łajpedę od Francji i Polski ... Za trznych obszernego przedstawienia sprawy. BESlJALSTWA BAND LITEWSKICH. 
ma Polska zatarg, a spór jest oddany do marny Zywiec jest do nabycia poparcie rzą- Po przedłożeniu wniosków przez odnośnych Z Kowna donoszą, że w kościołach tam
rozstrzygni~cia Lidze Narodów, zawsze prze- d u hiszpańskiego. Kupuj 'l więc i sprzedają, refere~t_ów zostanie ·ustalony program badań tejszych stosują Litwini w ostatnich dniach 
ciwnicy odnoszą zwycięstwo. kradną i oszukują genewscy giełdziarze bez na mitjscu. wobec Polaków coraz większy terror. 

Rok temu na niekorzyść Polski została przeszkody i bez wstydu. 1 W dniu 8 marca br. do kościoła Pokar-
~f~~c){1f.~:~~~tn~~r~~aj~~lyo:S~;~w t;~~~:f~ W obecnej sesji zdążyli już zabrać Pol- WYROK NA GENERAŁA CZIKLA. melickiego wtargnęła banda Litwinów, prze-

sce Jaworzynę i "pracuj~· nad Kłajpedą. . _ . rywała nabożeństwo i napadła na ks. Ma· 
toczyła si~ walka 0 prawa i przywileje Pol- W kwestji jaworzyńikiej Rada Ligi wla- Sąd generalski pod. prLewodmctwem szefa ciejewskiego, obrzucając go wyzwiskami i gro-
ski w Gdańsku. Dzięki Anglikom, którzy ściwie "tylko" pomogła Czechom. Od- sztabu generała Stamsłavya Hallera .rozpatry- żąc mu wywiezieniem z kościoła na taczkach. 
swą łapę na Gdańsk położyli, Polska nie rzuciła dwukrotne uchwały Komisji De- ~ał sprawę generała Czikta, . osk~rzo~ego ? Proboszcz kościoła z trudem zdołał wyrwać 
otrzymała sprawiedliwości. Każdy pamięta limitacyjnej, złożonej z trzech wysokich ofi- n~edołęs!wo w . rozporząd~~~IU . siła~l WOJ· ks. Maciejewskiego z rąk bandy lit~wskiej. 
co Gdańszczanie wyrabiali gdy Polska to- cerów aljanckich, jedynie powołanych na , s owem1 w zw1ązku z zaJSCJami 6 listopada. W dniu 9 marca br. w kościele Sw. Trój· 
czyta krw~we w~~ki ?. swój byt, a także 0 podstawie znajomości terenu do oznaczenia l Wyrok . wyd~ny pr~ez ten Sąd u,znał ~ene· cy tłum Litwinów obsypał księdza, wygła-
zachowame cywilizaCJI europejskiej .. qdań- granicy. Gdy przed dwoma laty wybuchł rała Czikla medołęznym na dowodzcę. szającegn z ambony kazanie polskie, najgar-
szczanie podstawiali Polsce nogę ~ ~Jedok spór przy delimitacji granicy czesko-wę&ier- _ szemi wyzwiskami a następnie r.Lucił się na 
puszczali do wyładowywania amumql, ta skiej i przyszedł przed forum Ligi Naro-~ ZAWALENIE SIĘ GROBU LENINA. zebranych Polaków i wywlókł ich z kościo-

, nam wtenczas potrzebnej. l d, t · d ł · · · ·· k · w Ek · ł · 1 'b d kl" · b" t t ow, a zazą a a naJpierw opmJl om1sarzy arszawa. - " spress Poranny" podaJe a, przyczem w1e e oso ot Iwie po 1to. 
L.JeraN zn~~u w. r3z rz~s~n~m zCargh V.: delimitacyjnych, zanim wydała orzeczenie. ~ senzacyjną wiadomość o wypadku, który miał Władze litewskie w żadnym wypadku nie 

l ze ar~ ow mJ~ zy 0k s rą a z~c a~m Wobec Polski Liga zaniechała tej procedu:y, · si~ zdarzyć w Moskwie. Oto mauzeloum, w interwenjowały. Wybryki antypolskie w kof .przyłznan~e Jawor1na, 0
"

0 Jcy 
1 
z:mJe!z, a- gdyż ko::nisarze, którzy sporny teren znają · którem znajdu[e się grobowiec Lenina w ściołach na Litwie pr2.ybierają coraz ostrzej· · 

eJ wy ączfte Ćrz~z k~, nosc Lpo s~ z~~w doskonale-mimo naci:sku z Genewy-upie- Kremlinie zbudowali bolszewicy nad jakimś szą formę. 
nas zmog 1 zes1;, orym J~a aro _ow rali się przy swem zdaniu, że większość ob ... , starym kanałem. WSKUTEK NACISKU W Wilkomierzu, w czasie balu polskiego, 
przyznała słusznosc ze względow strategtcz- szaru jaworzyń3kiego powinna przypaść Pol· SKLEPIENIE SIĘ ZAWALIŁO, A NA- r:zucili Litwini do sali balowej bombę, któ-
nych. k' sce. Więc w ciszy 2'abmetu, nie wysłuchawszy l STĘPNIE GROBOWIEC ZAPADŁ SIĘ rej wybuch wysadził okna i drzwi sali. Z 

Z powodu "utraty Jaworzyny krakows ~ ekspertów i nie znając terenu przyznano ZUPEŁNIE TAK, ŻE DOTĄD TRUMNY obecnych na szczęście nikt nie doznał obra-
"GłosNarodu plszeteostrealesłusznesłowa. go Czechosłowacji. Jest to wypadek bez prc 1 LENINA NIE ZNALEZIONO. żeń. Zawezwana policja litewska, zamiast 

.Rozpoczął się _znowu jarmark genewski cedens~. jest to t~k ~e_ndencyjna i_ potw.o.rna l Wia , i e' . ; _ z~jąć się śc~ga~iem złoc~yńców skierowała 
z1·echali się zwykh na tych m1ędzynarodo- w sweJ tendencyJnoscJ uchwała, ze mozhw1 . domos~ t JWbolszdewktcty n.e przełpu~zl s1ę z oskarzentern przeciwko Polakom, za· 

h b l t "k' · t ł t lk d · k" d · Sk' t czają za gramcę. ypa e en wywar wJe - . . k . wych targac ywa cy, nowym uczes m tern stę s a a y o ztę 1 zgo z1e p. 1rmun a, k" . - M. . kt, dł rzucając tm prawo aqcc. 
jest w nich tylko p. Benesz, który jednak działającego w tym wypadku według instruk- Je wrazeme. 1 ~JSCe, w arem zasze wy- J 
doskon~le nad~je się. na członka tego f! i e cji min. Zamoyskie~o. (Do koń. nastąpi.) padek, otoczony Jest przez czerwoną arm]ę.

1
, NOWY MINISTER SPRA W WEWNĘ· 

"wysok1ego", Ile cymcznego Zgromadzema. - ZNOWU p PIŁSUDSKI TRZNYCH. 
Zjechali się, by pod firmą międzynarodowej W ..1 l) l k · · Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawiedliwości okradaC:. z praw te państwa, l&u,OI10i.Cl l .r-0 l l. Projekt o organizacji najwyższych władz l :zwolnił dnia 21 marca br. na wniosek pre-
które nie są dość silne, by jak Włochy wojskowych, wniesiony przez ministra Si- • zydenta rady ministrów z urzędu ministra 
Mussoliniego potrząsnąć pięści~ przed no- WYPADKI LISTOPADOWE W KO· karskiego, po wycofaniu takiegoż projektu spraw wewnętrznych p. Władysława Sołtana 
sami icnewskich kupców, lub nie są tak... MISJI SEJMOWEJ. przedłożonego Sejmowi przez poprzedni rząd i równocześnie zamianował ministrem spraw 
niedelikatne, by jak Litwa rzucić do kosza - budzi poważne wątpliwości. wewnętrznych p. Zygmunta Hiibnera, do-
ich rezolucje. Rada Ligi stała się arcywy· W ciągu posiedzenia sejmowego dn. l O W kołach politycznych zwracają uwagę, tychczasowego prokuratora Sądu Apelacyj-
iOdnem narzędziem dyktatury wielkich mo- marca br. obradowała komisja do zbadania J że opracowany on jest bardzo bałamutnie. l nego. 

W walce o mlljOD:f. towarzyszkił w jadalni przy etole i cloktór był takte przód i z głębokim, wstrzą11ającym Jękiem zbliżyła - Skąd więc w takim razie oa pewno wiedzidC 
z nimi się do swego męta. mo!ecie te baron<;wa Magd~lena nie umarla, ojcze 

Na dworze 'był okropny wiatr i zawierucha, Staliśmy wszyscy jakby skamieniali z. przeraża• Bertoidzie? Gdyby ona naprawdę dotychczas żyła, 
!temllns z naszych czas~w w 4 tomdch. burza, błyskawice i pioruny. Baron był niezwykle nia i zgrozy na jej widok. to nie byłaby przecież orzez tyle lat w tern starem 

przez Jerzego Bornes'n. milCZilOY i blady i woJóle cały nastrój przy stole Baron wydał przeratliwy okrzyk i padł zem Eamczysku j&k w wil}zieniu siedziała. 

175) był okropnie ponury i przygnębiający. dlony na ziemię. Ja wybiegłem z pokoju, z naje- - A przecież ja tak twierdzqc, mam słusznoś6 
Wśród szalejacel z zewnątrz burzy, huku i !onymi ze strachu włosami, a dokt6r poszedł w - upiera się stary. ·-- Wierz, albo nie wierz, jak 

(Cillł dalszy), 
świstu wiatru, słysze~ si~ dał nagle przeruliwy, ślad za mnlł. chcesz l Wiem, widzę i słyszę, co się w atarycb 

_ Sk!ld? - powtarza kautelan pr~ecią~le. - przecilłgły okrzyk, jakby z piersi ludzkiej pochodzą- Oglądnąwszy się. widziałem Jeszcze, jak to"a · murach zamkowych dzieje. Możesz i ty się o tem 
Bo Dylem przy tern! Byłem wtedy lokaJem oarona cy. Prócz barona nikt na to uwaii nie zwrócił, rzyszka dobiegła do okna i otworzywszy Je śpie· przekonać, H~nryku, jeżeli masz odwagę póJść ze 
i podawałem i usługiwalem przy stole. . przypisuj" winę i tu wiatrowi, lecz billon wzdry- sznie, na dwór wyskoczyła. To znaczy, że wsko mną tej nocy do wnętrza pałacu. 

_ 1 widzieliście, co pani baronowa . zrobiła? gnął się tak, że puhar, który właśnie do ust pro czyła do 11tawu, ktorego ciemne tonie fil pochłflnęły, - Dokąd 1 Do tego strasznego zamczyska ł 
_ Tak jest, popatrzyłem wtedy przypadkowo wadził, wypadł mu z rąk i z trzaskiem o podłogę Gdym z doktorem do pokoju wrócił, zastaliśmy - Tak jest. Możemy nawet zaraz pójść, jak 

w lustro i widziałem wyra.tuie, jak ona to ur~ądziła. sifł rozbił. już tylko samega barona. Zanieśliśmy go do są"lie-~ chcesz. 
_ Mój Boże l I nice~cie. na to nie powiedzieli, Ja p!'zyskoctyłem i postawilam obok niego BO· dniego pokoju i dopiero po długich us łow8Diach To mówiąc, stary wstaje z siedzenia i zaświeca 

oj"ze Bertoidzie? wo napełnioną szklankę . alę on nawet uwagi na to udało nam się go ocucić. drżlłCił rąką małą latarką. Blady, zirytowany i pe-
\; _ Byłem w pierwszej chwili tak"' przerażony, nie zwrócił i W!)atrywał się osłupiałym wzrokiem, Letlz strach i zgroza na widok widma lony o łan 2orączkowego mepokoiu, przypatruje się wofni• 

że nie wiedziałem, co ze sob4 poczllć, a gdym pełnym grozy i przeratenia w drzwi, naprzeciw debrały mu rozum. Uciekł jeszcze tej samej nocy ca fego przygotowaniom. 
wreszcie przyszedł do przyt?mności, W)'~łal mifł pan l siebie. l z pałacu '!' ID:Yśli, te się duch baronowej ukazał, ltasztelan wyjmuje ze szafy swPj bocbeneli 
baron po wina. Gdym wrócił, zastałem JU~ barono- 0 . . 1 1 1 bl . aby zemśctć !IQ na towarzyszce. chleba i inne tywności, napełnia też dzban wodą, 
w MaldalenQ w okropnych kur~zach na kanapie - . ' Ja Clę 8 yszę - szept_a Y. ad_e, wy .. -:zy - A tak przecie~ było l - potwierdza wotoi· a potem bierze latarkę w rękę i skinąwszy Dli 
i ~usiałem pojechać nat)·chmiast po doktora. wlone )ago usta. -:- S!yszał~m CI~ Już_ ktlka godzt~ ca, drżąc i dzwoniąc zębami ze zgrozy. - Boże Henryka, opuszcza z oim wieżą. 

_ Czy baronowa sama Y:'ypiła tę herbatę, do prze~tem. Leczi· 18 !lędzruk ... me mtałem odwll~l kochany, jak stral!znie być to musiało, Nie odpowiada teraz wcale na pytania wo:tnicv 
której truciznę ws~·pała? mówtć 1 Wloty tAmy Ją ~ywcem. do grobu, O, !8 - Nazywa się, że to tylko duch jej się zjawi, i postępuJe przez oświetlone promieniami księżyca 

Stary wzrusza wieloznacząco ramionami. n:ta~ . bystry ~łuch. Słyszałem pierw~ze_ por~szenul ale l. o była ona shma i żyjąca - odflowiada ks >~z podwórze. zbhżając się ku jednemu ze skrzydeł 
_ Ja tak myśh~ - odpowiada en tonem prze. BIQ teJ ~ gr~ owcu .. , słyszałem pę~~U}CI~ ł~J ~rum· telan - PogrzAbf> no ją w letargu, a obudtiwszy zamkowych z ... ysterc1ającą , ponad grobym mu• 

konania _ ale doktor był innego zd11nia. KoaieQ ny, otw.te_rakme ~~laznyoh. ryrlów JeJ więzten~a, . a się, sama się z grobu swAgo uwo niła. rem wieżycz ą. 
trzech dniach umarła i że przez potem JeJ _rokl 1 ?JBcame po mamnem sklepJemu - Ale w ta im razie musiała ona jeszcze i WyJąwszy z k ieszeni du~y, zardzewiały klOC?~; 

ł;>ył ten, :te ona P0 p . - Jaśme pante l - zawołałem wtedy pr1e- . '. . . . 
ten CZBS W CiElglej była gorączce, ochowahśmy sl. • h n . d . d d pótOJeJ ł uta) przebywać - Jljkll SI~ WOŻnlCll otwiera kasztelan żelazne drzwi WChodowe i webo~ 

l w jednem ze sklepień fundamentów zamkowych, rasz?ny 1 poc Y 1 em_ Się ~a mm. P? c.zas g Y Ona jeszcse dotychczas tu jest -: odpowia- dz1 d111 cia~nej sklepionej bali, w Jębi której wi .. 
a 14 t.rumna lej została otwarta, gdy~ tak sobie ba- mu Sit towarzyszka 1 d_oktor z przerazeOlem jak da stary przyci~zonym tonem - mówię ci Henry- dać schody Obok tych z ·t6W ukazuj~} się drzwił 
roD ł czyi. llbłąbnemu przyp~try~ah. . . ku, że ona Jesr;cze tyje l prowadzqce do komnat zamkowych. 

_r A to czemu? ~agle 
1 
zer"":ał .stę. Jakgdyby rzec:~:ywJścr_e !l na- - Wielki Boże ! To przecież niemożliwe. Przed temi drzwiami staje starJ i kiwa na WO• 

T ... w sklepieniach ty eh tylko padzie . ob ąkam_a 1 krzyknął głosem, przentkBJI!Cym - Co ty o tern wiedzieć możesz ? Ja przAcież tnie~, który si~ wahająco zbliża i pół trwotoym, 
-:- emu,, ,.e ona . do szp1ku kQśćt : · · · · 

pr•w1zoryczme spoczywać mtała. Po dwu tygo . A . 6 . :a t . h T t mągle tu w zamku )estem 1 słys,ałem J" często, pół ciekawym wzrokiem w okóło siebie wodzi. 

dn'tach miano zwłQki jei przetransportować do fa- d- . Ja. wtaZ? m Wił}, e ona w BJ c w• 1 u jak zawodziła i lamentowała, chodząc po dlugich, - Kaadej chwili - myśli Henryk przelękly -
~ za rl:wlami s 01. k · d · t ć · k wilijnero crobowea. pustych orytarzach. mogą stę rzwt o worzy 1 u aże s1~ straszna po 

_ Ale do tego przeciet nie przyszło ? U'ilerzenie pioruna wstrząsnęło domem a~ do - I. to tylko duch jef być musiał. stać powrnie umarłej baronowej 
_ Nie stało siQ inaczej. Baron chodził po posad, a wykrzyknik barona jakgdyby miał czaro- - Trudno o sprawdzenie tego. Baron umarł Lecz drzwi pozo:~tają i nadal zamknięte, a w 

śmierci żo~y jak zniszczo!lY· Nie_ m6gł f!ob_ie zna· wną moc, zaczęły się w tej ch_wlli ~i~żk[e drzwi po pięriu .I!it,., ch n.a obczrżnie . i nigdy wi~cej do około mch panuJe straszna, gł11cha cisza 
leźć miejsca ani spokoju 1 wreszCie zaczął stę przy poruszać, a w otworze ukazała su~ ow1męta w całun zamku me wrócrł Poprzedmo zak!l.zał Jednak Kaslitelan wskRzuje na schody, na k órych stoi 
;otowywać do podróźv. Chciał wyjecha6 w Awi t śmiertelnr wysoka postać baronowej Magdaleny. wszelkich dochodzeń N1e można wiec było si~ takt sam dzb!łn, jak teraz ze sobą stary przynió;;ł. 
i .cabrać ze sobą kochank~, która go umiała w si· - Białe . jej ~zaty były krwią . splamione, ~ .n.a ~rzekouać, _czy t!'umna baronowej Magda eny pró· - Oto dzban pełen wody - m6wi, pouając gO' 
dl eh 11woich utrzymać. wychudłem J6J c1ele bf'y wstędzle ślady uCiązh zna, czy me. Żadna stopa ludzka na progu pałacu _wvźnicy po:>taw tam, gdz e Łamtell stoi, a przy· 

11 

1~ewnego wieczora jednak ... było to ~ dwa dni ~ej walki. Przez chw:lę st~ła d~żqca i wa?aJąca o~ tej chwili nie przystąpiła, a tern mniei sklepie· n1eś mi ten próżuy Jesttlm pewien, że w ntm an 
po taierci baronowej Macdaleoy ... siidztał barQD z się na proeu. Petam poat~tpiła lulka krtkow na- n1e arobowca. kropelki lilie będzie. Chleb i mi~so zaś połó~ w tę misę 
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DR. AL"LEGIIETri FILRO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Specjalność: choroby kobiece i dzie· 
cinne. L '"'J'JT.uje od lO do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjuro i rezydoncja: ul, C0m
mendador Araujo n. 50. Telefon n. e550. 

o 2 

Dział praktyczny. 
=== 

Mój ogródek warzywny. 
(Opracował Jotel). 

---
(C iąg dalszy). 

(4 Byż na s•aku pomi•or~
wym. DwadzieQcia pom1dorów oczyścić, 
osolić, dać dwie ly~ki masła, jeden bor• 
kowy liM, trzy cebule pokrajane, posta. 
wić_na kuchnię nieoh siQ duszą. Osobno 
ugotowae smaku jarzynowego półtora 
litra. Gdy pomidory gotowe. przefasowaó 
prze~ sito L półtorej &zklanki tej marmo· 
lady pomidorowej wlać do rynki. doiać 
trzy ćwierci litra 1maku jarzynowego, 
dodać czterJ łyzkl m~U~ła, soli do smaku 
sir•kanega kopru a gdy ten ,smak zago
tuja si~. Wilypać doń 300 gramów ryłu, 
aparzonego &OrljCI\ wodq i obmyteg• W 

dwech wodach zimnych. Po kilkorazo· 
wym zagotowaniu nmieszać, postawić 
na ruszcia i prażyć aż do miękkości, 
polewając z wiarzebu w miarę potrzeby 
gorącym smakiem Gdy ryż jut cotów 
wyłotyć go na t•krągly polmisek w ten 
sposób aby wśrodku powstal otwor w 
który wlewa s;ę so11 (pomidorowy łze 
amietaną). W braku półmiska podaje się 
osobno rvż a o&obno ł!I0!!-

5) Pomłdery f'a•zerowaae. Kil
ka oomidorów oczyścić wnucić do ryn• 
ki. osolić, dać łyżkę masła jedną cebulę 
krajaną i dus·ć na kuchni; gdJ miękie 
przefasować przez sito W ziąc klikandcie 
ład11ych pomidorów ale nie bardzo wiei· 
kich i wyciąć w nich, w miejscu od 
OiOnka, dość duży otwór, całą zawartość 
pomidora wybrać. 

Osobno zasroarzyć 1 ednl'l drobniutko 
muekaną CQbulę z trzema ły:łkami do
brego masła, następnie wlać to masło 
do miski; wsypać usiekanego kopru sie
kanJgo i pietruszki :~ielonej, dwa ząbki 
czosnku utartego, dwie bułki namoczot 
ne w mleku a następnie posiekane (pusz
cze>no przez maszynkQ od mięsa), kilka 
żółtek, trochę tartej gałki muszkatoło
wej, ub1ć pianę z pozostałych białek 
:~~:mieszać to wszystko razero i dosypać 
tarlej bulki (w braku tejte faryna roiljo· 
wa) gdy s~ pieczarki to można dodać 
kilka drobno usiekanych pieclarek: cał!ł 
tą mieszaninę utrzeć dokladnie w misee 
a nastQpnie tym farszem nadziewać WJ· 
drązona pomidory. - Nafaszarowane po· 
midory ułożyć w rynce wysmarowanej 
masłem otworkami do góry, pod!"ć kil· 
koma ły.tkami smaku jarzynowego, lekko 
osuhć, nakryć pokrywą i dusić. Gdy po· 
m1dory już mai~& dosyć, dodae do przy· 

- eotowanej wpierw marmolady pomido
rowej łyżeczkę1rnąki, rozbić dobrze i wlać 
pod duszace się pomidory. W strzllmąć 
kilka razy naczyniem, dosypać jedni\ 
łyteczką cukru, a gdy sos 9it} zjednoczy 
1 raz zagotoje, zdjąć z kuchni zalać kie 
liszlfiero wina, poukładać pomidory na 
półmisku, oblać sosem, ob1ypać zielonym 
siekanym koprem i wydać d.o stołu. 

Zamial!lt powyższego farsza można na
pełniać pomidory farszero m ęsnym, który 
przyrządza si'l następująco: usiekać mię 
~o jak można najdrobniej, lub puścić 
na maszvnkę, dodać soli pieprzu, kilka 
jaj, bułk~ moczoną w wo~zie i trochę 
rozpuszczonego masła, wymieszać to do
kładnie i napel.niać pomidorr. 

W ten sposób podane ~omidgry są 
wykwintne w smaku. 

6) .Zupa pomi•orowa •••Ie· 
lana. Kilka pomidorów udynstować na 
kuchni z jedną krajaną cebulą, łrtkfł 
masła i szczyptą soli. 

Przefasować przez sitko i wlae do 
~asmatki, zrobionej z d wócb łyżek masła 
i d wech łyżek mąki, niecałf\ szklankę 
~mtetany wymieszać razem r0zprowadzić 
jednym litrero smaku jarzynowego (lub 
rosołu) dać na kuchnię a gdy siQ zago
tuje zd,ąe z ognia i zalejzonować czte~ 
rema tółtkami rozbitemi z pół szklanką 
kwaśnEIJ śmietany. 

Do gotującfigo się rosoł\1 lub 1maku 
włożyć dość kopru wówczas zupa przy
pomina smakiem zupę rakow!l. Zupę ~o· 
roidurową podafe się z ryżem choCiaż 
niektórzy podają llł także z kartoflami 
co test niewłdciwe. 

J2') 8-.ak jarzynewy. Bierze ~ię 
możliwie najrozmaits~ych jarzyn a wJęc 
kalarepa, seler, cebula" szparagi, kawałek 
ka•aftora, grzybki zielonej pietruszki, kil 
k!:t gałązek kopru i td. kraje się to ia_k • 
kolwiek byle dość drobne t wyg0towuJe 

(Ciąg dalszr nastąp1) 

---------------------------Kurs pteniędzy. 
Kurs marki polski~j : za 1 dolar ,_ 9 

milj. 300 tysięcy (do 19/3 1924) 
dnia 25 kwietnia 192-t roku. 

Frank 626 Pezo zł. 6$6!6 
Frank szw.l$600 Dolar &$900 
Lir $415 funt tzterl. ~300 
Pu 21924 · 

i!. -:- Jł'!P1.'t !Z! "§!? a !Wea .,, k 

Nasze składki. _ ..... __ 
Od .:iłulszego czasu nawołujemy do 

•kładek bąd~ u cele misyjne, blld~ na 
biedne d~ieci pelskie, bąd~ na inne do· 
bre i patrjotyczrte cele. 

Grosz zebrany od czasu ~o cusu 
W!syłamy dokąd naldy! aby jednak 
daó *ego jasDy dowód 1 aby naszych 
czytelników pobudzić do dalszych of1ar 
Oiłaszarny następujący list ks Henryka 
Szamana proboszcza w Nawrze, prezesa 
Pomorl!lkie,o Tow. Opieki nad dziećmi, 
jako też wyjlłtek z listu p. Wład. Dra
piewskieso, do jego brata, ks. T. ~:!· 
piew•~ieio, wydawcy , Gazety PolskieJ • 

P. T. O. D. 
Pomorskie Towarzystwo Opieki 

cad Dziećmi, Torua. 
Warazawska 14 I, p. 

Pew, Na wra -TORUŃ, 
dnia 20 marca 192" 

Przewielsbay Księ~e Superjorze 
i Redaktorze .Gazetr Polskiej•t 

01romną radeM sprawił mi ~iły liet 
Ksifiłdza Redaktora z 19/I, odebr_an~ 21 
lute1o. Za bojar datek 200 milreJsów 
jestliłmy 11erdecznie wd•haczni. Pienilld•e 
te wpłyn~lJ jako 23 37 dolarów po 
9 300 000 CZTfi 217 341 000 I!lk. dnia 
6 marca do Banku Z~i41ku Spółek Za· 
robkowych na konto naaze w TorUIJIU 
Będziemy moKli dzięki tej zapQmodze 
zakupić z dawna 1 eządaałl i potrzebną 
w sierocifum w Ostrowitem mastynQ do 
szyoia. A ta znów o11zcządzi duzo wy• 
datków. Pozwalam sobie załączyć po
dziękowanie sierot z Ostrowitego. Do 
je1dtam tam co miesiąc celem wysluo 
chania dzieci spowiedzi Podpisało l!lze~ć 
dzieci w imieaiu wszrstkich Jest tam 
45 sierot, przewatnie • kresów wseho· 
dnioh i rc;patrjantek, ale tet kilka z 
Pomorza, z Czerniowiec (Rumunja ) i z 
w·estfalji. 

Wydatki WJDOIZ!ł wl!łcznie utr~yma
nie dzieci i personelu, opalu w te) dłu 
giej, mroźnej zimie Geszeza ci!łgle ~nieg 
i do 9 sto;.Jni C mrozu) odzieży z obu 
wiem, biura i t. d. około 1 złoty polski 
(frank zł. - 1 800.000 mk.) dzieonie a 
na starsze dzieci do 1 1/a franka Licz~c 
okrq~rlo po 2 000 000 w~pada na 300 
dzieci 600 miljonów dziennie czyli 18 
rnil)ard6w miesią~znie. A tymczasem 
mimo obretnic zwy~ki otrzymujemy na 
razie od Mioist. Opieki 5pol. tylko 
200-300 000 mt. dziewiątll część za· 
potrzebowania aa dziecko, A wielka 
kwesta pomorska, .Ratujcie dzieci< 
prtyBiosła nam 8-9 miljardów mk. 
Ale Bói wspiera i mimo biedy nie upa· 
damy na duchu Najgorszy ten drogi 
opał o czterr a obecnie jeucze o dwa 
razy dro!szy licząc na złoto, niż przed 
wojną. 0-&ieci teł bardzo skromnie się 
odżywiaj". W Ostrowitem jadają tylko 
raz w tnodniu rr.ięso, mleka nie dosyć. 
O własnej krówce jeszcze marzyć nie 
mo~na. - Sierotki nasze są na ogół 
bardzo grzeczne, posłuszne i miłe: Ucz~t 
si' pilnie w szkole, w zakładzie poroa• 
gają gorliwie, majłl swe dyżury, mają 
dobre serduszka, modlą się chętnie, 
śpiewają piękaie, zwłaszcza kresowe 
dzieci, przedstawienia amatorskie od
grywają nadzwyczaj udatnie, zarabiają 
też coś, wyrabiając guzic1ki do bielizny 
i pościeli, wycinanki ozdobne na okna, 
lampy, ~ciany. 
Pumiądz na_dzieci te przeznaczony 

nie idzie wiąc na marne Spis naszych 
zakładów przesłałem już pewnie Czci 
eodnemu Ojcu. Praca nasza róinorodna, 
bo obejmuje opiei.' nad sierotaroi w 
zakładach własnych, obcych i w rodzi• 
nach, nadto . wielką kolonję leczniczą 
dla dzieci z całej Polski w Gdyni, wre· 
szcie oDiek41 nad niemowlętami i matka , 
mi w Złóbku, w Poradni lekarskiej i w 
lrucbni mlecznej. 

Braci OJca Superjora teraz ni~ , widu• 
ję, p. Władrsław malował w jesieni ko· 
tciół w Bisk.-Bapowie w sąsiedztwie, · 
ks. dziekana znam jeszcze a Swornyga• 
ców, cdy urn byłem wikarym we Wielu 
1912 - !4r. 

Jeszeze raz .Bóg zspła~•. Podzięko· 
wanle pollpi11tło kilka starszych dzieci 
w imieniu wszystktcb. - Wdzitczny 

KS. HENRYK SZUMAN. 

Dop. ReiL - Załączamy tu rbwniei 
podziękowanie od sierot znajdujących 
się w schronisku im. gen. Hallera. ~by 
wdzi~znoać chowana w sercach me· 
winnych sierot polskich względem swych 
dobroezyńców, póbudziła do nowych 
ofuu tych. którzy już dali swą oflłlr~. a 
innym niech będzie z:awstyd&eniem, ź~ 
jeszcze nic nie dali i bodtcam, aby dah 
jaknaj ~rędzej 

Pedziękowanie sierot. 
.szanownym Rodakom i dzieciom Ich, 

skllldamy serdeczne wyrazy • Bóg za 
płat11 za nadealanil ofiarę 200 milre,sów•. 

Sieroty w Ilebronisku im. gen Hallera 
w Ostrowitem pod Golubiem na Po· 
morzu 

Teresa Chocbliczówna l. 13 
Janina Lipińska l. 13 
JadwiJa Rybakówna l. 12 
Anua Właaiukówna l, 14 

Ludwik Kieruń l. 13 
Jozef Pawszuk l. 11 

K s • H. S z u m a n 
Prezes 

Pomorstia Tow O;neki nad Dziećmi. 

Wyjątek z listu p. Wiad. 
Drapiewsklego do. jego brata ~~~. 
Wydawcy .,Gaze1y PolskteJ• w BrazylJl : 

• Pokw,towanie prowiz, .rvczne z ode 
branych w !'!Woim czasie pieuit}dzy, któ
re zawiozłem do Gnie'>"U (gdzie również 
znaJdujs się przytułek dla sierot. Dop. 
Red.) T0bie w liście przesyłam. Główny 
kwit z pieczęci' albo jest u Ciebie albo 
też jeszcze u ks, Franciszka sifł znojdu
Se. Księdza Szumana warto wspierać, 
bo zauważyłem, M gorliwie sierotami 
siQ zajmuje. Kwity "a przAsłane do niego 
pteniądze (oprócz owvcb 200$000 o któ
rych mówi list ks. Szuroan!l. Dop. Red.) 
i przesłane do Około Kułaka (Kresy 
Wschodnie na misje także prześlę sko 
ro je odbior~· . 

(Szanowni Czytełnicy "Gaz. PolskieJ < 
przypominają sobie. ~e zbteramy takte 
of•ary na Polskie Tow. M1syjne. Q,.tatn• 
ustQp odnosi się wła§nie do tych of,ar 
przesłanych prJez k'! Drapiewek ego do 
Polski, na ręce p. Wład Drapiewskiego, 
który odesłał ofiary do wspomnianego 
Towarzystwa misyJnego 

NA ZAKLADY MIS TONARZY SŁOWA 
BOŻEGO W POL~CE ZŁ02YLI 

W DAL-,ZYM CIĄGU 
Familjll Ampl(lwskich 10$000 

NA KOS<.:IÓŁ NA SW. BARBARZE 
Familja Amplewskich 5$000 

NA BIEDNE SIEROTY POLSKIE 
p Jan Gaoomski z lraty 5$000 

Rodacy, pami~tajcie o naszych skład
kach l 

X. T. Dr. 

----~--~----~~~~--~ Papierosy • V E \ UO c 

La Reine 
mj~~~l!Oil'l1 W11ą?.Uk:tn1ł 

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

TE 'l E GR A M Y 
Polska Warszawa 19.-W T1fY· 

wiadzie udzidouym koresponden 
towi AgPncji Reuter!\ p. Grabskit 
prezes rnioistrów i minister -akarb::s 
oświadczyt1 te jest bardzo zado 
wolony ~ sub·. rypcJi akcyj na 
Bank Em1svjny, która przfszła wsz~l
kie ocze~twania. Dalej oświadczył 
p. Grab ~ttił te potyczka f:ancuska 
w kwoc1 400 miljonów franków, 
tejże pro .-ntv i spł . ta zabezpieczo• 
ne są do· bodami z dóbr państwo 
wych i p .datkiem naftowym, do 
dajl\c, tt:: monopol alkoholowy bę 
dzie adn.inistrowany p~'zez państwo, 
a nie pr?.ez przedsiąb1orstwa zagra 
niczne. 

Warszawa, 19. - Dyrektorem 
głównym Banku Polskiego mumo• 
wany został p. M eczkowskj1 były 
minister. 
War~zawa 2().-Rada miois•rów 

zatwierdziła proJekt poh,czenia k1l 
ku banków i instytucyj kred rło• 
wych i utworzPnia z nich jednej 
instytucji baokowaj. 

Na tem samem posiedzeniu Ra 
da ministrów podpisała z pewnem 
przedsiębiorstwem angielskim kon· 
trast do eksplorowania przez lat 
10 obszernych lasów za opłatą 
roczn~ w kwocie 200 tysięcy łun· 
tów szterlingów. 

Warszawa 20. - Donosz~ 'u z 
Litwy, że wydawca i redaktor na· 
czelny jr•dynego ·pisma pol,ik Pgoł 
wychodz~r.p.go na Litwie zostali 
wydaleni z terytorjam łitewsk1ego. 
(Ciekawi 1esteśmv jak długo jesa 
cze rząd polski bQdzie znos1ł spo· 
kojnie i bez reakcji te wszy;;;tkJe 
~niewagi l krzywdy wyrząd~ane po• 
tętnej Polsce pr!ez lilipucie pań · 
stewka ? P. R.) 

Rzym 23. - Jego świątobłi· 
wość papież PJUs XI przvjął w 
sali tronowej sz~śćset !'lłuchiiCZE:>k 
uniwers~ tetu łwowskiP-go; a w s li 
Konsyst( rza trzystu pielgr~ymów 

w~gierslucb 
Do słuchaczek polskich 0Jcifc św. 

przemawiał w jezyku pols!im, a 
do p1eigrzymów w gierskich po 
w~giersku 

-t· -ap-a-er-·o-~:-y -, V~E~a-:D~o~ .. ~y:r-:u~K 

----------------------------
Rosja Lond~n, l!J. -Telegra

my nadesłane ~ Ma::!kwy donoszlł1 

~ . '• 

t "' 
tt'ft- F 

że Trocki, sowiecki komisarz wo· 
jenn1 wygłosił w Tyflisie mowę, 
w której . po zaprzeczeniu, jakoby 
Ro~ja sowircka pr~gn~ła wojny z 
Rumunją o Besar, b Jt;, atakcj'"' Fran 
cjq i oświadcza wproA, że Francja 
w kwt.stji tt>j d2.i 1ła za plecami 
Pol ki 1 Rumuoji. 

Nast(pnie oskarża Trocki obec· 
oy rząd anęiel ~ki o brak za&ad, 
dodaj ą.c, że m~>że konfer~ncja an· 
giPłskoorosyjska obecnie obradują· 
ca w Londynie wzmocni st:lnowi• 
sko premjera e.ngiclskiego Macdo• 
n al da. 

Londvn1 20. -Donoszą z Moskwv. 
że w Tyflisie zostali uwi~z,eni człon 
kowie komisji wykonawczeJ stron · 
nictwa demok.ratyc2mgo i !30CJali• 
stycznfgo. 

Londyn, 20. - Korespondent 
Ągencji Reutera donosi z Moskwy, 
te z rozkazu rzł;dU sowieckiego 
zostało wstrzymane wykonanie karr 
śmierci na skazany~.:h na łQ karQ 
k•lku osobach ze sfer . naukowych 
przez sowiecki sąd w Jii]owie. 

Mo8kwa, 20. -Komisarz ludowy 
L1twinów mówiąc o zagranicznej 
polityce sowtetów oświadczył, że 
wszelkie związki miqdzy państwa• 
mi ościenneroi RosJi nie mogi\ 
wpłynąć na dobre stosunki z so· 
wietami. a pomoc udzielona w ja
kikolwiek sposób Rumunji w kwesj1 
B+>sar;abji musi być uznaną przez 
Rosję sowiecką jako krok nieprzy. 
i •,Cielski 

Londyn 22.-Są b&rdz.o niepol 
k1•jfłce wiadomości nadchodz!:\ce z 
Besarab)i Telegramy z Czerniowiec 
potwierdzaJą, że liczne wojska so 
wiecide s~ skonc~ot.-owane na gra
nicy Besarabji i że już naw<~t frzy 
szło de Btarcia ebro)nego. 

P<~płl ru~y ·VEI\UO· LO ł'US 
rde~ enin~t d ~~~ - to·~ 

--------------------
Niemcy. Berlin 19 - fl , ·bl. 

Reweutłuw znany ~lisarz polityczny 
i agit~or ogłasza, że były nast~pca 
tronu niemieckiego został członkiem 
loiy masońskie!, w której p Stres 
semann zajmuje w~ bitne stanowi· 
sko. oświadcza dalej hr. Rewentlow4 
że masonerja chce wybrać prezy 
dtmt• m republ1k1 osławionego adrnit 
!'ała Tirp1tza.. aby len ustfłplł oa 
step!lie swego stanowiska byłemu 

na<>tepcy tronu. Artykuł swój za· 
ko:dcza hr. hewent!ow oświadcza· 
nit mJ że monarchia niem1ecka ma 
obecnie poparcie tylko ze strony 
masonów i żydów i te wkrótce 
bezoowrotnie upadnie. 

Paryż 20. - Według wiadomo• 
ści ofiCJalnych nadesłanych z Ber• 
lina, rząd niemiecki w piamie of1 
cJaloem przesianem Komisji odsz· 
kodowań oawiadczył, że przyJffiU)e 
bez zastrzeżt'ń sprawozdanie ko
misJi mifi)dzynarodowycb znawców 
fmansowych, jako podstaw~ do dal· 
szych pertraktacyj w sprawie odsz• 
kodowań~ 

Berlin 22. - Były minister skar• 
bu Helferich oświadczył siq prze, 
ciw przyjęciu sprawozdania między• 
narodowych znawców finansowych. 
Kanclerz Stressemann w odpowie· 
dzi zaznaczvł, ~e gdyby N1emcy nie 
przvjQłv tego sprawozdania. wów
czas m1ałyby przeciw •obie wszy· 
stkich aljantów, podczas gdy przyj. 
n uj~c i wykonaj'c propozycje 
rzec~oznawców mają wszelką mo• 
żhwość polepszenia swego stano· 
w iska. 

Londyn 22.- Tygodnik londyń• 
ski "New ofthe W orłd c powiada1 
~e stosunki fmansowe byłego na· 
st~ocy tronu niemieckiego Fryde· 
ry ... a Wilhelma są tak przykre, że 
żona i~go ksi~żna c~cylja robi ka. 
pelusze dam&kie i sprz( daj e je oso 
bom pr.tyjazoem1 szcz~>gotnie Amt> 
rykaokom Ksietna CecylJa ma wkrót 
ce otworzyć w B ~ ritnie pracowni~ 
damskich kapeluszy. (:Co za bla 
ga? P. R). 

Grecja Att-oy 20 Pleblsf'yt 
(głusow01 ae narodu) oświadczył si · 
za rz~dami repubtikańdkiemi i zr.ie· 
sieniero monarchji. 

Przes~io 700 tysi~cy (;łos6w 

• t?; 

o~wiadczyło się za republiką-- a 
reszta za monarchją. Wobec tego 
została w Grecji ostatecznie przy. 
j~ta i zaprowadzona furma rz~du 

. rfpublikań911.iego. 

Wągry. Budapeszt 20 - Po-
1 et~ w~gierska wykryła spisek na 
żVcit> regea1ta państwa admirała 
EJ;ntby'•·go. Oprócz wielu innych 
aresztowano pewnt>go anarchistę, 

który mbł być szr f:::m lf'go spisku. 

----------------------------Maszyny do pisania i liczenia 
Poprawla i e•J'ici 

BIRUTA' DERGINT-RA WlCZ 
przy ulicy Augusto Stelfeld 34 (róg ul. 
Cołombo) adres poc,towy ca1xa .,X• 

Curityba.. 
(Informacje w s~nk:u Francusko- Wło
skim, Banku Nacional do Commercio 

i w Sek:retarjacie Stanowym) 

----------------------------
•~•~sssssssseesseeee~eeeeeee 

! KRONIKA KRAJOWA i 
••••••*••••••••a•••••••••••• 

Z Kurytyby. 
PRZEDSTAWIENIE AMĄTORSKIE 
NA DOCHÓD SZKOŁY SIÓSTR 

RODZINY MAlUI. 

Doia 26 kwietnia br. od~ędzie 
się w Zwi4zku Polsk ,m na dochód 
szkoły Sióstr Rodziny Marji bar• 
dzo ujmuj~ce przedstawienie tea· 
traloe, w któregu program webo· 
dz14 3 sztuki, a mianowicie: "pa,. 
nienkic1 :.Pod lasem• i •Fhsacyc: 

P1erwsze dwie sr.tuczki odegrane 
zostaną przez dzieci szltolne, o
statnia Z '-tś komedyjka )>Fhsacyc 
przedstawioną będzie przez doro· 
słych .amatorów, znanych już ze 
swych występów na scenie i któ• 
rzv JUż nieraz zbierali oklaski i uzna· 
nie za doskonale odegrane role. 
Szanowni Rodarv nie poźału1~ 
wzięcia udz•Rłu w tem przedstawia. 
ntu i niezawodnie ubitwią siQ do
skonale. 

Zar2~d szkoły Sióstr Rodziny 
Marj1 zaprasza na to przedstawie
nie wszystkich Rodaków, tak mło 
dziPż, jako też i rodziców1 bo ich 
[O wł·sne dziatki popisyweć się 
b~d" przed polską publiczno~Cił}• 

R :!dakcja »Gazety Połskiejc po, 
P'era Ił\ C serdecznie zaproszenie 
Si<lstr Rodziny Mar1i, Ł!ch nieoce. 
n onvch i Dlestrudzl)nycb wycho· 
w wczyti naszej polskieJ dziatwy 
n•e wątp11 te Szanowni Rodacy, 
1a« zawsz~1 tak i w sobotQ dnia 
26 b. m. zapełnią po brzegi salq 
Zw1ązku Polskiego1 by jednocześnie 
zabaw~ó się godziwi-} i przysporzyć 
docho·iów dla tej wzoroweJ i godnej 
ze wszech miar pomocy uczelni 
po!skleJ, 

POżAR. 

Dnia 23 b. m. nad ranem wy• 
ouchł po~ar w fabryce luste~ p. 
Alfreda Alcidio przy ul. Sio Fran1 
cisco l. 27. Zaalarmowana straż o• 
goiowa zdołała jeszcze cz~ściowo 
budynek uratować. S?.kody wyrz~· 
dzone nie s~ znaczne. Fabryka, 
której włdciciel z:~ajduje się obeca 
nie w Rio de Janeiro, jest aseku· 
rowana na 90 kontów. Zarządzał 
nią w nieobflcności właściciela kie· 
rownik p. Tobia5z Gon<;alves de 
Castro. 

Przyczyny pożaru na razie nie 
s~ znane, wiadomo tylko, te ro• 
botnicy pracowali w filbryce dogodź. 
11 w nocy, wiec na dwie godziny 
przed wybuchem pożaru byli jesz• 
cze w fał:Jryce. 

US!ŁO ·w ĄNE SAMOBÓJSTWO. 

W czasie naj wi~kszPgo ruchu. 
ja ki zazwyczaj panuje na ulicy 15 
de Nov~mbro w godzinach popołu• 
dniowvch rzucił się pod automobil 
Nr. 3i-O w zamiarze samobójczym 
kapitan Tertuliano de Ałbuqllet q•1e. 
Przytomny szofer zdołał na czasie 
skrQ"IĆ automobli w bok i przesz• 
kodzić temu szalon~mu zarnaarow1. 
Na.,doszłego samobllJCę, odprawa• 
dzooega do domu. 

r Zapytany o przyczynQ tego roz· 
paczhwcgo Kroku, oświadczył tylko1 lit 
że stanowczo !yć Diecbce, ti 

~( 
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CZNICA. STRACENIA BOHA· 
TEI:tA NARODOWEGO 

TIRADENT.n.S'A. 
Doia 21 b. m. obchodziła Kury• 
a uroczyśde r( czoir.ę stracenia 
rwsz, go mt:czennika za niepó 
głość Braz\•lji, Joaquim'a Jo. 
'go da Silva X·wier, przezwanego 
iradentesc, ponieważ z zawJdu był 
otystą wojskowym. Miasto ude· 
rowane b~ło licznie chorągwiami 
rodowemi1 a na placu Tiradentes 
był si~ wieczor~m koncert mu· 
k• wojskowej Urz~dy publiczne 
banki nie funkcJonowały. 

Z Para.o.y. 
DATKOWA TAKSA CŁOWA 
EKSPORTU HERWY MATE 
ZOSTAŁA Z~IE,::,IONA. 

Z powodo obni~enia przez rząd 
entyński taksy cłowej od impor· 
wanycb produktów brazylijskich, 
D pre~ydent stanu Or. Caetano 
ohoz da Rocha, celem wyrate• 
a uznania za ten gest przyjaciel• 
i, oltazany Brazylii przez ArgNl 
ęJ podpisał dnia 22 bm. dekret, 
ieważniaj!lCY ustawę, podwyższa• 
"" cło od eksJiortu berwy parań. 
iej do Argentyny. 
Zarzadzenie to pana prezydenta 
szego stanu zasługuje na ogOlne 
nanie" bo wpłynie korzystnie na 
sunki handlowe brazyhjsko · ar
tyńskie i zacieśni prZ) jazń po• 

·ędzy obu państwami. 

Z Sao Paulo. 
TWIEHDZENIE WYBORU PRE· 
DENTA I WICEPKEZYDENTA 

STANU. 
Stanowy Kongres ustawodawczy 
~lamował na następne czterole· 
1924-1928 orezydentem st&• 
Sao Paulo p. ·ora. Carlosa de 

mpos i wiceprt:zydentem p. Dra 
rnaodo Prestes. 

ORDERSTWO W KOŚCIELE. 
W kObCiele w P irassununga pod• 
s kazania ks. Jana Gwalberta 
loch nszwiskiem Angelo Stragio 
bił kilku strzałami z rewolweru 
a. Joaq11im'a Pcm~ira lbirapirra 
Mordercę, którego ludność zgro 
dzona w kościele chciała zlyn 
wać, policja uwiąziła i osad2:ih 
wi(zieniu. 
Przyczyny tego świątokradzkiego 
rderstwa są nieznane. 

ROPLAN ZABIJA SŁU.ZĄCĘ 
I RANI DZIECKO. 

Dnia 18 b. m. podczas lądowa 
na wybrzeżu Gonzaga w San· 
aeroplan kierowany przez lotni· 
Robbę pochwycił i zabił na 

ejscu młodocianą służącę Marją 
Lourdes, mającą na ręku synka 
Aotoniet;o Romano1 który został 
tko pokaleczony. 
Dotychczas zabijały ludzi pocia
i automobile, obecnie zaczynaj
zabijać i samoloty. 

Niewesołe widoki na przyszłość. 

Z Rio de Janeiro. 
NATOR IRENEU MACHADO 

ZOSTANIE UZNANY PRZEZ 
SENAT. 

Izba d(\putowauych federalnych 
będzie się zajmowała uznaniaro 

wowybranych deputowanych; do. 
i Senat nie rozstrzygnie wybo. 
senatora lreneu Macbado. Po• 
nowlenie to ma być widocznym 
wodem zamiaru unieważnienia 
boru p Bra lreneu Machado na 
atora federalnego. 

Z Pernambuco. 
NALEZIENIE NIEZWYKŁEGO 

DZIWOLĄGA. 

Gazeta :~~Correio da Pedra• do• 
s1 że w pewneJ grot i e w górach 
rr~ Negt'a w municypjum FJo 
ta w stanie 'Perna.mbuc_o po wiei· 
h wysiłkach i trudnościach schwy• 
o dziwohwa1 którego ludność 

. . 

mtej~eowa pt•zezwała. •cdowiekiem 
kudła~ym c. 
Dziwola~ ten posiada wszystkie 

ozn~ki rodzaJU ludzk1t>go, jed nak 
korpus )ego pokryty wst twardym 
i długim włosem. Oczv ma małe 
i zarośnięte gą'łtym wło~em. Palce 
u nóg są połl\czone ·błoną, Jak u 
kaczek. Palce u rąk podobne do 
malpy, a paznogcie do lisa. Na 
szczycie głowy ma róg, który je'lt 
zal'nzem jego bronią. N1e mówiJ 
lecz ryczy. 
· Dziwoląga tego wysłano koleją 

do Sa() Salvador do obserwacji. 
!lai(IIC*~~~l!OKR~IIO!CJO:~:IIOI!O 

~ POLE<l..ł.liY: ~ 
~ Wydawnictwo • Oświaty • Nr 2 ~ 

l Mała G~~'matyka a 
a języka Portugalskiego ~ 
~ Cena za egzempl, B$000 ~ a PI'Z)' tuziaie 2 earz. ~ratis! ~ 
~ Wysyła się zaraz. p~ otrzymaniu a 
B 

zamówtema. K 

ADRESOWAĆ: 11 

,. ,Gazeta Polska( . (Jorityba, S 
= Parana, ()alxa B K 
>J 3-5 K 
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KoraspondaDcje. 
Pelicjanowo. 

W ~rodę popielcową popołudniu przy
był nasz ksiądz proboszcz Za1kowski na 
linję Sao Braz, nad rzek~ Tygrys, gdzie 
dokofl.c>zamy szkolę. 

Ludzi było dużo, a dzieci tyle, że 100 
obrazków i 100 medalików nie wystar
czyło na rozdanie wszystkim. 

Z rady księdz:a proboszcza Zarząd to• 
warzvstwa składający się z panów Mar
cina Szortyki :...prezesa, Kazimierza Mo• 
czulskiego- skarbnika, Władysława U
szackiego - kontrolera i ni~ej podph 
s!loero, :;>ostanowił rozwalić część jed 
nej ściany, jeszcze nie otynkowanej, aby 
w przeległym pokoju um1e§cić ołtarz. 

W dniu poświęcenia szkoły ma tu 
być pierwsza msza §więta i może nawet 
pierwsza Komunjs święts dla dzieci; aby 
dziatwę przygotować do niej, ksiądz pro• 
boszcz ro.:~:dał modlitewki i umówił się z 
pani~ Kaliszewskfł, aby tymczasem przy• 
naJmniej dwa razy w tygodniu uczyła 
katechizmu. 

Przed odesłaniem korespondencji do
wiedziałem sil}, ze, już ksiądz proboszcz 
otrzymał od Intendenta z Slio Joao de 
Oamaquam przychylną odpowiedt co 
do zapomogi dla naszej szkoly, jako 
te~ dla sąsiedniej na linii Graxaim. 

To wszystko tak zachęciło do czynu 
członków naszego towarzystwa, że już 
zadeklarowali pieniądze, zapomocll po· 
życzki bezprocentowej i bezterminowej 
na deski, aby jaknajprędzej przygotować 
pcdłogę, suf1t, drzwi, okna i Jawki, aże· 
by o Ile można mogła odbyć s1ę ioau 
guracja tej szkoły i kaplicy zarazem, 14 
metrów długości i 12 szerokości licząc 
poko1ki dla nauczyciela i biblioteki. 

• Tow. Ks Józefa Poniatowskiego•. 
Sekretarz: Tomasz Stelmaszc•yk. 

Feliejanowo -Lioha Sio Braz 
Graxaim 

Towarzystwo .Bolesława Chrobrego", 
p. Bolesław Niewirowaki ze skarbnikiem 
p, Lef)nem Szczecińskim i z niżej t>Odpl 
sanym zaprosili księdza proboszcza 
Konstantego Zajkowskiego na zwiedze
nie budyoku szkolnego już pokrytego ale 
jeszcze 'nie otynkowanego Dnia 30 go 
marca czekało dużo łudzi i dziatwa, gdy 
o jedenastej przybył ksi14dz proboszcz, 
serdecznie przez wszystkich witany. 

Zachęcił on nas do naj prędszego wy· 
kończenia szkoły i do budowania mieJ• 
sca na ołtarz, aby w dnill poświęcenia 
i przynajmniej raz na miesiile odprawia
no mszę świętll szczególpie dla dziatwy 
i staruszków, którzy z braku koni jechać 
nie ·nogą. Wybraliśmy tymczasowego 
nauczyciela, a ksi11dz proboszcz rozdał 
dzieciom paczką obrazków, elementarzy 
i katechizmów. 

W pisało si' 10 towarzystwa sporo no
wych czlonk6w słysząc, ~e szkoła będzie 
i kaplicą zarazem, ponieważ nie miło 
byłoby im stać za drzwiami podczas na• 
bożefl.stwa. Nasza szkoła z całej kolonJi 
jedyną. Z kolonji widać kościół para· 
fialny odległy o dwie mile. 

Sekretarz: Lucjan Łysakowski 

KAZIMIERZ CHMIEL poszukuje swej 
~ony i dwóch synów Józefa i Edw8rda 
którzy opuścili dom ojca przed 4 ma 
laty. Ktoby znał adres ich obecnego 
miejsca pobytu, łub oni sami, nie o tern 
napiszą pod adresem: Rio de Peixe 
Tbomazina, kilometr 5-ł1 stan Parana. 
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Wycieczka Szko'y Si"str 
łł 1\1 na S'w Ka odyd4. 

Dziatwie szkdnej, za mozól naaki na 
leży się od czasu do czasu godziwa roz, 
rywka 

Z tej zasady wychodząc, urzfldziły 
Wielebn" Nauczyc1elki największej szko
ły polskiej w Kurytybie w środę 23 
b. m. wycieczkQ do uroczej Sw. Kau
dydy 

Wycieczka ndała się znakomicie, po 
mimo przelotnych deszczyków, które 
od czasu do ozasn niepokoiły wyciecz 
kowców. 

O 7 1/ 2 wysłuchały dzieci M:Jzy św. 
w polsktm kościele, a następni e siadały 
razem ze ~wemi nauczycielkami na cze· 
kajllce ju~, umajone wozy i na cię~aro· 
we samochody, które je zawiozły do 
celu wycieczki. Uradowana dziatwa ja
dąc !)OWiewała chorągiewkami o bar 
wach polskich i bra~ylijskicb i urozmai
cała sobie przejatdżkę śpiewem i okrzy 
kami. do czego zacbęcala już sama dro· 
ga .Graciosa• i jej okolica pełna za
chwytu i poezji. 

Na gw Kandydzie podejmowały dzieci 
Wielebne Siostry ze Sw. Kandydy Dzie• 
ciom dana była okazja do rozmaitej za. 
bawy na ~wieżym pow•etrzu. na zielo· 
nym kampie pod cienistym laskiem. Gdy 
zaś mały ludek okazywał jut pewne 
przem~czenie, zaorowadzono go do ob
szernego domu Tow!lrzystwa polskiego 
na S K . gazie po rozwiązaniu kwestji 
żo ądkoweJ 1 ochocza dziatwa ruszyła w 
tany. 

Wycieczkę zakończono zabawą na 
zielonym kllmpie, gdzie do wesołych 
pląsów przygrywała niezmordowana bar 
monika. Tam też gościnny i niestrudzo· 
ny ka. prob. Paweł Warkocz zrobił kil 
ka zdJęć fotograf1cz:nych 

Około 3 ciej po p·:>łudniu zajetdżały 
wozy i samochody, które dziatw~ i in
nych wycieczkowców zawiozły z powro• 
tem do Kurytyby. Trzeba bowiem za· 
znaczyć, iż liczne rodziny podążyły za 
dziatwą i to po większej czę§ci nie z 
pró.żnemi rękoma, pomagaj c w ten 
sposób Wielebnym Siostrom w aprowi
zacji dzieci i solidaryzując się z niemi 
w podjętej dla dziatwy pracy 

Tym wi~c ofiarnym rodzinom polskim 
z Kurytrby nale:!y sio szczere uznanie 
i podziQka. 

Na największe jednak uznanie i wdzięcz 
ność zasługuj!\ sobie liczDl gospedarzA 
polscy z Kampiny i Kandydy, którzy 
bez jakiogokolwiek w . n'~grndzenia dali 
11wojo wozy do prze '4'ieziaoia ow~ci. Są 
to z Krtmpioy go:-~pod11rze: J.w Chyla 
Jan G ur. Jan Kaw~eki, Wawrzyniec 
Gbur, Jan Burda, Jozef Weiss, Jan Weiss 
i Łukasz Gbur. 

Z Kandydy gospodarze: Teodor Woś, 
Łukasz Macios~ek i Jan Kania 

Tym ofiarnym i szlachetnym gospo
darzom polskim niech P. Bóg stokrotnie 
wynagrodzi, co aby tam pewniej się stało 
postanowiły Wiał Siostry nauczycielki za• 
kupić Mszę św na ieb intencję Sako tez na 
intencję wszystkich tych Któuy of•arami, 
prac~ i ~yczliwą pomoc14 wyciRczkę ula. 
tw•li, a w których liczbie wyszczegól nić 
trzAba Przew1el Ks. prob P. Warkocza 
i Wiei. Siostry ze S. Kandydy. Dodajemy 
iż również W iei Stostrom z Kuryt yby na · 
leży się wdz,ączność tok od rud-;iców jałt i 
od dziatlilk za zorganizowanie t lik Cl'ęknej 
wycieazki, która na długo pozostanie w 
pamięci dziatwy s'Zkolaej: 

Baoznnśó ! ! l 
Dopiero co uadeszły 11 kraju 
ksi~żki do aabożeństwa w w1el· 

kim wyborze i po cenach umiar· 
kowanych l 

./ Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczątek gumowych 

CEZARA SZULCA 
p•z7 ul Bario do Serr4) A.zul 
I Ia J Ił: łJurit7ba, Paraua 
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Dominik Kurecki 

Poski zakład krawiecki 
mtca .&legre N. &l 

Wielki wybór materjałów na ubranie 
lamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny. 

Beltota ~waraatowana. 
CENY NISKIE. 

nn~~DIOIRDq~dDWXIIOI( 

l Dobry cieśla f 
ti poszukuje zajęcia. Stawia domy ~ 
~ naprawia je, podnosi i przeciąga a 
~ Bieże roboty na do•ówkę lub na ~ a akord. Roboty gwarantowane wy· ~ a konuje taniej od innych. a a Zgłoszenia: Jan Romanowski - Ku· a a ryty ba, rua Sao Paulo N- 29 A 
~QJiaiUIObiKQ~MUU'UU 

·-------------------------------------. 
Loterja Narodowa l 

' ' .l\ N A C I O N A L' ' 
Towarzystw o loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dpia 26 kwietnia, główna premja 

30:000$000 
l 
,_. ___________ • __ o_~_•_·_~e __ s_o ___ 9_0 __ p_r_•_s, .. w __ p_r.emmj_a_c_h ___ / ________ _ 

Chcecie kopić fazendę małą lub dutą z herwą, lasem, 
stepem lub też ziemię do uprawy, zwróćcie sią osobiście do 
biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, 

lub listownie do firmv, gdzie dowiecie sią o ziem!ach 
pewnych i tanich. 

. , 
ADRESOWAO: 

SOCIEDAOE COMMERCIAL LIMITADA 

ca·xa post~'. 204 - - Curityba 

TOWAP.ZYSTWO T I\ OEUSZA KU· 
SCIU~ZKI. 

Dnia 11 maja o godz. 2 po po· 
łudniu odbQdzie siQ walne zebra .. 
nie. Poniewat póJdzie wazna spra· 
wa pod obrady uprasza sie o liczny 
udztał członków. Zarząd. 

Obchód Konsrytucji 3 yo 
maja . 

Dnia 4•go maja (w nie ! ielę) odbędzie 
się staraniem 'l'owttrzy~tw kurytybsk •cb 
obcbod 3 go maja, n<1 któ r·y skhdnć SH~ 
bądą, nat>ożeń ~t w o w kości.-; 1~:~ olskim, 
poranek konstytucyjny we Związku Poh 
skim a wiecz rem zabawa. SzC<lAgoł·>wy 
program hęd1ie ogłoszony w następnym 
numerze G. Polf·kiej, 

Poszukuje fachowca, który 
potrafi w7rabiae dobre ea
kierki. 

Zgłosić się do Administracji •Ga· 
z~ty Poł~kieic. 1 -- 4 

--------------------------Nasiona z Polski 
s" na akłltdzie św · aze 1 naj. 

lepszych RBtnnków. -
Nasiona u1ar·zyw 

(Torebka 200 rs.) 
Brukiew 1 buraki, cebula, cyka• 

ria1 dynie, fasola sz~ar, groch 
cukr., kalafjory, kalarepkal kapu. 
sta (głowiasta1 brukselska, czerwo• 
na, włoska), koper, majeram:lk1 
lliak jadalny, ma:chew, mfOlony. 
musztarda, ogórk'i1 pieczarki (za 
rodki, l cegiełka l mir.), pieprzJ 
;>ietruszka. pomidory, pory, rabar 
ber, rzepka 2 mies.1 rzodkiawka 
l mies., sałata, selery, szparagi. 
szpinak, truskawki (rozsada). 

Basiona kloiatółu 
(Tort bka 300 rs.) 

Bratki, cbaber1 dz.wonki, goź 
dziki, groszek pachnący, lewkonJa, 
lwie pyszczki, łubin kwiat, maciej• 
ka, makiJ nastureja1 ostróżka, pło 
IPYkJ rezeda, sł!1:>ęcznik1 Jtd. ł 1td. 

Nasiona polne 
Koniczyna, lucerna, wyka, fa 

sola ;,soja•1 proso. itd. 

Nasiona dr~ew 
Cyprysy, lipy, ródodendronv, 

sosna Japońska, tuje, itd. 
fC~Cny nasion polnych i drze JT 

na żądanie). 
Cena. dla kapców przy odbiorz~ 

flaj mni~i 10 tuzinów: 
l l uzi::a nasion warzywny" 1 

l $800, 
Wvsyłka koleją htb pocztą w 

gr;• rJiC?.c'b całeJ Br~zvlJi. 

PAWEŁ NIKODEM 
Truve~sa Zac!lar1as, 5 -

- CURJTYBA-Parana , 
r~~~~~~~~~*~~ 

~ Sprzedaż ziemi! ~ , 
~ W odiegłości 1 O km. od Ponta ~ 
w. Grossa iest do sprzedania (20 proc. ~ 
~ poniźtlj wartości) z powodu podwój• ~ 
m nago wyoadku śm!erci, wielki i m * bard7.o dobrze uprawiany SZA- ~ 
~ KIER sklada]ący się z l:ł1 al ~ * krow ziemi. Na życzenie sprzedaje ~' * sią tę ~iemię także częściowo. ~ 

~ Bli~sze wiadomości otrzymać moż· ~ * na u pana Alberta Suckow, Pa- ~~ * daria Victoria Ponta Grossa, Est. ~; l* do Parana. l-lO ~: 
~~~~~~~~~*'i~~~~~ ... ...................... .... 
O Dr. Zygmunt Gradowski 

C ADWOKAT 
~ Po ukończeniu uniwersytetu, 

ma zaszczyt zaw1adomić 8z. 
i KołonjQ Polską. iż otworzył · 
' kancelarJtl adwokacką i że 
• załatwia wszelkie sprawy cy
i wilne1 kryminalne, spadkowe, 
: rozwodowe i t. d. 

' Biuro i mieszkanie : 
i Praęa Osorio 11.37. ............................ 



F Dr.· l\f!!.~~7~.~!.:,k §~.jl~~o ski 
Lek:IU'z i. ope:rato:r 

DOKONUJE WSZELKICH OPEI!Cn CBIBHł~ICIDCI I KIIIECICI 
L"( z\ , ( d mg 11 ow t' s z H.:r• ~pu~l o o.. . ·~ •l) n ~nnoca rmamie 1 ft o en ts e na. 

JJ'1ls1ada własną praeowaię . do Jtadań mlkros.kopewyell i 'bada4 

, Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

krwi ua elloroby •kryte. 
Ohot·ych zamiejscowych przyj-ntuje na ... leczenie Plac Tiradentes N. 19 

10 swej klinice. 
Rua Sao fJ!raoeJseo a. -~- &urJ't..rba l 

ma zawsze na składzie: m,kę pszennął tylni' i kukurydzian-1 cukier, ryt,· sól, 
1 

!§Iedzie, śliwki, rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma r6waie! najlepszą kawę mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne. w najlepszych gatunkach 9'itva z browaru. • l 

'j)b 

• • l 
l 

Kupuje prutl1kta rolne jakoto: kukurydz~, fasoltJ ziemniaki, masło1 jaja, drzewo it.p . 
8P8ZEDA~ NA. KOLONJE H1JBTDWI.ł. l D:ĘTALICJZ.NA 

CENY PUZYSTĘPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

' rzewyższa/ące · wszgs!ltle In~ 
Dnkoitczenie korespondencji 
1uzpocz~łej w . 31 "t:nazety 

Polskiej•. 
Gdy d11no znak Ks Zajkowski WY· 

powledział wstcpne słowo, poczem dzie 
ci · 'lśptewaly "Jeszcze Polska nie zgi
n~ , ". - oklaskom nie było końca,
po niedługim czasie wystąpił maly 
ch optec, Rajmund Muszyńsk1 ulelo
niwszy sio z uśmiechem, wymówił 
głośno i wyrdnie wiersz: 

Ty młodzieży wnoś sztandary, 
Broń ięzyka, broń swe] wiary, 
Kto te ojców skarby spodli, 
Dumo S tli do Boga modli. 
Pnestał już mówić, a tak było c:icho 

jak gdyby jeszcze czekano czy nie 
prz.emówi ·co wi~cej, huczne okla~ki 
były zaphtą tej maliinie, dzieci odśpie
wały "Rot~· Konopnickiej, Marta Choa\1 
ska deklamowała "J •ki ma być Polak" 
Bełty, później śpiew Harcerzy "Wszy· 
stko co nasze• Florjan Uszackt dekla• 
m wal "S.tlve Brn•l" śpiew "Mos 
somos• Fr:tn Kulczyński deklamowal 
"Praca• Br.lzy; temu można pow1edzJeć, 
ze to co mó1rt1ł, to i odczuwał, za po. 
mma,ąc o wszystkiem, znów śpiew 
.Jailt wspaniała •, Hilariusz Uszacki de 
klamował .saudac;ao a Bandeira" wy· 
mówił zrozumiale i z energij,., śpiew 
"Canc;ac patriottco• Oyonizy Uaz:a,ki 
odczytał • Stewc~· p, I Stańcz:ewskie· 
g o czytał powolt i widać było po nim, 
ze to co czyta rozum1e, śpiew .Skautów• 
po chwali z powodu rocznicy śmierci 
naszego protektora ś p. Ruy Barbosy, 
przemówtł po portugalsku Jan Chotń 
ski, o c:ałem życtu 1 pracy tego dztel
nego c dowieka-tego wielkiegt> patrjo
ty, który był obrońc4 metylko swego 
n rodu, ale wszelk ch innycb narodów 
M •ca mów1ł J&k gdyby ten duc.h ś. p. 
Ruy B rbosy był przy nim 1 pomagał 
rnu d c: pusama 1rg u życ1a, My Pdac:y 
możemy Ci powinszować młOuZleńczy 
t'ola~eu , wiaac, że prua Twoja na 
marne nie poszła i prosimy abyś i dla 
Polska był takim Jak jesteś dla Bruylji, 
Na zakcńczcme jeszcze puemów•ł Ks. 
Zsjkowskl o rejestrowaniu siv Towa
rz.ystwa, par~ słów o Konstytucji pol
aluej, a po skaóczoneJ mowte dzteci 
zaśpiewały na zakończenie "Hymn 
.8razyl jski" i na tcm siv zakończyła 
uroczystość. Dzieci wyszły parami) ja 
też z ludźmi wyszedłem. 

Przed kvściołem nau~zyciel Jan 
Ch uiskt komenderuje po portugalsku, 
~hłopcy 'siv ustawteJą w dwa rz-;dy 
i medługo widz~ już m&rsz, w lewo, 
w prawo, w tył, zachodź, at dusza 111 
raduje i to me konieć, za chwilo wi
dz~ wszystkie dzteci stoj4 ustawione, 
tak chłopcy jak dsiewcz~ta z nauczy. 
ctelami na pr~odz:ie i gimnastyka P. 
Karol Muszyński zaawil:dał na bacz
ność i wszystkie dzieci stantłY prosto. 
Za drugiem gw zdm~ciem najpierw 
m ucuyc ele rob1h pJruazenia tak lfka
m , J&k nogami ".tery ruchy a potem 
wszystkie dzieci, jak to pl~knie wy
&l!idało, że d płakać sit chce, ta girn
nutyka trwała pół godziny i to jesz~ze 
nie kamee. 

Po skończoneJ gimnastyce Ks. Dobr. 
k1że przymość dzieciom zapłat-; za 
d.&lsiejszą robotf, myślo sobte co to 
mcże być, aż tu o dziwo l - nios14 
chlopcy pełno mtcs1wa pieczoneao 
i stodw•dzieścia kromek chleba (bo 
tyle było dztect) i cukierków. Przy 
rotdawaniu tego posiłku dziatwa szkol
na byla zadowolona, bo 1m s1~ już 
1 Je& c chciało. feslitwszy 11~ Ks. Do br • 
k ał znowu 'tanąć w porz,dku dla 
zd ~:ta fvt.>gr11fJ, 1 po tilJ~C ·u wszyscy 
roz~s:z.h Sl~ w,spokoJU do .tlimów K1óż 
tem ws.ysttttem zarzl\dZ"'' kto tyle 
pr• cy nałożyl, aby w tak krótkim cza· 
SI~ egO dokon Ć r 

N1d kto mny, jak nasz ntedawno 
przybyły n fl kvlonJ9 PrzewJdebny Ks. 
D.JtJJ:odzleJ Konst~anty ZaJkowskt: jemu 
d~tec1 po"' nmścte być wdZJiCZne, że 
tyhl pracy l ml.lZOłÓN pr ŚW OC& dla 
WMZ go wychrJwama, a my Roda~y, 

p mag Jmy Mu w teJ QI~ZkleJ pra.;;y, 
li'vulu y :s.w u n1tgu du ł:' 8 g«, aby 
:r1u dał atły do zwalcz.:ma wnystkle
~ 'e:n l dc~;·-wad::P """"!l lu to ~ję 

~ ............................................... , 
! Fabryka cukierkÓW ! 
i "A U R O R A" ! 
f :r 6ze:ta :Z::ul1. l 
~ Wyrabia cukierki ~ najl&pl!zych eatunkach i karmeli owini•t• w papitr •' 
i ("ballas«) we ws:.ry!tkich odmiaaach. i 
' Ulica Martirn. A:f:fon•o :ar. 1C. • 

1 
Coritiba - Parana - Brasll. : 

e ........... ..,...,.._._...._.....,...,..._...,.._. ... 

~ ......... ~ .. ~··· .. ·····~~ i Apteka "Tiradentes" 1 
1 Walerego Wiłniewskiego 1 
; Plac Tiradente5 N. 3'.7 l 
l Baczność Kolonijej polscy! ~ 

W aptece tejł klerej włałciciclam i•t Pełak1 rozm•wicie ~ 

11 si~ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzet(llD'ł ob!łus•· 11 • • łi SWÓJ DO SWEGOl 11 • • ~........ ~ 

,,AVENCEDO A'' 
Fabryka karmelków i cukierków r6ine1o : ·Hunku, tań· 

szych i drotszych uwini41tych w papier (•bałlasc)1 malino, 
&owych• kokosowych, mit:towvch, cytr}nowycbJ ananaso. 
wych. troskawowych. bananowyclt i mlec.anych • 

Prócz tych mam jeszcze inne eatunki 51pecyalne1 nowe 

go formatu, które w katdej chwiti mo~na nabyć po re. 
nach bardzo przyst,pnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie sit~ o tem, 
te s,. najtańsze i najlepsze w I:urytybie. 

Franoła••" ~aohoMtJhi. 

CORITIBA - Rua Cabral ~r. i3 - PARAN!. 

Cervejaria ,,Cruzeiro' 
Najlepszy browar w Kuryt!bie poleca ta i na prowiacji l 

piwo własnego wyrobu po aajprzystąpniejazycb cenach Marki 

8 
:.Cruzeiroc1 :.Pilsenc1 •Pombac, •Escurinba i inne. 

Kupuje dla własnej słodowni j4Jezmiei w rozmaitej ilołei S 
i płaci najlepsze . ceny. GI 

&UBYTW'B4 - ~.&.IX&. ••s'I'.A.L tea (t .... .... 
d 'l , Oświaty• i do Boga. My zaś dziaci 
z miasteczka w imien•u całej kolonji 
dzt~kujemy Ci Ks. Dobrodz. za Twoje 
prace, l)rzyrzekamy Ci być wdzivczny· 
mi aź do śmierci prosząc P. Boga, abyś 
z nami pozostał na zawsze. 

Z szacunkiem i uniżeniem 
KOLONISTA. 

S Feliciano 23 III - 1924. 

Kamieni~ młyńskie 
Paro nowych, k rajowego 'fi,Vyrobu ka• 
tntem mł:vn~ rskich o lrednicy 84 cm. 
este tanio do na.byc•a przy ut. Dr. Vt· 
cc· te M•ch <'o ~· 70 4-

.... ~ ......... . 
Sklep 1poiywezy 

:aeUAN4 SKOBUPSiliEGO. 

AY. Col Bonifacio Viiiela No. 29. 
PONTA- GROSSA. 

Poleca Sz. P. P artykuły spoiywcze, 
mąkę, cukier, ryt, sól, śledzie, milję itp· 

Trunki krajowe i zagraniczne wszel· 
kiego rodzaJu, kupuje produkty rolne, 
fasole, zieroniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiark01,\inę. 

SWOJ DO SWEGO 1 

NajwlQkszy wynalazek dla leczeola syfilisu 
:::Elll.xi.:r ,,9::1.4'' 

ucan7 prsu NaroioWT DepartaQlent drowla pu•lieznero pilmem in. 11 lat•r• 
111& rek•, Nil'. 21 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpiecztństwa dla injekcyj. Jest ener. 
licznym ~Qrodkiem, czyszczl\cym krew i lelrardtwem wielkiej wart~ici. 
Jut przy utyciu trzeciej flaszęczki, objawy choroby nawtlt powałniej· 
azycll: plamy, fistuta, pryszcze, wrzedy i reumatyzm, znikają jakby je rłłk• 
edjał. U !'U'/e mężczyzn tcmatych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają cbronicznemi i to jłlt 
pl'zyczynl,ł, le tysi~ce kobiet zamężnych cierpifł na rozmaite niedomacuia 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

S flaszeczki wystarczą z11pełnie do odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania wa11zych dzieci od prz}byych następ!!tw. 

Dla dzieci &yfilistycznych jest "ELIXIR 91411 najo<ipowiedniej
•zem lekarstwem, poniewat nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
utyciu. .ELIXIR 914• nabyć mo~na we wszystkich aptekacła i skła· 
dach apteP.znych w Brazylji. 
8łówa7 •kład QaiTao e Cia 8. Paulo, A. Y Sio .Joio IM 

Szanowne Panie ! 
W ciągu 4jch godzin uwolmó się motecie od kołek macicz• 
oychł ietPii ożvwa6 betł~it>ri.-. •FI UXO SJUl~TINAc 

unua prsez Maroiowy Departu:aent Zdrowia Publi,zn•r•, piemem wa 11 
czerw•• 1116 roku. Nr. 17. 

, .. 1-.se-•edatłua• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
które1o skutek jest uaj!lzybszym w leczeniu niedomagafl kobiecych. 
Kolki maciczue leczy w ci~gu 4-ch 1odzin. Używany 16 dni przed 
,orodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza ~ycit kobiet przed na•ttepstwami krwotoków, tak czę!ltych przy 
porcdach •. Przy innych chorobach kobiecych .,Plus:o 8 .. atłaa• 
działa zawsze skutec:&nie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jellyni depozytarjusze: 

łiłalyilq 4 Cła Sio Paulo AvenidaSAo Joao 145. 

Towarzy•twi .. raaea111Je Zeci•:J •orakiej. 

"OhargaurJs Reunisu i "Su d Atlantique" 
Resularne odjazciy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwyiodniej111za statkami Ju

ksusowemi poep:esznymi, które odbywaj' podc6~ z~ Santos 
do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specjalnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejszu po1 
mieszczenie. 

Statki maj do dyspozycj~ kabiny III klasy. 
Podreż z Jłorłleaux, z Havre czyh s Pallict do Gdańtka od 

bywa •lt poci411mi francuskiemi ai do Dunk&rłfUt, a z Dunker~ue 
llo G4ailka statkami komp. francus!tiej • TransatlanthlUt •. W ten 
spos'b uniknit lit r'żnych nadużyć, na które nitra' bywaJ• nara 
łtni nasi pa .. ś.gr"wie na 1ranicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z •ANTO• Z RIO •E J .a.•EIRe 

•EUBEI: c 26 kwietnia 
•M.\SSłLIAc 5 maja ' maja 
•MOSELA• ~ • 5 maja 
•GROIXc • g » 

Sprzedaż biletów z lrazytji do Polski oraz z Pelski •• 
.lrazylji t. zn. (bilbetes dł chaaaada) załatwia i blitszyclt ia· 
formacji udziela 

I!nacy Kasprowicz 
AYenida J .. ui• 'Xavier N 281 Kurytyba. 

.. l :. . ( .. :- . '. : '. 

Banpoe Franęaise et Italienoe pour Lam~l'ipue du 
Centrala: !'aria. ftue HaleYy 12. 
A1encja w Reims, 

B raz yl j a - Filje: S. Paulo, Rio de Janeiro. Santoa Curityh, P•rtt 
gre. Pernambuco, ltto Graade, 

Acencje: Arara'łllara, Barr.eloa , R~bedouro, J!lotucaha,. Caz as Espirite 
Ptnbal, Jatu, Mocóca, Ourrnho, Paranacua. Poata Grossa, Jtibeirlt 

S Carloe , 8. Jose do Kto Pardo i S. .UtMoł. 
A r 1 • n ty n a - Agent:Je : Bucn 1 Ayrea i KoSitrio de Santa Ji'c. 
C h i l i - Valparaiso - Korespondenci : 

PERU ··- Banco ltaliano·Llma, Callao, Chincha Alta Molled•. Ar•••~~~··• 
COLOMBIA - Banqwe Fran~asse et Italienne du C·)fumłłic·Bogota. 

Załatwia sio wszystkie operacje pseni~żna, prZ)':tnuje sio 4epo.l1ty 
termm określony i na rachunek bJerzący płac4c. najwyźue procenty. 

Altncja Banku XX Commerciał ltaliana •ielci llf wa włua1a 
k11 przy •hcy l& dt Nt;.wtmbro. 
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