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zadanie informowanie prasy polskiej i zagra· bieg starań dla jego naprawy. Po łowje'"pol- l Ocean, o ile nie korzystają z paszportów 
nicznej o Polsce i o tern co się w niej dzie scy wysłuchali trzygodzinnego przemówienia bezpłatnych, opłacają 25 złotych polskich. 
je. Musi' też P. A. T. mieć jakieś ustalone ministra z uwagą i natężeniem, a kiedy spra- Paszporty takie wydaje państwowy urząd 
stosunki z Havasem, czyli francuską agen- wazdanie dobiegło do" końca, zapanowała emigracyjny. Z ulg tych nie korzystają oso
cją telegraficzną, a to z tego powodu, żt: wśród nich głęboka i szczera radość. Bo by, podlegające opłacie pańsh~.'owego po-

O śelślejs2a stosu ,ki mi'~! 
day Polsk~ i D~mt 

Nie ulega wątpliwości, że Polska daleko oba państwa są zaprzyjaźnione. Chodzi więc oto ani nasz rząd, ani naród polski nie za- datku dochodowego w wysokości 2 procent 
więcej interesuje się emigracją polską w Sta- a to, aby Havas, którego telegramy stale w wiódł położonego w nim zaufania. Prawie i wyżej, i również te osoby, które są na u
nach Zjednoczonych, niż osadnictwem pol- pismach brazylijskich widzimy, był zobowią- do ostatniej chwili był)' wątpliwości, czy tru- trzymaniu rodziców, o ile rodzice opłacają 
skiem w Ameryce Południową 1'\ic dz.iwne- zany przesyłać do Ameryki Południowej co- dne dzieło naprawy skarbu da się pokonać państwowy podatek dochodowy w wysoko· 
go. T a m są dolary i cztery z górą n:iiJony dziennie najważniejsze telegramy P. A. T. własnemi siłami, czy w społeczeńStwie pol- ści 4 procent i wyżej. 
Polaków, tu mamy tylko mał6 wartosct?we Oprócz tego Polska przez Havasa może skiem znajdzie się dość miłości Ojczyzny, a W ciągu roku wyda państwo 3,000 pasz
milrejsy i jest nas niespełna 200 tystęcy. być źródłem informacji o całej Europie w rządzie dość wytrwałości i stanowczości, portów ulgowych za opłatą 25 franków, 
Słowem, bracia nasi z Ameryki Północn~i Wschodniej, która rówmeż własnych połą- aby potrzebne ku temu zarządzenia przepro- łącznie z zezwo!eniem na ponowny wyjazd 
przedstawiają siłę, i z t1 siłą Polska s1ę _zeń z światem dotychczas nie posiada. (\adzać. Dziś Polska z otuchą może patrz.eć dla osób, wyjeżdżających na studja nauko
liczy. Druga rzecz- to brak w Po!s~e znajo- w przyszłość. Pierwszy, najtrudniejszy krok we, lub dla niezamożnych chorych, wyjeż-

My dolarów Polsce dać nie możemy, nie m::>ści naszych spraw. Rząd ma tu wpraw- został postawiony; osiągnięto nawet więcej, dżających dla poratow.1nia zdrowia. W cią
stać nas na to. Możemy natomiast, i dajemy w dzie placówki, społeczeństwo jednak mało o niż 5ię ·spodziewano i to w znacznie krót- gu roku zostanie również wydanych 3,000 
istocie, Ojczyźr.ie naszej inną, rzeczywistą nas wie. Jest w tern i naszej winy sporo, szym czasie. Potrzeba jeszcze trzech miesię- paszportów ulgowych za opłatą l 00 fran
pomoc. Streścic. ją można w dwóch pun- bo kto je ma informować, jeżeli nie my cy, a gospodarka Polski będzie rzetelna, nasz ków złotych, łącznie z zezwoleniem na pa
ktach: 1) Jak o obywatele i mieszkańcy tego sami ? pieniądz zdrowy, nasze rolnictwo, nasz prze- · nowny wyjazd, albo z uprawieniem do wie
kraju wpływamy na przyjaźń rządu i naro- W każdym razie jesteśmy świadkami cią- mysł i handel zapewniony. Nie obyło się, lokrotoego wyjazdu w ciągu 6-miesięcy dla 
du brazylijskiego do Polski. Ma ·to dla Pol- głej wędrówki różnych polityków, spoteczni- co prawda, bez ofiar, nieraz bolesnych, ale osób, wyjeżdżających za granicą w intere 
ski nadet ważne znaczenie, bo Polska i Bra- ków, pisarzy i t. d. z Polski do Stanów Zje· za to ipołeczeństwo polskie złożyło dowód, sach handlowych. 
zylja należą do Ligi Narodów i ~~lsce za- dnoczonych. Niema miesiąca, aby w Nowym że dojrzało do samodzielności, że zrozumia-
leży na tern, aby gtos przedstawlctela Bra- Jorku nie wylądował iaki wysłannik prawicy ło, co to jest państwo i co należy się od JAKIMI _PRZYJACIÓŁMI POLSKI 
zylji przeważał na korz)cić Polski. . . . czy. l~wicy, lub inny jakiś agitator. czy i?ł- niego w przyszłości. SĄ CZESI. 

2) Wytworzyliśmy zwa~tą względ~te t śwta- m~zmk.--;-Prawda: dol~ry w~zystk~ch poetą- Przed kilku tygodniami dzienniki prawie 
domą grupę osadniczą t rozszerzyliśmy p~l- l ga]~! y<'tęc po co k,tos ~!la Jec~a~ do Bra- UKŁAD POLSKO-NIEMIECKI. wszystkich państw, a szczególnie niemieckie 
ski stan posiadania, język i kulturę na poł- zyl]l, kt~dy ~u dolarow ~te znaJdzte? Pełnomocnik Polski Dr. W. Pradzyński ogłaszały pogłoski o zawarciu tajnej umowy 
kulę połuduiową. Osadnictwo, to. rze~ stała, . _Są~z,_my Jednak, ż~ ~Je tylk<;> po. dolar~ pełnomocnik Niemiec von Stochhammer pod- między francją i Czechami. W związku z 
fundamentalna, podczas gdy emtgraqa _za- Jezdzt stę do Am~rykt ~ołnocneJ,, ale. 1 po ~os pisali dnia 7 marca b. r. układ w sprawach tą pogłoską, poseł c::eski w Berlinie p. Tu
r?bk~hv.a, jak w ~-t~nach ZJednoczonych, Jest ~oz?tem: ~~ znaJomosc stosunkow 1 zadzter- l prawnych i opiekuńczych między Polską i l sar, niedawno zmarły, ogłosił w dzienniku 
zJawtskterr. przemt]ającem, podatnem wyna- 2gmęcte !11c1

• • • Niemcami. Układ ten jest wymkiem długo- niemieckim "Vossische Zeitung", że ustęp 
rodowieniu. , , O~admctwo w A~e~ce Po!~dmoweJ prze,d: trwałyLh pertraktacyj, prowadzonych między rzekomego tajnego układu, dotyczący Polski, 

Chcielibyśmy, aby za oceanem z~alczc :;tawta dla przyszłoset l?0_Isk~eJ tyle w~rto~ci 1 przedstawieielami Pulski i Niemiec, i ma na jest niedorzecznością. P. Tusar zaznaczył 
'pełne zrozumienie dl~ ~aszych _spra'v 1 aby 1 tyle .trud~_ych za~:d~t~n, z ... e fa~to ~ n:'t celu zaYJobieżenie w interesie obu <;tron przytem, że pomysł, jakoby Francja i CLe
Polska przez wypełmeme z~dan wob~c nas rlzy 0!em "1ę roze;r ... e~ 1 P0 -:-na"' l;· • v:se1 trudnos~...iom, stojącym dotąd na przeszko- chy miali stanąć po stronie Polski w razie 
ulatwtła nasze prace. Na t~] podstawt_e po· stwa 1 kons~Iaty . robtą sw~Je, zas ten sto-

1 
dzie szybszemu załatwianiu spraw prawnych wojny jej z Niemcami, jest zgoła głupstwem, 

ruszymy dziś dwa ważne medomag_ama. sun:k bezposred~t sp_?łec_zen~~wa do spote i opiekuńczych. Korzyść z zawarcia tego U· albowiem Czechy ani w przypuszczeniu nie 
.Jednem_ ~iedoma~aniem jest dotk_hwy ~r~k czenstwa, to moze wtęceJ mz raporty urzę- kładu może być tern większa, że wobec dałyby się wciągnąć w wojnę w interesie 

wtadomosct _tele~raftc~nyc~ z p~ls~tego zro- dowe. • wspólnej granicy, stosunki między obu pań- Polski. Pomiędzy Polską a Czechami dotąd 
dla. Dług? l wtele pt;;~. ora;yltjsk_tch trzeba stwami są bardzo żywe i wszelkie przeszko· niema żadnej umowy, zaś podobnego ukła-
przeglądac, aby z~ale~c. ]_akąs now!nę 0 Pol· dy oc.biJają się na obywatelach obu stron. du, o Jakim donoszą dzienniki, a szczególnie 
sce. l przytern. naJczę~cte] w naglowku tele: Pod w1ględem gospodarczym układ w spra- "Berliner Tageblatt" nie poważyłby się pod-
~ramu ~zyta st~:. Berlin . lub ~ondyn, czyh wach prawnych stanowi usunięcie jednej z pisać żaden czeski minister, a już najmniej 
ze te V.:tadcJ?osct _są mepols~te, a tc_m sa- RADOŚĆ z POWODU UZDROWIENIA licznych przeszkód, które obecnie istnieją. Dr. Benesz. 
mem me mtarodaJne. BrazylJa powmna 0 SKARBU PAŃSTWA POLSKIEOO. 
polskich sprawach informowaną być z pol-

Prezes ministrów i zarazem minister skar ULGI PASZPORTOWE. NIE SŁANE) skich a nie obcych źródeł. · 
Polska Agencja T elegraficzna (PAT) jest, 
ile wiemy, organem rządowym i ma za 

bu p. Władysław Grabski przedstawił dnia Rada Ministrów gp91skich uchwaliła1 na- Przed sądem:w~Chełmie stanął dn. 6 mar
l kwietnia b. r. stan naszego skarbu i prze- stępujące ulgi za paszporty: Emigranci za ca . b. :. sędziwy staruszek, ks. Zawidowski 

~ ·--' --- -

""l~~~!! ADY ~ woła . Gratka. - Obie prześladowane losem, obie z wzra!!taiącem zdziwieniem. z zapartym oddechem wyprowadzić dała. A: Econ ••• Boże koLbany .•• 
MA v 1 uw1ęz1one... i z niewymowoero wzruszeniem. c6~ on sobie o tym moim poż.egt:alnym liścia po· 

- Jakto ? Więc i pani jest uwięziona? - pyta To co się tu z ust Gratki o Egonie dowiaduje myślal ? Go on wogóle o mnie mógł pomyślać? 
omans z naszych czasbw, w 4 tomc1ch Liana w bezgranicznem zdziwieniu jest dla ciej~zupełnietnowem i niezn~tnem Nie m1ała · Na myślltę załamuje ona rozpaczliwie ręce i oska· 

w 
przez Jerzego Bornes'ft l -Tak jest! Ja i przyjaciółka moia Fanny. nawet poJęcia o tych przygodach i cierpieniach ja• rza si~. że uk chanemu swemu w zaślepieniu swem 

- O, pani i to nędzne stworzenie przyjaciółką kie on przechodził, będąc najpierw w mocy prze- tak ~ goriki ,zawód spraw iła. 
. . . . . ? . swą nazywasz! przerywa Liana coraz bardzieJ mytników, a potem w więzieniu i podczas uciec kt - Pociesz się, kocbana Gratko - prosi ją Lia· 

Przyjaciółka pant? Co pa m mo w t ·. W taknn ~adzi NI ona. - Jak · ia sob1e to teraz mam wytłu- .1: niego w tym obcym kraju. Nakoniec dowiaduje oa, ocierając łzy i tuląc ją do siebie - Egon"pewno 
azie J~ uie m_ogę ~~ę żadnego W-ipółczuc!a ze stro · mr.czyć? • się, że Gratka była narzeczonfł jej brata i co stę w tę rezygnacjfł twoją nie uwierzył i będzie si~ 
y pan1 spodztewag? J a to pani zaraz wyjllśnię. tylko zawołam potem st~:~lo. Zdz•wienie Liany jest bezgraniczne. starał przekonać, coucię do: tego spowodowało. Jest 

- Czy JtlSt pa~1 także .w zmow1e z tą StRtańską wpierw Fanoy, aby przy tam była 1 Gdy uretka mllkoie, otwiera Liana swe ramtOna wprawdzie obawa, że Olga użyje wszystkich swoicb 
obietą, ,tak Jak et n,.dzmcy, ktorzy tu Mlł mOJro Mówiąc to. błegme Gretka ku dfzwiom, lecz za· i nic nie mówiąc, przyciska ją do swego serca przewrotnych sztuczek, aby ~o w tem złudzeniu u-
ozorcamt? . . staje je na klucz zamkni~te, a pukanie fej pozo- i trzyma ją długo w swych objęciach. Wśród łez trzymać, a my tu jesteśmy zupełnie bezwładne i nie 

Gratka patrzy na L1anę. tak prz?o;trllt:lona, łJok" staJe bez odpowiedzi. i pocałunków zawierają one przyjaźń, którl} tylko możemy się nawet niczego o nim dowied::ieć -
dyby Jaką , obłąkaną pr_zed sobą rutała . . . - Co to ma znaczy6? - szepcze zatrwożona śmierć przerwać może. wzdycha ona zasmucona. 

- Co Ja s~yszę MóJ Bog~ l Kto p~m właśc~wie i patrzy na Lianę pytająco. - · Czy Fanny nie ma? To, co Gratka dla brata jej uczyniła, =zdobywa - Uciekajmy st4d l Starajmy się ,to jak najprq.; 
st l Czy hr~bma Olga fest _meprzyJa~10 ka pani? . - Pewno, że jest 1 To ona mnie przecież tu jej serce szturmem. Jest szczęśliwą, że może w niej dzeJ tuczynić - woła Gretka namiętnie. - Bóg 

- Tek Jest l ~ pyta ~~n~ •. kto Ja J_estem? ~eżeh wpuściła i. .• jak pani widzi ... drzwi za mn!ł zam- nitrzecMną Egona pow1Lar, gdyż i jej zdaniem jest, nam pomoźe i musi nam się udać. 
!teś rzeczywiśCie przyJacwłką Olgt, to pam JUŻ l knęła, że nie mógł lepszego wyborulzrobić l -Obawiam się, że nie - mruczy Liana po~ 
eść o mnie słys~eć musulła l . - Kochana pani - mówi Liana z Berilecznem - A teraz pozbędź się wszystkich twoich wątpli· noro; - Nie znasz obu narzędzi tej dyabelskiej 

Poruszona dz•wn. e~ prlec~uctem, p~trzy Gretk; wsoólczuciem, widząc Gretkę taką bladą i zastra• wośc1, ty glupiutkie. łcitwowierne dziecko l - po kobiety, których ona tu na straż naszą przezna-
a~nie) w tw rz L1any, ktora SH~ JEil cor~z- bar s ,.oną • rnoie się zdaje, że oani jest tekże of•arl\ etasza ją łagodnie i życzliwie. - Jest to przecież czyła. Oni nam nie dadzą uciec. Raczej nas zamor-

iej znajomą ,wydaJ~· Wtem uderz~ l!ł po?ob•tm",!twu szr~ tańskiei Olgi, i że pamą ·Fanny Rabe podstę jasne, jak n& dłoni, że to wszystko jest tylko nie· dują, bo gdybyśmy im uciekły, to byłoby to zarów• 
hrabwgo ~gona l fotografJ 1• ktorą JUZ Wldz•~la: pem zw~bita. Niedra_w~ ż? Czy odgładłam ·1rawdę? l godziwą in~rygą tej pie~ielneJt •baby1 Olgi~ ązyżby nu isb, jak: i ~lgi z_gubą. . 
- Ach! - woła pod wra~en.em . tych '~_soo Ojcze w niebtestecb l Gdyby to naprawdę h• było mozhwe, aby su~ Egon wobec meb1e do· - Ach, Ltano, jakżeż ty SJQ znów w moc swej 

niPń. Pan1 JP&t L1ana • • · hrabumka Lt .. nnl N1esz tak było . • gdyby . , • o, czy miałooy to wszystko ouścił tak1ej zdrady i On by cię nie:miał' więcej przeciwniczki dostała? - bada Gratka. 
~śłlwa s!ostra Egoo~ J . • . być tylko kłamstwem i oszustwem ł W takim raz1e. lwchł~? O, Jakżeż ty w to uwierzye mogłaś, Liana opowiada jej swe losy, a teraz przycho .. 

- Wtę~ rolę paru .przecze7. zoa? - usmlecba Grata chw1eje się, jakgdyby blizka omdlenia Gratko? dzi oa Gratkę kolej zdziwienia i przerażenia. I ona 
• eorzko l _boleśme meszczę$ltw~ Llli~d, . i pada w ramiona przerą1onei Liany, która prowa- - A,leż list ·ego l - iąka się:dziewczyna, zaw· nie wątpi w tot że Alfred męża Liany zamordował 

- · ZgaduJ~ tylko l O . . ntecb mt pam powte, czy dzi 114 do k11napy. Usadowiwszy i'ł &:o o sitobie s7e leszcze niedowierzająco. - - ist, ktory on do i ~a się to wszystko na rozkaz Olgi stało. 
u ~teś r;t.eczywtśCJe ową s~ostrą Eg.ma ktorą ludzJe bierze obie trt.ęsące się JeJ ręce w swuJe dłonie. O:gi pisał a który m1 na głos przeczytała. Teraz dopiero poznaje się Gretka na tal demo• 

atą za umarłą, a za ktorą Egon tak_ meznu.~eme - Wytłumacz mi pani przedew;;zystkiem. kto T~go li'ltu Ęgon nigdy w ~yciu me pisał nicznej kobi"!cie, której wpierw tak bezgranicznie 
zuka? - _wola Gretka w . gurl\czkoweJ. 1~ytRCJI. pani jest 1 w Jakiej stycznosci z hrabml\ Olgą po woła Likna pełnym przekonania tonem. - Jestem ufała. Oburzeoie!i zgroza,. opanowują biedną, naiwnq 

- Ja Jestem ową Lianą l Ma pum zupełną znsta 1e<~z? - pyto Liant.l bteduą dztewczynę l•ewna, żo on nawet o tern przeczucia nie ma! dziewczynę, napełniając obawił p.rzed najbliższą 
uszność , Lecz Gratka nie może tak prędko odzyskać rów' Jemu zaś musiała ta fałe>zywa żmija wmówić, że ty przyszłością. 

te - O, B?że_, Bu~e l -· szlocha ~retka w r~- now~gi Jak g':łyby nagły łysk rozśwtetltł nai•e sie jP.mu :przeniewterzyłaś. Z pomocą. Fanny wywa· - Nie ma doprawdy najmniejszeJ nadziei ra· 
Ganem UD•OSitntU I pad~ Llame oa 5~YJ~ Obejmu]ll ciotnoosci iej wnętrzna, t.udzl su~ w nieJ przeczucie biła cię -.e stolicy, aby cię Egon nie zastał, gdy wró- tunku i możemy się najgorszego po szatańskiej teJ 
wśród łez, uśc sków 1 poc,,łuoków 1 wtta tą ury- wyrafinowanej intrygi, ktorej oftarą :,>adła. ci. Z tf'g , co mi opowiedziałaś, widzę 'że i ta prze- babie i jej pomocmkach spadziewać - jęczy cna 

anerni :~.:e wzruszenta słowami, jłJ.koy odoaleziOną Jej wtara, zaufanie do Olg~ i do Fanny m~CUfJ łożona fH:nsji, u której byłaś . równ1eż przez Olg~ rozpaczliwie - a tu w okoló ani żywej duszy, któ· 
dzóną siostrę. się zacbwiJły i jakby kto nagle zasłonę z oczu Jfll j ~::st prze~ upiona i w spisku z nią przeciwko. tobie! raby nam pomódz mogla, Jesteśmy stracone, Liano~ 

, Liaoa nic a nic nie pojmuje. Ooiemiała;ze zdzi zdarł widzt toraz dopiero wszystko we właściwam - L~>:tno, ty dobra, aoielslQl kobieto, dzięki ci Stracone bez ratunku 
:enia, przyj mu ja bieruie wszy:.tkie. czułoś~i 1 piesz- świf'tle. . . . . Zll to lJO•' eszeme l. J~ teraz znów n~ n?wo ż~ć ~a-

ty Gretk• która Jłł wre~>zcie z ob)~ć swOJch uwal· NaveszCie zac1.yna Gratka opowtadać, Jak 1 gdz1e czvnam Egon rr.nte Jeszcle kocha 1 me sprzeme-
.' ' · łty z ~czu uciera , się z hrab 1\ Egonem z,. tknęła 1 pod jbklcrr.~. ,,ko wi"'r·tył l:'; ' mi ! szlocha Gretka, rozpływając się 

4 a ~ 0 Bvze mOJ 1 żf} t<;ż my się tu na tem miej l cznościami to się odbyto, a L1ana przy~łuchuje su~ v. szct: ~· u i radości, - Ąch, jaki~>m głupiem stwo-
u spot~ać i po raz pierw~Szy widzieć musimy l - Jej opowial1.-n.u o losaeh Jt:J i bi6dnego swego brata rzeniem Ja byłarn 21 żem si~ tak oszukać i w pole. 

(Ciąg dalszy nastlij)i) • 
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DR ALJ..EG BETTJ PILRO. 
LECZENIE OGOLME. 

Specialność: eboroby kobiece i dzie· 
cinne. Pr::yj!T.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

KO'nsultorjum i rezydencja: ut. Com
Jntndador Ar ujo n. 50, Telefon n. 650. 
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i kościelni: Bojko i Siczek. Oskar
żeni. byli Jo cięźką " zbrodnię". Ks. 
Zawidowski wraz z ludnością pol
ską zabiegał oddawna, by dawny 
kościół rzymsko-katolicki w Dubnie, 
przemieniony przez carat na cer
kiew prawosławną, rząd pohki 
zwrócił katolikom. Władze war
szawskie obiecywały dużo, ale nie 
zrobiły nic. Kościół jak był, tak 
został w rękach prawosławnych. 
Miejscowy ukraińcy prawosławni 
kpili z tego powodu z Polaków. 
W reszcie polska ludność zniecier· 
pliwiona, zjechała ze wsi okolicz
nych do Dubna i zaczęła rozbie
rać prawosławną kopułę, dobudo
waną na kościele. Władze oskar
żyły ks. Zawidowskiego, że on to 
swojemi mowami ludność do tej 
"zbrodni" podburzył. Sąd w Cheł
mie skazał ks. Zawidowskiego na 
rok ciężkiego więzienia. Sędziwy 
kapłan wybuchoął po wyroku gorz
kim płaczem. Wyrpk ten za.Jadł 

_,, nie w carskiej Rosji, ale w wolnej 
Polsce w roku 1924 w miesiącu 
u tym. Doprawdy niesłychane! . 

Pap1erosy ~ V.EAUOc LUTU:S 
miPsumina delikatna 

Różne wiadomości. 

7& letaia .kobieta •kazaaa 
a a śmierć. 

Berlin. - Frau Blaoel 73•letoia sta• 
ruszka z Alseben siedzi we więzieniu i 
oczekuje wykouania wyroku tmierci. 
Pani Blanel skazana została D& śmieró 
za otrucie 74 letniego S. Boettcbaera, 
który na starość szukał przytułku pod 
dachem paai Blanel, a ktorej opiecal 
zapisaó cały swój majątek, za utrzyma• 
nte go do śmierci.-Nie dlut o czekał na 
śmierć. - P!lai Blan"l uporczywie prze· 
czy Jakoby otruła Boettchera - jednak 
dowody wskazują, te w lipcu 1923 ro• 
ku ~ani Blaneł podała suty obiad star. 
cowi z fili~unką kakao, która jak starzec 
twierdził miała dziwny zapacb.·-Po wy 
piciu kakao starzec nie czując się do
brze opuśCił dom pani Blanel i poskar· 
~yl si~ sąsiadom, źe ona chciała ao otraó. 

W ciele zmarłego znale:tli ślady tru 
cizny. Dowody pzzedstawionr, pmi Bh
nel, 1e struła starca w nadrieji pozyska
nia majątku. Pomimo nie przyznania 
się do winy-sąd uznał ją winnfł zbro
dni morderstwa - i chciwa majątku sta• 
ruszka zginie pod gilotyną. 

Olltrq• ia arm ata f.raa• 
euska. 

Wśród zdobyczy Wojny Swiatowej 
jeaną z pierw~zyołl pozy~yj zajmuje ar· 

tlemanc ~ które1o cbłQpak wyei•ura 
błagahlłe ręce. Ozuły na łzy chłopca n•e• 
ZDilJOmJ w końcu godzi si' oa zapłace
nie szkody, którą wla•ciciel sklepu:osza· 
cow.t • 00 lirów.-Nieznajomy wspa
ni mjttl ie wyciąga banknot l 000 liro· 
wy z grubego zwoJu pieni• 'zy wr4tcza 
go właścicielswi, którr wydaje mu 800 
lirów. Tłum ciekawych sit rozebodzi, w 
tłumie aoika puszt:zony chłopiec wino
wajca a nieznany mQtc.zyzna wola taxi 
i odjeżdża.-Następnie właściciel sklepu 
przekopuje siQ, że e trzymany l 000 li· 
rowy banknot jest fałszowany.- Stracil 
WiQC 800 lirótV i IZJbę WJSłiWiłwą. 

Ile komu ••płacili B łe1ae7f 

Komitet odszkodowań wydał kemuni· 
kat, otłaszafący, ile Niemcy zapłacili od· 
szkodowall poszczególnym państwom do 
dnia 31 rrudnia 1923 r. Analja otrzyma 
la 318,820.000, Francja 1,804,102.000, 
Włochy 397,93~,000. Belgja 1,732,726,· 
C~ Japonja €:8,381,000, Serbja 262,-
500,000, Grecja 20,574:,000. Polska 
15,120,000, Rumunia 33,81-1,000, Czecbo 
alowacja.,23,163,000, Portu1. 14,885,000. 
Całełc! sum o!e roidzielonych albo 
peZOitaj,CJC. W IBwieszeniu WJOOsi 
2,719,003,000, Całotel og6loych sum u• 
1kutecmionycb przez Niemey wyRosi 
8,411,339,000 lilarek w złocie. 

Pochowaa7' ł7wee• •ta 
okap•. 

Rbine, Niemcy. - Willy Dietell lat 11 
i Paul Krausa Jat lS zostali zatrzymani 
przez poll•j• i oskal'ielli o zamordtwa· 
nie Bertbola Falka w nadziei otrzyma· 
oia okupu. Niew:~ruueni olaopnouią jg. 
konanej zbrodni chłopcy ze spokojem 
zeznanej, le WJkopali grób dla Falka, 
pobili go do nieprzytomności a DBBtlłpoie 
tywcem zacrzebali. Po kilku doiach 'Od· 
kopali ciało Falka zaarzebane na ogro
dzie za domem Krauzego i odci~li nog,, 
którą po•lali do atarazego brata Falka z 
!ądaniem 25.000 marek. Policja . po 
czątkowo W~&tpiła, by przesłana nota na· 
Ieiaia do ciała Falka - · lecz później 
przekoDaU sifł naeczoie o zdrodai. 

r t7e• ••••e• •••e•zł7 
z kraju: 

KATERIZMY 

l 
X. Biskupa Edw.Likowskiego 

EGZEMPL. 2$000 

BIBLIJ KI 
Ks J ozefa Boczara 
EGZEMPL. 1$800 

LISTOWNIK 
(Podr~czn,ik . do pisania listów) 

EGZEMPL. 2$500 

Pieani koacielne 
z mełodjami 

:E::G ZEMPL. 6$000 

Ponieważ zapas skremny proaimy 
zaraz zamawiać. 

ADRES: 

1
.Q- Polob", Carlł7lo:;Ja 

O.ł::s:ll •. 
J..& 

TELEGRAMY 
tylerja. Ta artylerja, teo morderczy, o· PoJska. Paryż s. _ Była tu z 
1oiem, smrk:11 i żoluiwem najroz!Wlitsz:em 1 wielka uroczysto.cciA. obchodzona 
Jion~acy t mok. l doskonalenie i wyna- .. a .. 
Jazki. jatie poc:r.yniooo w tej gałęzi rocznica ogłoszenia niepodległości 

cbntk.i wojennej by!y wprost zdumle· Polski• Poseł polski przy rz-dzie 
"WaJące po obu stronach walczących. fraocuskim wrQczył przy tej okazji 

s czegolnia jednak celowali w tej order wielkiego znaczesie 1enerałosztuc e Mlt:JliiCJ. Dzięki n. p. skonstruo-
waniu sławaej "Tante Berta•, której o- wi WeigaDdowi, byłemu komendan· 
:sremoe pociski szerzyły zniszczenie na łowi wojsk sprzymierzonych w Pol· 
przestrzeni 100 kilometrów, mieli oni see. (?) W Borbonnie odbyłosie U· 
przewagę prze~; cza'3 pewien na froncie roczyste zebranie. Prezydent Ftan• 
francuskim. Opowiada się. te, kiedy z cji P• Millerand prze&łał f)rezyden• 
podpisaniem traktatu pokojowego wy• towi Rzeczypospolite)· PolskieJ· teł e. 
'<lać mieli Niemcy i tą armat,, wtedy 
umyślnie ią zagwożdzili ~ram1 w którym tyczy Pol1ce po• 

W ko:ńtaa listopada, ub. roku ogłosiły tęgi i pom)śloości. 
koła wojskowe francuskie, że we Francji Berlin 9. - Konferencja górni• 
~:budowano jut podohnJł armatQ, nieza· ków na Górnym Sląsku (oiemie
leżnie od iplanu niemieckiego, kt6rego 
Niemcy nie wydali. Kolos ten waty tak ckim) postanowiła ogłosić strajk 
wiele, ze o przewiezieniu go po zwyc ogOioy. Przypuszczajr. osóloie, j e 
klych mostach mowy być nie mo111o. _ze wzglf)du na zwycięstwo komu· 
Podobno musiano wpierw _ wzmocnić je nistów przy ost4toich wyborach do 
~.dpowiedojo. Rady państwa, przybierze on znacz, 

eryglnalnJ' •posób osz•· ne rozmiary. 
kańczy. -Z dotychczasowego wyniku wy• 

borów p .. zypuszcza sifłl ~e komu . Wloeby, F..zym. - Z postępem §wia· 
ta, postQpują i w ~wycb pomysłach ro· oigci WJ11lą do parlamentu prawdo· 
Bmaiteio rodzaju bandyci i oszuści, któ• podobnie 12 przedstawicieli z tery. 
rym chodzi o ~&dobycie pieniQdzy, lbez torjOw zaj~tycb przez PohkQ. 
WztiQdU na to, jak i od kofO. Do jed· 
nych z takich ~postępowycbc sposobów Warszawa l. - Dzienniki pol· 
zalictyć można ostatni jaki zaszedł w skie oskarmjq narodowe stowarzy. 
Rzymie.-.Ktoś rozbił kaD:lieniem dut11 szenia niemieckie, te podczas o 
wystawową szybQ w bo1atym sklepie•. d p 
-Wybiega wła~ciciel i spostrzrga wiele stalnich wyborów do Ba Y aństwa, 
rąk wakazujących małego bojaźliwego odnowili, szozegOloie na Górnym 
chłopaka jako winowajcQ. Rozgniewany Sląskll · Niemieckim i w Prusach 
właściciel chwyta małege chłopca i pro· Wschodnich system terrorystyczny 

i do sklepu nie szczfłdząc przytem i to pod protekcją Ligi Narodów. 
aitego rodzaju wymyAiań pod adre- Dzituniki te nadmiP.niaJ· •- t. e ktO• 
ir~cego ze strachu chłopca. W "T" -.. 

iawia SiQ przystojnie ub!'ID}' cdten dydalOID poJekim prztSzk&QaDO 

wsządzie w wygłaszaniu programo
wych mów kandydackich na wi . 
cach i zebraniach wyborczych. 
W~r2zawa 9 - Dooosz, z Rzv· 

mu, te arcybiskup Cieplak, k tóry 
przybył jut tam, zostanie pnyjąly 
przez Ojca Sw. Piusa Xl na pry• 
watnej audjencji. 

Warszawa. 10. - Z Rzymu do· 
noszą, ! e przyjQCi~ arcybiskupa 
Clt!plaka w Rzymie było zdarze 
niem, nieznanem dotąd w historji 
papiestwa, albowiem powitał go na 
stacji koleiowej osobiście kardynał 
!ekretar11 stanu G s pari, czego do· 
tychczas nie tJczyniono dla m kog). 

Uprócz kardynała G sparl"'g 1 pv 
słów polsk1ch orzy Watykanie i rz 
dzie włoskim zjaw1ło sią na dwor 
cu koleJowym wielu wysokich dyg 1 

karzy ko8c1elnycb. 
Rtym llJ. - Arc,biskup C1eplak 

przybył do Rzymu, abv przedew
szystkiem podziękować 0 1cu Sw. za 
odzyskanlł za Jega 1taraniem wol 
ności. 

ił apierosy • VE400c Y OK 
mieszanina 

--------------------------Rosja. Londyn 7. - Donosz11 
z Moskwy, ~e Piotrosrad,ie (obec· 
nie Leningradzie) uwi~iono wielu 
wyłszych urztdników i wrtoczono 
im proces za nadu~ycia 1łużbowe 
i defraudacje. 

Nowy Jork 7.- Donoszą z Rzy
mu, te z powodu uwięzienia w Ro. 
sji 15 nowicjuszek ze Zgr.omadze· 
oia Sióstr Francszkanek i 1 O ksi~ty 
katolickich stosunki miQdzy Waty· 
.kanem i rz-dem sowieckim s, 
bardzo naprążone. 

Berlin~8. - Niemiecka ~Kreutz 
Zeitungc donosi, ł~ środki powz•~· 
te przez rz-.d sow1ecki z powodu 
uwiQzienia w Ni~mczeeb ba dtn· 
wych delegatów m aneckicb, rów 
oaj11 się wypowiedzeniu . 1emcom 
wojny ekonomiczneJ i skutkiem te. 
go radzi, teby rz'd niemiecki za• 
stosował wzgiędem RosJi najsurow. 
s1e środki przec1wdz1ałające. 

Dzienniki rosyjskie zaś powiada 
ił. łe całe to po~ powaoie Nie· 
miec ma na celu nie dopuścić d 
zawiązania stosunków handlowych 
mitdzy Analilł i Rosją, w któr j 
to Silrawie toczą się obt,cme pt:!r. 
traktacie w Londyoie1 bo zerwan:ę 
tych pertraktacyj byłoby korzy 
stcem dla pewnych niemieckich f1 
oaasistOw _i przemysłowców. 

Moskwa 9. -Dyrektorowie ro· 
syjskiego trustu tkackiego Czar 
dyoczew (?) i Kalenin zos tali ska· 
zani n.s karQ śmierci za nadutycia 
handlowe i wyzyskiwanie pewnej 
or1anizacj i .państwowej dla wła~ 
snych celów. Czternaście innych 
oaOb zostało skazanych na ciętlde 
kary więzis:::ia. 

Moskwa 10. - Trybunał spra· 
wiedliwaści skazał na karę śmierci 
czterech oficerów, nale!ących do 
kont!'•rewolueyjnych wojsk 1ene• 
rała Wrangla, za naldenie do za· 
1ranicznych stowarzyazeń antiao· 
wieckicb. 

- Według ostatnich obliczf'fl 
ladnośó Moskwy dochodzi do pół 
lora miljona. 

Rio de Janeiro 11. - Donoazct 
z Sofji1 stolicy BułgarJi1 te sowiety 
gromadz• wojBka na eranicy Be· 
sarabJi 1 buduj~ fortyfikacje wzdłuł 
rzeki D!liestru. 

Moskwa 11 -Tel~?grafuj' s Ryg•, 
!e pociąl zoraanizowany ku ucz· 
czeniu pamitci Lenina, ktOrym po 
drotowały najwyższe włatłze mo· 
skiewskie, wykoleił sit w pobłitu 
Odessy i spowodował 8mierć wielu 
podrOtnycla. - Twierdza, że wyko· 
lejenie te1o pocuagu spowodował 
10rganizowany w tym cela sp1sek. 

Moskwa 11. - Ode•ral sobie 
życie Litwinow, jeden z najpowa.a· 
niejszycłl członku rządów sowie· 
ckie1o. 

ł'ap1erosy •V.KA.UUc 
NEW YORK 

mtesza 1na 

-------------------------Niemcy. Waszyncton 9·-Wpły 
wowy senato.l ameryka:dski Wiliaro 
:Borah oSwiadczył, te nie rzrpuu. 

' ...... 

cza, ajeby Niemcy mo~h się zre· 
habilitowłló bez op ótuieni'\ -.N • 
drenji r~"z WOJSk okupacyj f' i 
bez ustalenia · ~urny odsz vdr w ń 
w jennycb. 

IJO ndyo 19.-Premjer angitolski 
p. Macdonald miał oświacc~vć1 t~ 
Francji i Belgii nałety dać wiele z 
reklamowanych przez te pań.,twa 
gwarancji odnoAoie do zabezoie· 
czenia nalet-cycb się 1m od Nte· 
miAc odszkodowań. 

Berlin 10. - Wobec rezultatu 
o tatnkh wyborów do Rady p ń 
·tw jes nieunikniooy l1padek o 
bP.C 1 ł(abin tu. Pr zyd t pań· 
tw .:tb rt ma zami r ut r ć 

n wv gabio t mieszany z soCJc.. i 
tów• r arodowców, cent~ow ó 

rh g up pofitycznycb, 
-N wa R da państw .t m 1 

r ą n. 12 maJa b. r 

H szpanja. M drvt 11 Na 
Teut:ryf& (wyspy Kanaryjskif') spa· 
hł sit; doszcz~tnie ogromny s~mtal. 
W poiuz~ ~zginQło bardzo w:elu 
ch, JVCb. 

Stany Zjednoczone W 
szvogton 11. - ~ ·~z)dt.mt Stauow 
Zjednoczoo ·cb1 Coohdg~;, wmósł 
projekt, ab~ zostało odroczone do 
marca 192ó roku W!konaoie prs ~ 
wa imigracyjoego, zabranitj-cego 
Japończykom wstQpU do Stanów 
ZJednaczonycb. Projekt ten Izba 
deputowanych odrzuciła 189 glosa• 
mi putciw 174. 

--------------------------Maszyny do pisania i liczenia 
Poprawta i e•7iel 

B I RUT!. DERGINT- RAWICZ 
przy ulicy Auguato Stalfelj 34 (róll ul . 
Colombo) adres pocctowy c:a1:xa .x• 

Cudtybt 
(lnf ,rttu c!e w B•nku Francusko·Wh 
1k1m, B ani(U MacJOn l d• C()"ftmerc:io 

t w Sekretarja~te Stan ' WVm) ----
e seeeeeeaeeee ®•~~~• • ••~ 

i KRONIKA KRAJO A i 
·3····~·· .. ···· ..... 0. ·-~· 

Z Kurytyby .. 
ZMIANA W DUSZ [)ASTE ''TWIE 

POLSKIEM. 

. D tych ~~ suwy prnb sz z p fp 
Iski J Sw. Stanioła '!l k:i. T' oJ r 

D pteW&>tl, po prze;.;złu p lilt a to 
l·lnitj tmudnej, gorliwej 1 wt Iee 
owocnej pracy duszpasterskit-l • 'i • 

łr~CZO~-'i w Paranie, powraca d ) kra• 
ju. powołany prsez swych ns.j 
wyższych przełożonych. aby tam. 
w 0 1czyznie naszej, pracowuć z 
równem poświQCeaita i 10rliwoacią · 
dla dobra Kościoła katolickieGO i nad 
rozwojem powstaj,cej polskiej pro· 
wincji Misjooar~y Słowa Bot ego. 
Żegnając z lałem ks. Drapiewskie• 

go1 redakcja ~Gazety Polskiej c 1 

której tente przez dwa lata byl 
dzielnym i sumieonym kierowni. 
kiem, t yczy mu z całego serca po 
myilności i wytrwałojca w diill t>J 
l)racy. 

W miejsce ks. Drapiew~:~ Jego 
pu·~rócał do Kurytyby dawny dłu 
go etni proboszcz 1 twórca kt)j(·iuł<l 

a parafJi polskiej, w Kurytybie ks 
Stam:Jł~w T zebiatowski. W1tam7 
Gu całem sercem i :lyczymv Mu 
pomyślngśct a bło1osławie1istwa 
Bot u1o dla datszej Jt:go pracy 
duszpasterskiej dla dobra 1 rozw 
woju polskieJ par&fJi 

N1e Wi\tt'imy, t e rodacy nasi i P~t • 
rafJaDle koac1oła S". Stanisław ... 
dauyć b4id~ ks. Stanasława Trze. 
bultowskaego tem samem r.erdecz. 
aem i szc:ercm zauf11otem, jakte 
okazywali mu poprzedniO i jaklt..m 
po Jeso wyjetdzae z Ku1ytyby, ob 
darzali ks. Drapiewsklegu, 

Ks. Drapiewalu WYJe(Jzte do Pul 
~ki z końcem czerwca or. przt!dtcm 
jednak odwiedzi jeszcze raz kolo 
nje polskie, aby SIQ poj . 111a.ć zt 
swymi dawnymi parafJaD mi. 

SAMOBÓJSTWO. 

Dnia l maja br nad ranem na 
Avemdzie LQiz Xav1 r1 rodak nasz 
Jaa C' arneCkl Ct:h::W po:t:bdWkQid 
SIQ życia zaaył sdoq aozę kuK my 
1 modanJ. Despt.trata pczeWlt:zauno 

at11chrniast do 8~pitala, gdzie 
rz,dz mo wszPlkw • rod! i, aby 
l wać rnu tycH::. Ratunek" j 
wido· zo1e b)ł JUż spóznionv, 
W!Pffi Ct.:~ DP-cki zmarł w dwa 
p<l.t 1i j wś··ód ogromnych cierp 

Zdaje się, t e Czarnecki, k 
niedawa prz fbvł do Kuryt~ 
81 J Pau!o, bvł morft01stą i to 
wodowało jego samobójstwo. Mo· 
się tego domyśleó z notatek, p 
nim .. znalezionych. 

PODATEK OD ZYSKÓW. 

P. m n•stPr skarbu przedł11 
30 n '1 a br. ściągan·e poda 

'-~ków bpruwd~onych do 
g~j.j, 1923 

r JE:\-I~ICZY WYPADEK. 

' ver. , l Lisooe, starzec 66·1~t 
ś r. Wł~tdysława Skrofiskies 

zamu:lsZkbły przy ul. Beoja 
Constaal Nr. 33 wyszedł dnia 
maJa b • p•·zed poładniem z do 
i 4ot ~cb~zas nie wrócił. Przed od · 
~ :i~m ośw•adczył swemn ziącio 

Skr• ń ~~< i out~ ~e 1eleli do wi 
f'7.l • ni pnwrńCi1 to jui wi~ce 
me p w ci 1 t ebv gu nie szuka 
bo Wlizelk e poszuknnnia jege bę 
da dar~::mnt~. Widocznie więc Sen 
rino Lisone opu8cił dom swego 
zięcia z zamiarem odebrania sobie 
tycia, a do tego rozpaczliwego i bet· 
botoego krl'ku miała go, wedłua 
kratącycb pogłosek, doprowadzit 
nieuleczalna choroba, Lisone !to
wiem cie rpiał na raka w nosie. 

~ ·V*'tiJ•J Lii!)"P dotychczas nie 
p .wróc•ł a. ws~"'lk •~ po~zukiwania 
oka?.al'( saą b Z:ł u•ecznemi. Przy. 
pusrcz ć wt~~ nalety, t e rzeczy· 
WISCłe IMP łmł a mob ~JS Wo1 tylko 
tl•ewt d J~-J g·izte 1 w Jak• sposób. 
Prz . s~wac 1111-!zawodnie wyjdoi tt2 
ta1t:mmcą. 

PROFANACJA (~IE U~ZANOWA• 
NIE) G.i.OBU. 

W niedzielt: dnia <ł maia br. 
p.ńź '1ą no"ą oa cmentarzu w miej· 
RcowoQri De )doro dokonano w celu 
rabooku pwf:inacji grobu, w któ• 
rvm SPJl' ·wały zwłoka 11). Palmy. 
r y G m t. młodoetanet naucz ycielki 
eonu p. T1o rd G·>•n~s de Olivdra1 
która zakvńcg ła t ycie samobój• 
stwt->re. N:ttt rauem jeden z miesz• 
k ·d ~()w O •odoro1 prz€cbodząc przy· 
p ~dkowo orzez Clłknbt.rz1 za lWatył 
~e grób j 11. Palmyry został odko· 
pany. trulllna z niego wydob1ta 
i zwłoki zmarłej le~ce obolt trumny. 
Zwłoki b, ły nietkniote. Jak Olólnie 
przypuszczaj' profanaCJi tej dokoa 
nano przez pomyłkq. 

Pra·wdopodobnie zbrodniarz, oie 
szanujący nawet spokoju zmarłych, 
chciał ocrabić zwłoki zmarłej, jul 
po samobójstwie Pslmyry Gomes, 
śo. Terezy Seba, tony J()zefa Seba, 

' ira niah porn adać na sobie wie• 
Ie kleJ lotów i w trumnie zoaczn• 
11 ~ó p1enio,1dzy Po spostrzeteniu 
::;weJ .,umy łk:i nie miał jol prawdo• 
podobnie czaau na usunięcie lila• 
dow pruf<toacji, zostawił więc 1rób 
otwarty, a trumaę 11włoki poza 1r01 
b Ul1 l UCiekł. 

Puhq poszaku:e energielnie 
ąp · w..:ę t•~J ult~fchfneJ zbrodDi. 

Z ParaJJ.y. 
~Nt LEZlE.HE . N .aC~YNIA GLI· 
~tANEtiO Z KOSOLAMI LUDZ· 

KlE .W. 

Na terenie naletącym do aukra 
p Anmbcda Paiy" i połołony41 w 
oie)scowJśct z aneJ Ponta do CaJu, 
w muJi"ipjum Parctua1uaJ znale• 
ziono ug.umue n~c.zyoie gliniane 
( 'I"Cf •b'-')1 ~a Wttir&,4~e KoSci ludzkie. 
Kośd ~e, J&k ogólnie przypuszczaJą, 
n~~.łcż . ć ma;, do szefa jakiego• 
plemtenaa i ud y 1 sk iegu, kl4re awyab 
kacykow w ten &posób chowąło. 

H e pierwszy to raz sio zd,ar.za, 
te oa terenach p. Hanoibała Paiva 
ulinaJdUte ':11~ vouubae groby. Osta
ni· ulll"ycte lt:~t JUt trtec&em a 

• ~f;Jdll - .-> z i litO e 'maału młeJ• 
dCt pra~\rl óO Clll ~Lf. 



Z Rio de Janeiro. 
OHYDNE MORDERSTWO. 

Przy ul. Mar:t ·hao w Rio de Ja· 
ro znaleziono zwłoJI'i przystojne:, 

J J -szcze, bo 20 dr, 25 lat 
1\ce,j przyzwoicie ubranej ko• 

w okropny sposób pocietej 
cz~ t ż nozem. Pohcja zdo· 

wykryć.ł te ofl ra tego potwor· 
mordu nazywała siQ Aurełina 

te zbrodni tej dokonano 
pob!iskim lasku i że sprawc!ł 
ma być kochanek zamordowa• 

oit>jak1 Francisco de Freitas. 
ek z btylantem znaleziony 

palcu of1ary dowodzi1 te zhro• 
dokona o nie w celu rabunkuł 
r rawdor lld<.bnte z zemsty lub 
ścP: MJr,1erstwo h• wyw9łało 

mue oburzeni~;; w całet stolicy. 

~:•u ... ·~·· ULEPSZENIA HODOWLI 
BARANUW W BRAZYLJI, 

zaproszenie pułkownika Guel 
Netto, brazvhjskiego delegata 

w Niemczech, przyje~ 
wkrótce do Brazyl1i grupa !lie 
ich hodowców baranów, ab'f 

zaprowadztć ravjonalną, hodowl~ 
i owiec i w ten sposób 

ć i rozszerzyć p\'zemysł 
• H )dowq niemieccy przy 

ze sobą, na razie 60 sztuk 
ch ba. anów. 

WIE ODSZKODOWAŃ ZA 
WY dZĄ ,7.0 ~E P aZEZ 
.REWOLUCJĘ, . 

dzi~iej!'Jzego numeru • Gazety 
c dołl\czamy dla prenume• 
znmieszkałvch w Rio Gran• 

Sul EDYKT KOMISJI ODSZ• 
W AŃ I INFOHMACJE KON 

POLSKIEGO W KURY .. 
kt@re objaśni~ dostatecznie 

jak maj- postą• 
aby ot!'zymać odszkodowania 

straty w czasie re. 

i. 
wi"zkiem naszych prenume, 

jest, aby o edykcie Komisji 
i informacjach Kon· 

polskiego w Kurvtybie za• 
takte wszystkich innych 

ch, którzy gazet nie 
aby i oni mogli otrzymać 
waoia za wyrzlłdz~ne im 

rewolucję straty. 

Z Sao Paulo. 
BOLESNY WYPADEK. 

mostn kolejowego kompanji 
· wpadły w pr2epaść pod• 

zabawy dwie dziEwczvnki 12 
Rosa i 2 letnia Nair, córki 

Gon<;alvez. Osobył któ 
bvlniP.aty na ratuntk wraz z 

zastały młfldsz N dr już 
a Ros~ wpr · dz1e żywą 

tak bardao poraoton~, 
je~t nadziei, ateby ją moż, 

6, 

SPhOSTOW ANIE. 
ne ·siostry M1łos1erdzia z 
proszą nM o odwołanie 
pot~p:aJ~cego uczniów 

Malłetańskiej. umieszczone 
Nr. 3' •Gazety Polskiej c 

t ych~e o nikczemnt: 
na ich szkołę. Wyjaśniajił 

bioatry Mtłosierdzia.ł że 
na mch są bandyci, 

znani z podobnyc~ po
Swoje sprol!ltowanie za. 
W•ne Siostry .ośwtadcze. 

że uczmowie Szkoły_ Mail e• 
jui od dluższPgo czasu są 

grzeczni dla mch i nigdy im 
nie ubliży li. 

.. c:.~·" .. ~~jąc powyższę sprosta' 
redakc'a •GJzety Polskiejc 

~ . 
że rob1ąc wzrruar ~ w 

wskazan-ym numerze 34 
Polskie)c o obo1ie socja 

miała na ruya!i. aoi ucz. 
oroft;sorów Szkoły M~;~. l· . 

Ofiary na b'l,edne dzieci 
w Polsce. 

Na list~ K:.msulatu R. p. w Kth 

r tybie ~łoży!': 
Izabel Gr,mm 500$000 
alicc M.&~-; Silva Caroeirc 500$000 
Bauk of London & South 
A JP ica Ltd. 200$000 
Ba n q ue Ft:ancaise et lta, 
liene 200$000 
Viuva Leao 100$000 
Me edes Fonts.oa 200$000 
Helella Jaczewska 10$000 
Lucy Rocha 5$000 
Paulinita R. do Amaral &$000 
Odtne L. Loyola o$000 
Zezeca L Loyola 5$000 
lg ·s Colłe 5$000 

Razrm 1.735$000 

Do Szanownej Redakcji •Gazety 
Polskiejc. 

W za·ta.czeniu przesyłam Szano· 
wnej R~dakcji kilka słów poie· 
gnania pod adresem tutejszego Wy· 
chodźtwa polskiego i proszę o b.• 
skawe pomieszczenie ich na łamach 
swego poezytoego pisma. 

ZycZI:}C Redakcji dalszego po .. 
m ślnego rozwoju Pisma dla dobra 
tu ejszej Polonji łaczę wyrazy po· 

atania. Stefa Ssomewskl. 

Po dwuletnim pobycie moim w 
Brazylji wracam do Połski da. 12 
maja b. r. 

Z powodu braku C?;asu spowo
dowanego nawałem pracy trudno 
mi listownie pożPgnąć wszystkich 
moich Przyjaciół i Znajomych-u· 
skuteczniaro to wiec za laskawP.m 
pośrednictwem .;Gazety Polskiej<{· 

J ednocześoie skhdam serdeczne 
podzt~kowanie wszystkim Roda• 
kom, a w szczególoości Ducbowień 
stwu i Nauczycielstwu polskiemu 
za ich życzliwłł a wielce skuteczną 
pomoc w czasie moich objazdów 
kolonij. 

Po powrocie do kraju chętnie o· 
fiaru]Q Szanownym Rodakom w 
razie potrzeby mą pomoc 

Steła• Szamewski 
Poznań-ul. Wysp1ańskiego 10 

Polonia. 

S Felicianowo, Sede·3·go kwietni • 
1924 roku. 

Po długim \lczekiwaniu nareszcie X.X. 
Salezjanie przysłali nam na Proboszcza 
naszego rodaka X. Kostantego Zajkow
skiago. Podczas reszty stycznia i całego 
lutego zbierało siQ bardzo dużo dzieci 
na codzienną naukę katechizmu. 

Szóstego Marca odbyto siQ uroczyste 
otwarcie naszej szkoły powszechnej. 

Wobecności miejscowych urzędników 
i iicznej publiczności X. Proboszcz udo · 
wodnił niezbędną potrzebę lepszego 
kształcenia młodzieży. 

Szkol naszego Tow. 8 PostQpc kiero· 
w&na przez pana profesora Karola Mn· 
szyńskiego, była porównana, przez ks. 
proboszcza do ziarnka pszenicy. Jak 
ziarnko pszenicy zakopane, niknie, ale 
potem wydaje sporo kłosów pełnych, tak 

Prawda, że ks. Proboszcz sprowadził 
tyle książek z Kurytyby i z Pr rto Ale· 
gre, ~e WO!f\CY po ... ztę z .EuP.ruzilhady 
skarży siQ, że już n·e podoła t k cię~ 
kicj robocie. 

Na s.zczfłśc:e ks. probnszczJ \!obrał do 
nanczania dzied, 'ludzi urodzo~ veh tutaj, 
nie ugaoia)l\cych si~ za pi nięchrni, ale 
tylko szukających korzyści c~ 1lnej dla 
kołonJi. Chociaż nie wszyscy są już go· 
towymi nr.uczycielami, to jed ak dwu
godzinna szkoła na plebanii przysposa· 
bia ich do prowadzema klas a sposób 
Salezjański, 

Jeśli Pan Bóg dopomo"a tak dalej, to 
za par~ lat niauk9w tu nie będzie. 

Sekretarz Tow .• Postęp• 
..Jósef Lem.pek. ......... __ ..... __ ......................... ---~ 

Oac~yt p proJ Stefana 
Szutno w skiego 

W niedziel~ dnia 11 maja b r. po po· 
łudniu wygłosił p. Stefau S urnowski 
w sali Związku Polskłego bard~o intere· 
sujący odczyt o stanie naszej kolocji 
pod względem moralnym, oświatowym 
i ekonomicznym, na podstawie wrażeń 
zebranych podczas czteromiesiQczoych 
własnych objazdów. 

W r rzeciwieństwie do dotychczaso
wych informatorów, którzy bardzo czą· 
sto naszych kolonij nie widzieli, albo 
poznali je niedokładnie, a nilstępnie swój 
sąd o nich wydawali bezwzgl~dnie u• 
jemny lub bezwzględnie dodntni, prof. 
:Szumowski, przyznać to musimy, opisu• 
~~ swoje spostrzeżenia bezstreonie~ i 
gruntownie. Mo~e tu i ówdzie dao&, przed
stawione .,przez prof. Szurnowakiego nie 
są zbyt ściśle, naprzyklad JO do ogól
nej ilości kolonistow polskich, ktorych 
ogólną liczbQ podaje na 120 tyaięey, a 
którą my uważamy za zbyt rnałą 1 w 
każdym razie prof. Szumewski przedsta· 
wił nam obraz kolonij polskich tak, jak 
go widział własneroi oczyma. Znalazł 
wielkie braki, szczególnie pod względem 
oświaty, które usuniQte być powinny i 
które przy wspólneJ pracy usunięte 
być mogą. Spostrzegł, że główną 
ostoją polskości w naszych kolonjach 
są: ko~ciól i duchowieństwo, Przyznał, 
~e najlepiej i najkorzystniej prowadzą 
szkc.ły .>)iostry Zakonne, Z uma1iern wy· 
raził się o Szkole M11llatańskiej, ale zara• 
zero dodał, że z wielkiero pożytkiem dla 
rozwoj11 tej s~;koły byłoby usunięcie nie· 
religijnego jej cbaraktem.-Siowem prof. 
::;zumowski otworzył ocr.y wszystkim na 
prawdziwy stan naszego szkolnictwa, 
który n~estety dotychczas był •rzedsta· 
wif!ny zawsze pod kątem widzauia par· 
tyjnego. 

P. Szumowski przyrzekł nam przysłać 
kopię swego od~zylu, dla teg nie roz· 
pisujemy się więeej o nim, po7ostawia
jąc ocen~ jego nasz;·m Czytel .ikom po 
przeczytania GO w całoSci w .GI!zecie 
Polskioj • w nao;tępoych jej nu· ·oJrach. 

P. Szumowskiemu :tyczymj "':częśliwe· 
go powrotu do k:aju i dalozaJ owocnej 
pracy dla dobra 0JC~yzoy. 

a~~~~~en .t!a~~d 

~ Db .,, § a o ry ctes a ~ 

e poszuk~je . zajQcia. ę~wia d?rny, s 
~ naprawta Je, pod]los1 1 prz cu,ga. M 
~ Bieże roboty na dniówkę Jub na ~ a akord. Roboty gwarantowu. e wy· ~ a konuje taniej od innych. Ił . 
~ Zgłoszenia: Jan Romanowski -Ku· ~ a rytyba, rua Sao Paulo N. %9 ~ 

MU~i"DC~~U.ómli01•11 ~UU 

Nowa Kolonj 
ESPERANCA 

ta nasza szkoła teraz wydała ai: sześ6 Mamy do sprzedaż·; 80 ~aki'ÓW 

klaps. d -4 • 
1 

• d . . 1 po dzi~siqć ałkr6w zi ~m1 na teJże 
raw a, ..,e WplSB O SlQ sporo ZlOOI · k l •' z· . b•· d d 

co w pierws~;ej wcale nie uezyli się. nowe) o OD)I· lemta u.t .z~ .o. 
Dziś po m.esiącu nauczania, odbylo bra do uprawy. Mamy rówmez Złe· 

Wielki 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny znajdziecie w składzie spoźywczym 

L UCCA & C-ia 
depozyt zboża i nacionalne~o wina. - Sprzedaż hurtowna i detalicznO\ 
Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o:dem za Katedrą) nr. 7. (055) 

t'mll(T~'1Zll!mllo!~~"'"';;~~l'<'l\ll''<1'lifmmmi'Jtlmr@l!r'~cme!"alll(',.:?i!~~@ll~"Wfl~~~ 
~Ii~~~~~Llllilit3;:~~~tl'll~~~~~~~ ~ ~~~~~~~i;ctlll~~~~~~::~~ 
~ ~ 

d Karol Skibiński l 
~ ~ 
~~ Profesor muzyki dyplomowany przez ~ 
~~ Warszawskie Konserwator1'um Muzyczne1 ~ m 7 ~ 
~ powrócił dG Kurytyby i otworzył kursa m~ 
~ gry na skrzypcach, f!;rtepianie oraz teorji motyki. ~ 
g_m Uczniowie cbc~~v siQ kształcić w muzyce mogą zgłaszać ~ 
~ się. od godz. 9 tej do 11·tej i od 3-ciej do 5-tej. ~ 
~~ ••a l de ltlar,.o N 6 20 ~~ 
- T . ~ "<-;) r~ 

i ... 
~ 

~rm~cmi'P.llll~tmt'M\ll<'@!!~l!!'ll!I~I'Jtl'~~t'alll~\'m!1!ll\lll':~~i!~fJI'llij.~( ~ 
~~l?~~~~~r~~w~~~~~ :1X ~~~~~~~~~m~~~~~ .. .m 

·® 

NAWOZY 
Polecam rolnikom po cenach najniższych 

sztuczne nawozy 
uznane powszecbme za najlepsze1 lila roli pod uprawę 

miljiJ kartofli, fiżonu i t. p. 

LUIZ ROSE - CURITYBA 
Rua Jose Bonifiicio N. 81 (daVfniej roa 

' ' 

Loterja Narodowa 

}\ NACIONAL 
Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

' ' 

W środę dnia 14 maja, główna premja 

. 20:00 $000 
Bo~daje 80 -90 pro~. w prem.jach 

Chcecie knpić fazendę małą · luh dużą z herwą, lasem, 

stepem lub też ziemi~ do uprawy, zwró~cie siQ osobiście do 

biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, 

lub listownie do firmy, gdzie dowiecie si~ o ziem!ach 

pewnych i tanich. 

ADRESOWAC: 

SO ~IEDADE COMMERCIAL LIMITADA • 

Oaixł postał, 204 - - Curityba 

~"'''""" ' ' ' ' ' f"'' ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Handel Polski 

w Borro-Erechim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów· metrowych, jakotet narzqo 
dzi rolniczycb1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjalne, - płace; wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

s ę ~rzQdowe zwiedzenie ws~ystkich klas mię z herwą.. 
przez tntejszyeh urzędników i główniej· Kupno jedoego szakru po cenie 1 
szych gospodarzy. . 150~000 za ałkier; przy z· kupnie IAI'AI'AI'Atai'A~Af'AIAI'Atataii!IIA~A"\IIli'At'AI"AAI'AMI'AI'al'AI'A~ 

Barro-Erechim - Rio Graode do Sui. 

P1erwsz1:1 klasa nt~sza w domu p. Sc,. 50 . Ó d . . lO WWWWWW&IWWWWWWWWWWWW\IPWWWWWWWWifU 
ślew _kiego. Pierwsza wy:tsza i druga w 'CI~ ał~r w ajemy opust pzoc. • • " 1 ... ._. ........ ._ .... ..,..._. .. 
domu wydzierżawionym. Trzecia w ki- Te Ziemie ~ą poł4CZoae karosową stałnie Wl domośol. i . * 

1 ni~ p Szostakowski~go a ~zwarta w drogą Donzon Cruz 1\!_ach~.doJ· są Wedługostatnio~,telegramów Jo ,War• ' Dr. Zygmunt Gradowaki ' 
sa.h Tow. >Pest~!H .• "! tefze .szk~ła oddałone tło KILOME.lRÓW OD szawy przybył hr. Challendar, francuski ł ADWOKAT 
~~e~zorna. Razem dzieCI do stup1edzle· STACJf. KOL"EJOWEJ DO Rl~ON_D. inspektor ministerstwa ska~bu, wydele· ' 
su~cm. . . Ziemia Jest wolna od wszelluch m· gow_any przez rząd fr~nc?sk~ dla studjo- lit . • 

. Nauczycielami, ?Prócz ks: proboszcza t 6 k · · t rl U )ZĘOU wama metody uzdrow1ema fmans6w pol- • Po ukończeOlU umwersytetu 
w1ce dvrektorem 1 nauczymelem, po go. ruz W. .up10na ]eS o.. ~ k' ' . d . s 
d · · • '- d · ki · · t M ń STA OW-:?GO POSIADAl\1Y TY 8 Icn. ma zaszczyt zaw1a omtć Sz. 
zmte w .~~oat GJ asie, JOS P• uszy · · "'"" • ~ Rząd polski wysłał do Francji zło- i K I · p I k · t ł ' 

ski. Nauczy~~els:mi zaś stft~ymi w 4-ej T,UŁ DEFINITYWNY. Interesowa. to w sztabach: z ktorago ma być wybi• ' 0 001~ . O s ą, IŻ o W?rzy Ił. 
P· J~n Cbotnski, ~-tó~y suJ uczył lł ru mogą oglądaó ten tytuł oraz ty biljon koron (prawdopodobnie złotych) ' kancel.arJ4} adw?kacką 1 że •, 
BraCJ ~zkoł .chrzP§~•Jans~tcb w .canoa!"!. ·szelki inne papiery u niż .l· pod· polskich. załatwia wszelkie sprawy cy-
W 3-eJ p. Htlary Uszack• co su~ uczył w e . . z R t 1 f · • • d i wilne krym· 1 dk 

" · · '"' L ' Id w 2 P'B mego w Do"JZOnte. p~ bliższe - zyrnu e egra. UJI!-, ze111ser ecz- ' 1 ma ne, spa owe, ' 
w "'m1~arJ•tm w ;:; •. ~0?0 0 •. eJ . . · • . , - . ne i wyró~niające przyjęcia arcybiskupa rozwodowe i t. d. 
p. F;ancJs ek Kulc~yn·kl, .kto~y b~l u I . f rmacJe pl emn:, prnszq s~~ zg~a· Cieplaka przez Ojca św. miało na celu i . . . . 
S~lezj .n6 w !J ge, a 1 ~J w~ższeJ P· BZ •ć do P·P· Tornaszą Ł P 1:1ńsk.e• okazanie współczucia i litości dla wszyst· B1uro 1 m1eszkame: 
DJOillzy Uszat'kl u SalezJanów w R~o go w M Mallet i Michała B11birec• k ch cierpiących za wiarę, 2 nie wyzwa· f Praęa Osorio X.37. 
Gsrandek. Wk l -eJk nóźszeJ. panoał CecylJa kie!Zo w Dorizonie, ,_ w sprawie nie skierowane przeciw obecnym wla• ._..,......,.._.. .. ...__.,. •• 

.wstb ows !1, t ra SIQ uczy a u za- b- d d' . k .b . dzom sowieckim. 
konnic w R10 Grande. Ona tez w go ro oty prz~ ~o z~, Ja .a n ecme 
dziuach pozaszkolnych u\!zy robót ręcz· przez te Ziemie SI~ robi, o akor· -----------
nych dziewczynki. 4 ej i 3·eJ klasy Pan tn ków i spólmków lej ziemi p. p. Kurs pu~niędzy • 

Dr. Gr c1aao •e Olłve;ra 
operator·akuszer 

Muszyński, w t~c~żt:. gcdzioach P?Za· Leandro e Angello Muzz~!on w dnia 13 maJa 192-t roku, 
- s~kolnych uczy sp1ewu 1 gymnastyk1. D · · Frank 505 j Pezo zł. 6!897 

Najc1ekawsza rzecz, że (1ntuzjazmu do onzome. Frank szw. 1$575 Dolar &$980 
nauki Jak w tych dniach, n1gdy~my ta· Z Uszanowanirm L1r '.toO Funt szterl. 38 400 

"-----~~--- _ kiego nie widzieli u tutejszej dziatwy. Michał Babt.recki Pe:Ji 2~~H5 

Leczy masa~aro elektrycznym, reuma• 
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul 15 de Novernbro 93 na piętrze 
nud aptckll Toll TeltJfoÓ 575, 
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P9s1ada własną praeownię. d o badtui mikroskopowych i b ad a * 

y &Ska 
k rw a n a choroby ukryte 

l .. · ----0-l-~Jo_r_y_c_h_~_m_i_e'_· s_o_o_·"_e_y_c_h_P_• ~-YJ.· rn u--j e-~n~a-l_e_cz_e_n_i_e---~ w Btłlej klinice 
Boa _sa.o 'FI!'aac~sco a. S:S - Kar.rł,-ba 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składz1e: mąkę pszenną• tytoią i kuku ydziaoą1 cukier, ryż, sól 

śledzie, śliwki. rodzeoki i konserwy owocowe. . 
1 

Ma również naj lepszą. kawQ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kur.uje produkt rolne jakoto: kukurytizf> fa ·OIA1 t.iem'liakl, masłaJ jail\t drzewo it.p. 

IIPBZEDAŻ NA KOLO~.IE H1JRT3\V!'J l DET I~I<l~~A. 

CENY PUZ\TSTĘ E 

PosiBda filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

przew.qższa/ące wszys&ie ólll .. •~at~~l&t~8l~m~mtm~~m~~•:m~tm~tnt~~~ml 

LEKARZE 
»r. Var los lloreira 

Klintkamedyczno ch·nu· iczra Sreeil'łl
ność: chorcby oczu, uszu nou i fi!U~ła 
K0nsw!ttm um: ul,ca M ·recł-,. 1 Flor tano 

n. 19, Rezydenci .. u l V N,.c,.r 
n 85 T td SIS 037 

Dr. 11. Jzabcsoo 
Operator-Akuszer Sp,eCJ <tlnośc choroby 
kob:ece i r~cherza. K nsultorjum Aote 
ka 1 de Mar~o n 6. Telef• n n 62 Re 

zydencja l<io Br11 nc~ n ;:s, Telefon 
n. 661 08 

Dr Dendes de Araujo --
tipecjaJność; syf1hs 1 choroby pęcherza 
PrzyJmuje od 3 do 5 po poł. Knnsul

turjum Apteka Mmerva, Pl " ' T •ra· 
den tP'ł 00 

.. Ut: "łl'llldulł w a,uee ... e
11 

Specjalność chowby nerwow e i dzie 
cinne. Dyrektor-Centrali •ostytutu apteki 
.Jl&d ~z!ećmt przy ul Alegr9 n a gdzle 

przyjmuje od 10 do 11 ł pól z rana 
()7 

Dr.· Saldaada tłobrinho 
Klm;ks dla dorosłych t dztect Leczy 
syt' ts we wazel!(·th stadjach prersra 
tern B1sn;uth10dtna. L~czy cho oby 
rerw1 we 1 nałogowe jak 11lknh0hzm, 
'.uegest ~ KonsultorJUrt : Ul. S Fran• 
~isco n 54 Aptek• Moderna Re"J.'dt ncja 

T TP Vt"5Sll :t.scb•ri"s n 12·-' 09 
Dr. W irmomł L tma 

Akusze1J& l operacJe Kc nsultcJr}um Ul. 
l de ~arc;o n 17. PrzyJmUJe od 2 i pół 
do 4 1 pól g odz. po południu Re:zy 

denCJa ul. Dr Muricy n 129, 
Teld n 123 013 

D r f!!Je 1 qoeł a L iwu 
Medyk-Chirurg. b~ t CJalnosc; eboroby 
dt.tacmne. PrzyjmuJe od 9 do 1 O j od 
3 do 5 Konsultor urrJ Aptek Minerv , 
Plac T 1re.dentes , Rezydencj& Ut. !b no 

_ Pereirta n 27 04 
Dr. 'l'orres Neu o 

Wyjeżdża do chory~b w dzteń i w 
nccy. Przyjmuje od 8 do 10 1 od 15 
do 17. K •Jnsuttor jum 1 re-::y..sencJ" Plac 

T1radeotes n 54 a (d)Qk sptekt 
Stelfe c) 06 

bE.\ 'l " tliLI -

A n a a tJarrut'l .oanu t łiie~ 
ul . .!bano Peretra n. 4li Ol a 
Dumlaerlo ł'imentel . 

-~!'.!!!!.._ Pere ra _ n 11 012 
olacek Vl'omlewicz ---. 

Z9by sztuczne z podniebieniem i iłez 
• złecle i kauczuku. .Plombowanit j 

wyjmowame bez hólu. 
Robota pierwszorz~dna- Ceny przyst~

l.._ • .tme. Przy ul R achuelo n 8 015 
.loio B H a r t ius 

tJL Mareth .. l Florumo, n. H12, rrzyj· 
M WJe o każde' St d z m 1,18 

~u•to Dł.e i~;• - -c... 

Ukoiczony dt;nt}'sta w ~ Ameryce, z 
21 letnua praktyk4. Wyrywe bez bólu 
plo!!l"uje po ceme oa i $ 1 'ffstswta p~ 

eonie ()d 10$. Robota gwarantowana. 
Ul. Commendador Araujo n 24 

010 • 

Lea" Jlocelłia 
Pn:yjmuje od 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 

goaziny. P lac Tiradenten n 10 
022 

hsu;garwe, p et p erllle a dł'U . 
k •ne 

łJasa de Novidades 
~·ismiA ;ustro~ane, JUrm~Je, zabawki, 

de nabozeństwa, iwitte obraJ.y 
lł ~~tuetk1, n~t;rozm1utrze przedmioty 

P, t~zenty. faplt:ry wazelk ch g tut:t 
·..., . p,-ozy uhc:,v t n de Nov,.trl"or--> n 6$ 

Emprezą G op11ica Paranafm !ile 
Plt~C!do e S łv• & Cia Ltda. 

Pal'ie1y ws:r.t~lk ch Jl'atunków, n:tjroz
maltue k$ dki neuko .ve t belestry
s tyc?.ne, Wyko.,uje się k,. źdą robot9 
druk!!rsk:, Pr~y ulic:v l ó do N •vPmhra 

n 51 Adres teleg:-pf c-z:nv .Gueta. • 
c .. x• r· llt .. J R 

LiY arin B u ndlal 
P1erwsz rz:t dny zakład drukArski ;ntro· 
l . ' 1ąatnrnia l;nillrniA. i f brykacj~t ks fłl 
handl"W\'Ch W"bór ks .4ź· k i przyrt.ll· 
dóW SZle lnych 01~ kuucnw ze T.!'IACZ:
Jl\lm u •·· u~tf·m Ul 15 d•· N · vem t- ~ 52 

l omp~o lłł'łs 
A~ent róŻ"YCh f.rm lmo• rnne p o er 
1 prty br1ry biurow e Skład ' b~uro prr:y 

ul:cy l"!l" Lnu•e rn n 89 Adre:s •ele 
g rAf c~ny LUZO Caixs P' stl! l SrJS 

l 52 

A~EKURO \ .AC SI~ N 1\ 2YC!E 
Rad z1 my tylk w EQUlTl\TIWlE kt6 
r& m~ swo•ą f lję w Kurytvbill przy 
ulicy 1 de MarQO n 4 A Super nten 
c1ent na Parant i l "nkier n Kurytybo 
Beni~min F "rre;rA Leite. 051 

1Jbraola 8nkleoae l '\lełniaae 
N1 we 1 używane wsl'oelkich kolorr·w i 
rozmiarów s~ do nsbyci 11 po cer,ch 
bardzo nizkicft w , A COMMEPClAL ' 
fl!l rbiatł\1& i zekłRd kr111wie~k1 przy ul 
M""""b•' P'l"~ ' ~~ "'" .,,.;, .. . . , .. 45 053 

LA Sc\ISu N 
P a n1 N~ v olar 

Elel!:o nckłe kApelusze dl~ psń i d ziec i. 
F ormy przebrani"· pióra i kwisty 

Ret" rmow< nie w!zelk ch . k• peluszy po 
cenacb n kich 

Przy ulicy 15 de N Yembro n l31 . 
T l~>f n 478 054 

:-w t Ze o ~" ... .... r: ~~,...,, •(,w 
p~"& da "" !l! hd:t.ie ALEKSANDER 

WTNlARSKI F lnrcu tur Ed IW "'!IS 

Przy ul cy 15 de ~ v mbro n 27 OF' ód 
przy llicv Do~emh•rc:>.-d r M tt 047 

CJasa Scbmłdt 
Wyr by f3J~tns,nve i elazJW3, szkłA, 
amumcJa, F rby l (l}eje, ws~elkie ma 
terj ły dl" intiii \11\Cj CP'lektryc·mej la"" 
t'V etc Pl,c TiPdPn•l's n ~ 04& 

~apatliria • ir la 
K?rzvst &JC e! l.kwiduje SJQ w •ol&i wy 
bór rbuwta ceny niesłychanie tanie 
Plac T•radentes z prawej strony ka-

~edrv n 10 062 

Rodolpho .Jonache r 
Skł&d ··,buwia k11oeluszy i dr r biugów 

Ul (!A Jr sA ll n f l;' '\ ,.. :ł • 

CASA DALILA 
Estevam Mon,."t "f ~r t.y u cv 15 dP 
Novembro n 63 nAprzec w C s -. N vi· 
d de!S Kaodus~~. o~ uw ,e t tnns pr •ed· 
m•otv dlłł "-.tźczvzn N wy Jom no 

we te wary c .. ., v pr~ v11tę .,n~ 

CASA PAIUSYS 
Prey ulicy Marechal Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500. Niszcze 
n ie odcisków 5S masaż ptęknośct 1$, 
mv<:1 e wło~ów 2s600 knb w anie 2$. 
Z wyc:zosków wykr nu•e s ·~ na r·bsta• 

lunek, loki, w rkocze 1 portize. 

t'IE:\IĄ.OZE 

w•, r ui ' CZ·· ~~ Nr. t d (H Y ,Jr(j ~-"'u 
ł '' ,.,. bvput,· l<ę łub pod ~w 1, (' .ej~ 

b mur::r w i apoliH. Kupuw '~ł <; , 

sprzt•d jt: domy. &Iemie 1 maJąi.l{i. 
Informacje 11 rządowego correttoca 
Godofr·edo L1ma pr~y uliCy M~r·· 
ch2l DPodnro n 38 028 

HOTEL CURITYB . .\NO 
w rntora PereJra de SuUt.;łl & c." 
W cenrrze m 1asta6 tr, u. wa; ~Ht.~ 
dJ:~:wiach na w lzystkie strony mhi 
sta. Pokoje i -stołowanie porz&~tut, 
W ma nacJonaJue i zaiSramczne. t'o• 
syła sit} obiady do domów. tJrzy 
ul. 1 de Mar<;:o n, 7 - · U W r.. GA 
Ten hotel w ył .. cc:olc dla rod4'.1U. 

On() 

J'6 B D etr tJGI 
Sprz daz hurtn .a 1 i h'rru 

ter•flłów i d obla?.g'•w T1 J.,fon n 
1~6. Adrestelec~rd1c~nv: . sumtzic . 
S~trzvn~ 'i. P rJ<'~Io a 40. rzv u'iC" 
1ó ił · ~r v ,., .. ..,.,.. , P, 040 -U -l.!oiA l , JUAN 

Jana Prosdoc1m'a 
Of cvnn n ech. niczna 

Za W!'IZf' m Pat 'l~ dv.il' rn~f"rY i 
wszvstlp -:~· l'' ki io>~ , -; ·tl R -l" 
r!r· Q ~ \.. .. ()') 1 -u .• ,. 
PrA «;:• d f:,. • •ęil 82 34 Cur tyba.-
w !'(lhl t u cacl l( 1.. w • T n·.. wv 
~od"ie urt~dr.one prJkl' je dll\ pNirótu 
l4cy~h . R~11 t un•cj C f . Ręst~urante 
T,.. J~hn ł80 Wł,. śc ciel 
c>MI J,.ro R:c~i"rlła\ln. 

(.)ASA J ..\(JO B 
J •h» G ins .unda 

f qbr· ka ntebliJ aialeracv1 kołd • · 
pł ., •;zr ~v nit•p rz~'maka l n ch. Po 

-.iaił3 OIP-bl POWe ' m~vwaoe. 
Sprzed.lż na W11Pł~'Y Przy ulirv 

1 dP M ry'1 o. J 8 TdE-foo n. 389 
0 4 1 

----=~~~.~.-. ~c.,~Ą~K!":B~E~-.A.:---

Wv ł, d.t cł.!ły 'o "' r·o~c~:unkowo • 
ści i but·b<1llł·ri • andlt~Wt>j porlług 
oa jpręd"~z g imu ra lt vczni ISZ g 1 
syst~mu. P·zyg t wu e urzm pra 
ktycznif• do ob,ec•· nosad w buJ. 
rarh b~ clio wy c }:l ba11 eh i f;ł bry' 

k· l'b. L Ci · k ig af" użv an. w 
bnta tf>l 1. Ul · Flo iano Pf i x tn 
D. fió. 019 

tJĄ ttA H .-\ 1'1'. 
Hld<w w .... ~ ~ JJ I:i . ot He. 

mang un 1 ('Of'o 1; m .z n do l• · 
cz, ma. c ·rs• kas • Rt·g ~tr.~dfJI'& c -

Przv uł1r \6 d· Nov bron. 66 a, 
Of~2 

---~~~A~4~Ą~L~tł~.~B~~B~l-t4~---

F"bflt~\a. ChJ:ht:., wyf< ~ue naJ· 
ro~m;,tt~z • h:•flv; ''J~ret l{i i p i!łO• 
wanie. Szw lnia tiU It:n 1 wsz lkie1 
bielizny 

L)l (' T d P "'f o n. 25 026 
-~ ł'tSANIA l'IA ,tlA8 Z Y,-IE .,. 

uczy 
Ełlsa (Joostanłiaa B qch a 

prr.v ul. Cull.lm~ndadtll' A• ujo • 52 
P rz\jt·lu •· i w• "O 1j·• l'j7. l1u1 

WS1.(>irdl ·~b ll\1 d< O Z U ' ' O l 

ORR 
y·(lfi\ OŁĄ 

D .l.o t L ł 

Pr- y ul 11 ~J 1 H ( . l03 tJ lęlrze 
Dla baella h erów i koreapen· 

denłew 

Cały kurs trwa 15 mtesięcy, w skła• 
kt6teco wchodzą ł biura: ia-okowe, 
fabryczae, :;kładów bartowych, ko· 

misowP z. p1S'tWać !'li t motna 
027 

A D WOK l..VI 

AZ.B:VEDO M \ CE YJ - -
0({ . \ł \Ci')O FILtłO • 

f» r'1Wtd-r.• w~ -:.~!: • ,.,r wy cylłl l •1 , 
lundlow;!, Krt< m ,,al. e urn s emt w 
" ź1ei m ev;;O<'II iŚ:; : t m u P.sr m' s 
Ca·h rm · K szt~ ' 1 r pl tn 8 •u. 
ro 1\ v V · ~ t M Cl'l ..,•tn 20 U71 
- OR BE"J . Ml N L!NS 
Bru .. • C n~· 1rte,ro Bvr 1 s 181 (0(53) 
-,r."y ffj"Ii.VELHA DA MOtA 
2 b1uro rl# _,n • lnu S t·r· t i lnTer:ts rzy 
P~~y ulicy Mrn~,:c.bal l"ł()riono Pe x •1 • 
to 2·8. 042 

UK G ..... ...,tAU J:o~AI<lA 

B uro Plsc O~u:i :> n 4\J, T~Iefon e26 
044 . 
~DR-HUG0"'4""l't4TO:'I6-tifi-R~ 
B.uro ul ~a łSo.t.;nos Atr s n. 16, f eie 
fon 1)66 080 

- Ui't Ul... Y '·::>1'..') V,.ł!;l 1. 

B.u,v ul,~c& Rw 8ta11~o n 8 J. Teł~ 
f n '376 02'1 

. . -~ 

a jw k.;;1,v wyna a:M'l1\ d a l(.o:eZNthl ~ fil.isu 
~, - 'r . . 9 ~ , .. 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn Zl lutege 
1916 r E>ku , Nr . 26 

Zw111cza skuh·czDH\ >yfills bt•~ m~nezpl t..Cz •ń twa dla inj6kcyj. Je11t ener. 
g·c~nym srodktam, c:r.ys:.r.eząrvro krow i lek'lr&t.wmn wielkiej warto!ci. 
Już orzy utyeiu tr:ceci~j f lł>~Ziiezki. ohJawv boroby naw •t powążuiej 
87.~ch: ola~J fistuła, pry!!ZCI.f!, wrzody i rflu natyt m, tm'kaj j kby je rfjkll 
OdJął U 9.., /o ruęMzyzo t .. naty~h którzy .f.a czlłsó.;; ka>.~. łliP.rskk•h, choro· 
wali na chorohy "P.krPt e chm·oby te pozo ·t>tlf\ cn .. nrli(·znemi i f i) jest 
prz~czymh. ~A tvsiac~> k1Jbiet t.umę~nych cif'rpi na ror.ma1te niP.d•>magauią 
knhi~Cfl, me wtetłza" t.UpPłnl A, en tfl <>'lorohy ·p· wurlo"' -\lo, 

3 fla ''l!~czki .-.;·t<tr•·r., mp••nif' do od1.y kurna waH7.Ago , drowia 
•1 r :1. t •wfln!a _., l3 1. ch lt.t•Jfll od vrz,hyVt!h na topqtw. 

Ol t h iPm .vfi h~t 'C7.nych jest .F.UXIR 914" uajr~(]Jp.>wiedniej· 
8'4 ... leltar-;t":om ooniew'lt 'lie atlikujt• itilądkil i le:łt pr.~yJ8 nn1m w 
u~ycm. "ELJXlR 914 • oHbyć można we w.;zyslkich aptekach i skła 
dllP.h aptA· T.nyrh w RrA?.ylji 
Głów 'lłkład , lvi\1a e Cia S P •ul~ • .ł.v Man ,.~•io 143 

.~~~ iil ~"i1" ~~~~-

. "~-!1~!2~~!4 

~ 
Sza no tu ne Panie t -

W cią,gu 4rc:h godzm uw ' 'mó s1ę m~ż ri od koh•k mq,ri~z· 
,. ~h, jpV.: ti ,,~ ,w ~ h h· P' t" · FI HXO ~~fl 'fiN .\c 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
· czo(Wca 1915 roku. Nr. 67. 

, p oxe-A~datiua• e~ ,oiy JYID z;n 'Dl n Jrodnktorn laczniczym, 
ktJrl'!gra -~kutfłk jest OHI,;~ybRzyrn w IP.Ct.~·ltU ni lorn :t~ań kobiecych. 
Kliki maciezofl leczy 'N ciągu 4 ch ll:•l•łt.in . Uzvwa •Y 15 rini pr:r.ed 
pororimn u•atwta pr•r·"~d . z nmfli Z!ł bole:ici porodnw .. i kolkt 1 zabez· 
oi"P.7.ll ~yP.iA kob1Rt prT.ed n~ >~ lęuslw!trn' kt·wntoków tak c~tl4ych przy 
OOI".rlach. PrT.y lU Jycb ch ornb~eb ltoblecvch .ll'hiXII ~e.d•tlaa• 

dzi11ła 7.9W~ze skuteczni" i toczy 'N ' 'V tk1e nle•lo.nlg~tnta koo•ece. 
Zaleca si~ l~kar1om i akusz•-t•kom. 

Jedyni deo >zytarJusze: 
Galv a-. & Cia SM Paulo Aveoida~ao J ·9.o 145. 

trl•~mmsam:f -•~a~ 
li Towarzystwa Fra eu!ilkłe Zegl 1:1 Rn,.ttkie.i 

l ~,Oh rgeur~s Re · "i łJ d A lantaqueł~ 
RPsul~- roe odptzdy ~ portów San tos ' Rio de Janeiro 

H wre i BodA ux. ~ dn 
K.• mnnikac1a o IS:t.yMz:-t i naj wyg, J.intejszlł tatkami łu

kf!U'ł w mi CI s'l:e-~znvm• k órP 1 bvwa ą oodt•óż l" Santos 
do Fral'lcJI w 15 d.oH.tcb oraz st<~.tk ·-J.mi spec1 lrti" urządzo . 
r ~m1 dla ~migrantów, k ·Ó"ZY zn..tjd4 1ait najwygodmeJSZe po' 
ffi1CS1.CZ'"nte. 

S'a lti mai do dvspo~vcj : kab"nv III klasy. 
Po .łróż z Bt'rdelłux, • z Havte czyll :e P3llice do Gd ń•kt od 

bywa ' '9 pocitłg~'Yit frtncu!llkiem• d dt> Dunketque. a z Dunkerque 
d G 'hOlik~ 'lt lllka.nu komD fr'łncus'tlej • Transatl nnttq ue• W tan 
~D Sl)b ~n ,kn e 'ę róinych r1 Jutvć _"a ktore n eru bywaj4 nar 
~en1 nast p ll .. ź r·•w (' o ~ grao1cy n•emt ck ~j. 

ajbliiszy od· zd d Eur p y 
Z 8.1., ''1'08 Z tli ~ J ~XEIRO 

•EUDEE' 2b k \\1 etma 
·~l \ SSILIAc 3 maja 4 maja 
· ~IOSEI_.jA• 4 • 5 maja 
łGł\UlXc c 9 » 

Sprzetlat biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski d«t 
8razylj1 t. zn (b1lhetes d» chamada) załatwia blitszycb in· 
formacji ndziela · 

lgnauy Kasprowicz 
Avenida 1 ui= X. viel" ~ 281 urytyba. 

Charutaria e Casa de Seccos e ~lo!hado!i 
J ' ' s e K o e t b e l. Imporrup· wpr st. 

Z sze ma skl dzte w ~ystko e wchodzt w ukres 1D'Itartt!lów spożywczych 
Yi elkt wybór: cygarn,czek f Jek tutej~:~zych 1 ZAgr ~ucznych torobkt na t)to l 
1 wuy~tko potrzebne dla p llłcych SiCłaJ %nan( h ~ygar luh ·s<ICit jak: Su. c 
erdtch & C1a_, Sten1er, D nn m n, C 111ta, Ferreir ł Penna, M Sennin & Ci 0 

Ulica Jo&e Bomfacto N !4 0 
1 1 

C A b A H l ~ H E L S przy uhcy 15 do NJv .. moro .N 70. 
Z ło2. w 1~97 przez Ąlfr da Eruesta H1cbełs 

Ma zawsze na skła~z e . WleJ ki wybor kap tJluszv dla pań i dzieci, 
8 

zsbaWt!K, materJałi)W1 przedmiOty ł ścawe Dol pre3eo y, oraz na karnawał 10 
Varto ,przt:konać ul( OS Jb;ŚcJe O dobrOCI to~arow J&ko Lż o ntz, 

ln.:h te ..~.;.th 033 " 
m 

~ . ~ ~ ~_,ts !>~~~ > 'IJI<"·~ .J'!•' I ""Altc ~<""1~ '' ,.,. kit 
"' ": ~;.. .. ,j(~...-k\:;~~~) ~Ja:~~:< ,) / 4 n\,.~"' ~ n.J~~1~f':<:;.r~ · ·-~~ } ..... 
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