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ODBUDOWA POLSKI. miljonów, w 1920 r. 35 miljonów, w 1921 r. 
17 miljonów, w 1922 r. 11 miljonów, w 
192J r. 5 miljonów. Zatem coraz mniej, Na 
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ol kl. 
Po długich rozprawach nad ustawą i ubez- zachJdzie możemy uważać odbudowę za O DYMISJI MINISTRASPRAW ZAORA-

piecz.eniem robotników na wypadek bezro- ukończoną. Im bardziej posuwamy się ku NICZNYCH P. ZAMOYSKIEGO. 
bocia. Sejm polski przystąpił do ustawy o województwom wschodnim, tern mniej bu-, "Gazeta Gdańska" z 12 kwietnia b. r. tak 
pomocy państwowej na odbudowę. Polska dynków jest odbudowanych. N. p. w WOJe- się w tej sprawie wyraża: 
straciła wskutek woj'ny około 1,700,000 bu- wództwie krakowskim odbudowano 99 pro-. · 1 · Nominację p. Zamoyskiego przyjęto w kra-dynków, przez co zostało zruJ· n'Jwanych cent, a w WOJewództwie po esk1em 32 pro- . ju życzliwie, bo spodziewać się było można, 400.000 jednostek gospodarczych, a 600 ty- cent. Wartość budynków jeszcze nie odbu-
si,.cy rodzin zostało bez dachu i pracy. Do- dawanych wynosi 750 miljonów franków iż jako poseł Rzeczypospolitej w Paryżu na-

"' był dużo doświadczenia i nawiązał stosunki 
tąd odbudo ""ano zaledwie około 60 procent. złotych. które mu owocną pracę na jeszcze odpo-
Według obliczeń, około 450.000 budynków, Wadą ustawy dawnej był również brak . . 1 . a zatem 150.000 1'ednostek go~podarczych odpowiedniego pokrycia finansowego, wsku- w!edz!a mejszem stanowisku ułatwią. Tym 

oczekiwaniom zadość się nie stało; p. mi-
będzie potrzebowało pomocy państwowej. tek czego odbudowa zależała od moż- nister Zamoyski w danych wypadkach nie 

Ustawa obecna jest w porównaniu z po- ności rz1du· w danym okresie. Obec- · 
przednią, zakrojona na mniejszą skalę. W pro- na przewiduje pokrycie 40 procent ogólnych zdobył 51k na ton i )~s~ę~otwanie licują~e z 
wadza ona system pożyczkowy. Pornoc ogra- kosztów z daniny lasowej, resztę pokryją P~':"agą zeczfpos\o 1 ~J 1 . ~m zna~eme~ 
nicza się tylko do właścicieli i ich rodzin, z zwrotne pożyczki. Ażeby nie było przerwy Jad te ona, w s .osun ac 11}1

1 ę. zynartokowył c, 
ł · b , K d t b d 1 db d · d · · · ł , l o gry vac mus1, a szczego me w a g os-wy ączemem nowona ywcow. re y y ę ą w o u owte, rzą zam1erza JUZ z wp ywow h · d · ł h h · k J 

udzielane za pośrednictwem banku. Pier- daniny lasowej, które w lutym wynosił) ~YKł .1 domos te lpr~~a~ 1 ka 'd aworfna 
wszeństwo mają ci, którzy mieszkają w zie- 2.400 miljardów, pewna część przeznaczyć 

1
1. ~Jpe a, wy aza z Y a e 0 1 ącą us ęp-

. k h . t d db d IWOSC. 
fila~ ac t. · : . , . na 0 , u ow~. . . . , . Z tego względu dalecy od uprzedzeń do 

Kterowmk mtmsterstwa robot publicznych, Rownoczesme w Mmlstequm Skarbu od- · · t z ' k' . k , . . d 
b. · ł d t t · d · ł b ł · k f · d · ł p d p. mmts ra amoys 1ego Ja rowmez o 

za. IderaJąc g o~ nUa ą uds awhą, powble z! a t Y Y s~ę t oWn erer.qe z Lu zła emK _krezy pen- wszelkich partyjnych C2y 'osobistych ttaków 
filę zy mnemt: stawa otyc czas o ow1ą- ow m1as arszawy, wowa, ra owa, o- f 1 . h . . . . 
zująca miała liczne niedomagania i nie zi- znania, Łodzi i Wilna w sprawie rozbudo- ze ster ev:lckowy~ ~-t uwazamy, 12 _zmlanha 
, · k' h d · · · · kł d h · t na s anow1s u mm ts ra spraw zagramcznye 
sc1ła w~zyst !C na Złe! w meJ P0 , ~ anyc · wy mlas · mogłaby choć w części naprawić . szkodę 
- ~~ztelfno dbo~ocy w wysok~~-cl .f0 pr~~ Na konferencji tej Prezes Rady Ministrów wyrządzoną powadze Rzeczypospolitej w 
cen osz ~ 0 u 0 v:'Y, co uml~z lWI 0 0 m p. Wł. Grabski zaznaczył, iż sanacja Skarbu oczach zagranicy, dać pewną satysfakcję 
budo;"ę me pwszystkl~ lec~ ty f .Pf~ny została doprowadzona do takiego stanu, że wzburzonej opinji publicznej i podkreślić tę l 
wars wofi. omoc w _or~te. m~ ~fJ~ ow na rozbudowa miast na podstawie zdrowych zasadę, że dyplomacji naszej nie wolno lek
~d~u~owę ~ywołała ro~mez ~leJe n~ ~!ak kredytów staje się na czasie. Rząd może już ceważyć i zaprzepaszczać tego, co dla Pol- · 
. uzycte, zarowno organow rz~ ?WYC ' Ja w kwietniu b. r, wobec poprawy sytuacii ski wysiłek Koalicji i miecz jej synów 
l ~amych poszk?d~w~nych. Mtm~~~rstwo u- finansowej wykona swój rrogr?m h:,rhwy zdobył. 
krocało te naduzycta 1 w rezul~act.; \vytoczr>· domó~; złagodzi to bezrobocie, które jest (O ile wiemy z gazet krajowych:p. mi· 
nto sprawy1 ~~dobe 2! trzędmkom, J5? do- zresztą niewie!kie. nister Zamoyski prosił już dwa razy o dy-
s a~c5>m, o ywa e om za sprze az ma- . . , . misję która jednak nie została przyjętą -z 
terJałow budowlanych, 38 osobom postron- Prezes Mm1stcow pragnąłby, aby w tej · k' h' . . . d p R) · 

d · · · k d · · t ł kł d d Ja 1c racy] mew1a orno, . . . nym za na uzyc1a w zw1ąz u ze sprawą o - spraw1e mtas a posz y za przy a em rzą u 
budowy. Sprawy te są w toku. Ze sprawo- i przyspieszyły uporządkowanie swych finan
zdań najwyższej Izby kontroli państwa prze- sów oraz przeznaczyły częśc swych środków 
konać się można, że nadużycia te odnoszą na cele budowlane; wskazał też p. Prezes 
się przeważnie do lat zeszłych, a w ostatnich Ministrów, że trzeba oddziałać na trzeci 
były coraz rzadsze. czynnik t. j. na poszczególne jednostki, które 

Postęp odbudowy wynosi 15 procent rocz- również przyczynić się winny do ożywifi!nia 
nie. Na cele odbudowy skarb wydał w 1920 akcji budcwlanej. 
roku 1.555 miljonów, w 1921 r. przeszło 
6 miljardów, w 1922 r. 16 miljardów, w 
'923 r. około 149 miljardów. W przeiLze
niu na franki złote, mamy w 1919 r. 20 

WE WROCŁAWSKIM WIĘZIENIU. 

Niemcy w dalszym ciągu uprawiają poli
tykę gwałtu w stosunku do Polaków. 

We wrześniu . t 921 zostali aresztowani 
kupiec Franciszek Maj, pochodzący z Ko
ściana, właściciel składu cygar w Szczecinie, 
jego żona oraz dwaj synowie w wieku 21-
24 lat, i odstawieni do więzienia śledczego 
w Wrocławiu, gdz1e dotychczas pozostają z 
wyjątkiem żony Jadwigi Majowej, którą wy· 

puszczono na wolną stop~ w stanie zupeł: 
nego wyczerpania, lecz pomimo, że stan jeJ 
zdrowia wzbudza litość nawet wśród Niem
ców, pozostaje nadal pod szykanami d o: 
ru policyjnego. Aresztowano ich pod zarzu
tem szpiegostwa na rzecz Polski. 

Aresztowanie nastąpiło na skutek denun
cjacji zazdrosnej konkurencji ku p c a p o l· 
skiego w Szczecinie. Majów odstawiono do 
więzienia śledczego do Wrocławia, gdzie 
pozostawali do dnia głównej rozprawy t. j. do 
dnia l października 1923. Prawomocnym 
wyrokiem z 5/1 O 1923 • Senatu Rzeszy w 
Lipsku, skazano Majó.v n a karę 8-1 et n i e
g o c i ę ż ki e g o więzi e n i a i utratę praw 
obywatelskich przez l O lat przy zaliczeniu 
im półtora-rocznego aresztu śledczego. 

Rodz!na Maja została więc nie tylko ma
terj11nie i moralnie zupełnie zniszczona i zła
mana, lecz jest jeszcze w nieludzki sposób 
traktowana. Podejrzenie oparto na częstych 
podróżach MaJa i jego rodziny do Polski. 
Majowie, którzy zastrzegli sobie przynależ
ność do Polski, przyjeżdżali tam, aby się 
okupić i zgotować sobie egzystencję. 

Jestto jeden z wielu wypadków uprawia
nego w dalszym ciągu i z całą systematycz
nością oraz iście junkierską brutalnością uci
sku Polaków w Niemczech. 

OLBRZYMIE ŚWIĘTOKRADŻTWO. 
W Błotnicy ziemi radomskiej, niedaleko 

historycznego T aczewa, skąd pochodził zna
ny z sienkie\~.'iczowskich "Krzyżaków" Po· 
wała, znajduje się prześliczny, stylowy ko
ściół poklasztorny, który w ciągu dziejów 
przechodził rozmaite losów koleje, był nie~ 
jednokrotnie nawiedziany przez pożary, jed
nak zdołano uch:-onić od zagłady nader cen
ne przybory mszalne, posiadające obok war
tości faktycznej jeszcze duże -znaczenie, jako 
pamiątki historyczne. 

W kościele tym znajduje się słynący cu· 
darni obraz Matki Boskiej, o nieprzeciętnych 
walorach artystycznych; św. Łukasz Ewan
gielista - jak głosi legenda ludowa - mtał 
malować ów obraz, a przewiózł go przed 
wielu laty do Polski pewien zakonnik; osiadt 
on w Błotnicy, poczem niebawem zost ł 
tam ufundowany klasztor, który Moskale '!ł 

W ..al~'l O m~~~~~""D'1• Wraca on więc do zamku, a raczej do tego - Ale mogłeś sobie przecież ,był później z nią - Wprowadź go pan wi~c do mnie .... rozk:J .. 
n • v M!!!ll v !lkrzydła, które zarDle:szkuje Fanny i spożywa z nią tlać radę l zuje szef policji, 

śniadanie. - To latwo mówić - uniewinnia on si~ - Sekretarz wychod-zi, a dyrektor zabiera się znów 
1\tmans z naszych czasbw, w 4 tomdch One więc tam jeszcze śpią - mówi Fanny - baron Fuebren był temu przeciwny i zmusił mnie do ' . .,woich aktów. 

przez Jerzego Bornes'a. postawilam im tam kawę na stole, uiech mają, jak do utrzymania Liany przy życiu. Nieh wam otwierąill sie jednak powtornie drzwi 
181 wstaną. Wol~ nie miee z niemi żadnych rozhoworów. - Czy baron wie. kto jest Liana l i wchodzi zameldowa!ly gość. Jest owivięty w diugi1 

- Nie traćmy jeszcze nadziei, moja biedna - Ja to uważam za bardzo niemądra, żeśmy - Broń Boże l Nie śmie on sią też nigdy w ciem n:: płaszcz, a nastav. iony kołnierz zasłania mu 
Gretko - stara się Liana pocieszyć zrozpaczoną je obie razem sprowadzili i ulokowali - odpowia· życiu o tem dowiedzieć. tw&rz, zacienioną prócz tego jeszcze dulym skrzy· 
dziewczynę. - Mcże nwn Pan Bóg jaką niespodzia• da Alfred. - Zaprzyjaznią się or.:e prędlro i oh - - C1ekawam też, jak hrabina Olga naszeroi dlatym kapeluszem. Nie widać z niej więc mc1 prócZi 

011 pomoc przyśle! Sły'szalam_, ~e t~ nieda_wn_o ktoś wiam się, ze wspolnemi siłami łatwiej im si~ uda uwięzioneroi damami rm:porządz - mówi znów Q.użei, ciemnej brody i niebieskich oku arów. 
' do drzwi pukał, muszll tu w1ąc widoczme Jeszeza stąd wydostać, Fanny. - Jabym sią ba 'j j miejscu długo nie na- Zamknąwszy starannie drzwi za !lObfl składa on 

b f C inni Jodzie i tym możemy naszą biedę powie· - Ach, nonsens, one prze@ie,. stąd w żaden myślała. Powinna ona · Gratkę wydać Rudobrodemu, najpierw płaszcz i kapelusz. a ootem zdejmuje o u-
rzyć. sposób uciec nie ..nogą - śmieje si~ Fanny. - A a Lianę w jaki inny sposób z widowni usunąć! lary i brodę, co, jakgdyby ćzarem, zmienia w jednej 

- O ile ja wiem, to je!t tu tylko jeden staro· ula nas o wiele łatwiej mieć fe na oku, Jak są w - Jeteliby to miało być kouieczne, to byłbym sekundzie cały jego wygląd. 
wina, kaształan tego zamcz)ska. Wątpif2 też, czy jednym pokofu. Zrasztą jedyna droga wyjścia je t za twOJIJ. propozyCji\ - potakuje Alfred. - Ale na Dyrektor policji nie zauważył narazie tej metar.o 
on b~dzie w stanie nam dopomódz i czy mu się to tędy przez. nnsza komnaty razie czekajmy jeszcEe na rozkaly. Sądzę, że się fozy, gdyi zmusztrowawió!zy wchodzącego Sflybko 

bce - odpowiada Gratka przygnębiona. - Co się właściwie z G1·etką ma stać, czy ją Olga prfldko odezwie. Pojadą jutro do najbh~szego wzrokiem i - \{rótkiem .przepraszam Da chwilkq•, 
- Ufajmy w dobroć i miłosierdzie 'Boże l On Olga przez całe życie chce więzić? - pyta Alfred urzędu pocztowego i zapytam si~. czy żadne listy zabrał się znów do pisania. 

nas nie opuści - mowi Liana z zaufaniem i dobrą l po krótkiej pauzie. dh nas nie nadeszły. l Wyłuszczywszy się 'tak ze swego przebrania, 
wiarą, która i GretkQ nową napawa nadzieją. - Tego ja sama jeszcze nie wiem Sądzę jednak, - To możesz jua nawet dzisiaj uczynić. post~puje nowoprzybyły na środek obszernego po-

Siedzą one tak .rrzez c~łą D:OC, opowiadając so- że ~na. ją tak ~ługo w ukr~ciU trzymać będzie, do t • Idąc za rada swej_ wspólniczki. j.edzie Alfred, po koju i .W. chwili, gdy stary urr.ędnik. kładzie [.ioru 
bie wzajemnie swoJe przeJścia 1 układafilC plan u-· pókt me zo.5tame żoną hrab~ego. ob1edz:e konno do ws1, Fanny zostaJe sama na stra· do ręk1 1 odwraca głow~. słyszy znajomy glos: 
cieczki. Dopiero nad ranem kładlł się na spoczynek, - O, do tego nigdy nie przyjdzie - oświadcza ży i dlą bezpieczeństwa zatLyka też drzwi średnie· - Proszę wybaczyć, ekscelencjo, żem tutaj 
ezuj!łc, okropne, nieprzezwyciężone znużenie. aktor stanowm:o. ! go pokoju i przygotowuje na każdy wypadek re~ wszedł bez poprzedniego zamaldowania się. 
, . , • . • • , . . . - Olllclegoby przyjść nie miało? Czy myśli'lz, wolwer. Słowa te wywierają na dyrektora piorunując~ 

Równocześnie i Alfred z Fanny ~noc tą przesie- że hrabia wiecznie za Gretką t'lsknić i żałonę no• Stojsc przy Gknie swego pokojll, widzi Liana wrażenie. Podskakuje on z krzesła z okrzyiriem prze· 
dział. Nie myśli\ oni nawet o spoc;Jtynku, bo Alfred s;ć będzie ? pędzącP~o przez łąkę na wierzchowcu Alfreda strachu i z'ilziwienia i gapi się na stojącego przed 
chco siQ z wozaic!ł rozmówić, a .Fanny przygoto· - W każdym razie tak prędko o niP.j nie Zl.\· i poznaje go. nim mężczyzną tak zakłopotany, błędnym wzro"iem, · 
wuje Aniadanie. pomni, a zresztą nie wykluczona przecież możli - Słuchaj GretK:o - mówi ona zirytowana - jak gdyby widmo jakieś zobaczył. 

Widząc Henryka przygotowujileego aię do od- wośe, że jeżeliby hrabia nawet kiedyś pózniej o oto odje~dża ten łotr i nadarza nam si~ świetna - Na Boga §więtego l - wola wreszcie z wy· 
ck 1azdu, wychodzi aktor do niego na podwórze i za- żeriaczce pomyślał to może uczynić inny wybór, niż sposobność ratunku. Mamy bowiem teraz spraw~ z razem!nieopisanaj niespodzianki. - Czy mam wie· 

to c:~yna z -nim bardzo uprzejmie rozmawiać. W końcu właśnie piękną sw~ macochę l jego towarzyszką. Bądźmy więc odwaź.ne i ucie- rzyć swoim zmysłom? Czy to naprawdę komisarz 
Su obiecuje poczciwy woźnica, !e zamilczy o wszy- - Po co sobie teraz nad tem mamy głowy 19.· kajmy l Ritter l 
Cia ttkiem co tu widział i słyszał i chowa zadowolony mać - przerywa mu Fanny obojętnym tonem. - Ritter • • • bo to jest on w rzecz-ywistości , , • 
O ofiaro~aoe mu przez Alfreda pieniqdze. Najważniejsza rzec~ dla nas jest ta, by Oiga jak ROZDZIAŁ CLXXII. oddaje przełozonemu głęboki ukłon: 

Czy on slowa dotrzyma, to znów innt:' pytanie najprędzej cel swóf osiągnęła i obtecaną nam na Ważna narada. - Tak jest, to rzeczywiścle ja, we własnej 
Alfred nie niepokoi się tern i uspokaj.1 się myślą, grodę wypłaciła. Tea obowiązek nie bardzo mi się osobie 
te on przecież odjeżdta i nie będzie miał dalszej podoba i nie mam wcale t!hęci rozs:ą§ć się na dłu- Późnym wieczorem siedzi dyrektor policji jeszcze - Ależ te niespodzianka l - woła poczciwy 
aposobno~ci szpi&gowan•a. Spodziewa on się też dać go w tych strasznych murach. przy b1urku w swojej pracowni stary dygnitarz, chwytaJąc rękę nowoprzy 

j, 10bie rado ze starym Bertoldem, gdy go _samogo - Ja tak~e nie l Wtem słyszy on pukanie 0 drzwi, poezero webo· którego już mill.ł za umarłego. - Rk14d się pan 
ał· zobaczy. - Byłbyś także lepiej zrobił . nie przywożąć d1i sekretarz tak nagłe wziął, kochany panie R1tter? Gdzie 

Gdy tylko Henryk odjeżdża, udaje się Alfred do Liany tutaj l Dlaczego ją rac~oj nie wytransporto- E ·acelenc;o, jest tu jakiś pall, który prosi o był przez tak długi czas? 
tz, widy. aby ze starym kasztelanem rozsądnie poroz- waleś. na drugi świat razem z jej mężem, baronem pnyjęeie - mel~uje on. - Byłem wi~ziony przez tę band~ przemytni-

mawiać. ZnaJduje on fednak drzwi wchodowe na Marw1tzem? - O tak później porze l Któż on jest ? ków, której hersztem jest Rudebrody, ekscelenrjo -
klucz zamkniąte i musi, chcąc nie chcąc, konfereo- - Nie była to przecie:A moja wina, że ona z tej .._ N e podal on swego n~zwiska i utrzymaje, odpowiada zapytany. - Wrócilem na świat i wol .. 

e t~ na inny cżas odłożyć. katastrofy żywa wrszła. że spr&.wa jego bar,Jz'J ważna. niJść dopiero wcz0r,aj w no~J:. (C ąg dalszy nast.ą,111 ~ 
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)() AL ~EG E T l'l FILHO. ' 
LI<.C:lE IE OGO ..... NE 

nieo"iseną radością udał się do salonu 
przv_ ęć, gdr.ie go powitał pt•ezel.ł rady 
m af:!td Warszawy sen>~tor Baliński Na
stępnie wstadł do karety, z której tłum 
wyprzqgł konie. 

c' ru · : ch robv l·cbiece i dzle· 
c:'nn. Pr".yj 'T:uje od 10 do i2 i od 4 

ti. 
K n!5ułt ru i re:wdancjs: ul. Com-
'1 O" Ar u:o n. 5 . .,. T lefon n . 150. 

i 2 

okr 3ie niewoli, prześladując wiarę 
k ołicką, zamienili na zwyczajny 
ko ~ciół, usuwając przemocą brać 
zakonn11. 

Niebawem po osiedleniu się wspom
n:an o powyżej z, konntka, przywieziO
ny p-'Z'4 Ań o'-!, ar. zasłyn11i cudami, to też 

cz ł '" d ń baroąć ludność nietylko 
u "icz 1 al i z dals,.;ych stron, zno. 
rzą • łiczr vvottt, ·oraz składając hojne 
o fi 1 Y, k óro prz·,trwały w•zystkie burze 
i 7. 1eruchy rlztejowe. aż oto w nocy 
z 8 na 9 marca banda, składająca siQ 
z dwutUlstu opryszków, dokonała napa
du n~ koścl()ł w B'otnicy. KapastDicy 
skrępowali stróta, wynbśli go z ebrębu 
kościoła i porzucili na cmentarzu odle
głym o kilornatr. Zrabowano złoty kielich 
a:Zurowr z wizerunkami czterflch ewan
gt!ifttów, dru · kielich z wyrytem nazwi
sktern ołiurodnwców, trzeci pozłacany, 
gładki. trzy pat.eny, zlotą monstrancję, 
wysa.dza!Ją kamieniami, relikwiarz i wie
le innych skarhow, og.)loeJ wartości kil
kudziesięciu miiJardó w marnk 

Rabus1c zbiegli niespostrzeżenie, a sam 
fakt świĘ,to:{rad~twa spu~trz>~źono dop1e• 
ro nast~pn,ego dnia rauo, przyczem WO• 

hec zdacznaJ odl Egłości od Radomia, 
miejsca urz~dowanJa fachowych władz 
śledczych, rozpoczęto dochodzenia z po
ważl!em opóźnieniOm, co umożhwiło ra· 
busiom teiL snadni~j ukrycie, albo wy
Wiezienie swego łupu. 

r- tyeh dniac"!- nad=;-
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l X. Biskupa Edw. Likowskiflgo 
EGZEMPL 2$000 

BIHtłJRI 
Ks J o ze fa Boczara 
EGZEMPL. 1$800 

LISTO\VNI 
(PodrĘcznik do pisania listów) 

EGZEMPL 2$500 

Pie~ni kościelne 
z me1odjami 

EGZEMPL. 6$000 

Ponieważ zapas skt·omny prosimy 
zaraz zamawiać. 

ADRES; l 
" . zeta. P oJs a", Curityb:.da 

tJai x fl. B, 
4--5 

.~. zeg'ąd religijny. 
l'ł ęcz n ik sa wi a ę katolickił 

ks. arey lskop .Jan (Jie luk. 
Wti doroo nasz~rn Czytelników z tele' 

C"amów .~>Gazety Pol~kiej c, że arcybiskup 
C1eplak skahaoy przez bolszewików na 
.1 rą s.uiert.i, z nnenionej nostępnie na 
10 let01e cię<:ktc wię~:ienia, został za u• 
s lnem i en g'cznem wstawieniom -się 
OJca S1v, i rz!l u polskiego, wypuszczony 
ua wdoość, j dnakże pt d warunkiem 
u tychmiast JV.OJO wyja:tdu z Rosji. 

W tym celu rz!ld sowiecki miał za· 
miar odesłać ks. arc. Cieplaka do Odesy 
11by tam wsiadł na okręt i opuścił na 
zawsze Rosję. W ostatniej jednak chwili 
Sowiety zmieniły swoje poprzednie po• 
l!tenowie:lie i zami st do Odcsy, odesłały 
a cyb1skupa Cieplaka w asystencji kilku 
tdnwrzy do granicy łotewskieJ. Stam 
tąd Czclgoduy A.cypasterz udał si~ do 
B. gi, gdz1e byl z niozwykłą radościł} po
witany. Następnie udał siQ w dalszll po• 
dróz. . W cze,;Bym rankiem, o świcie, w 
eamą niedztełę Palmową przejechał przez 
GrodnP. W czosna godzma nie pozwollla 
pow1tać Czci!Jodnego Męczencika za wiarę 
szerszym masom iudnośCl, Przybyła jed
nak znaczna gurść przedstawiCieli Grodna 
a między mroi uczeń ks arc. C.eplaka, 
ks. dzisttan Zabrowskt, ks proboszcz 
Kur!łłnwicz, gen:aral Beroeckt, butmistrz 
l::itęplliewsk t , :starosta Ruga óW!C,,, który 
ofwrował ks. arcybiskupowi w1ązank~ 
żywych kwiatów 1 prezes Sądu p. Gia· 
drOJć z mal~onką. Pociąg stał w Grodme 
cały kwadrans 1 przez caly ten czas ks. 
arc. Cieplak rozmawiał serdecznie z przy• 
bylymt n~ powitanie, a potem żegnany 
okrzykami "Niech z~je• l odjechał do 
Warszawy, ktora mu zgotowała wspa· 
uiałe iJl'ZYJE}Cie. 

Na dworcu w Warszawie oczekiwał 
dostojnego Męczennika kardynał Kakow· 
ski w tow!lrz;yslwJe ouncjuso~a apc.stol
!:ikieg<> prałata L.1urlego, wice-mimst!'e. 

•• tuctztńbki t:~o, szefa dn.Jom, CJi br. Prze · 
· żJz;ecktego, ks. prałata Okolo.Kułaka1 

\ 

rc,y~tskupa Roppa, Adama br. Zttmoy. 
... k1ugo i licznycb przedstawicieli byłych 
urgan•zacyj pdskicb w Moskwie i Pe· 
ter";burgu. 

Ks. arcybiskup Cieplak powitiUly z 

N • ulicach, przez które przbjetdżał 
arcybiskup Cieplak, Zi&romadziły się o· 
grornne tłumy ludnośei i WZIJOsily okrzy, 
ki radości na cze~ do3lojnego gości!l. 
Ks. arcybiskup zamieszkał w pałacu 
kardynała Kakowskiego. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej zapro· 
~:~ił arcybiskupa C•eplaka na wypocr.yoek 
do swego letniego ptda~u w SpałA. Po 
kilkudniowym wypoczynku wyjechał:do
stojay Męez<:~mik de Rzymu, gdzie go 
w Imieniu Ojca św. povntał na dworcu 
kolejowym sam kardynał-sekretarz stanu, 
posłowie polsey przy Watykanie i dwo· 
rze królewskim i wielu dy1!!itarzy ko• 
jeielnycb, o czem już w telegramach 
,Gazety Polskiejc: donosiliśmy. 

Arcybiskup Ciei)lak ma otrzyma(! ka
nonję przy Bazyllee św. Piotra i wyso• 
kie st8nowisku w Ko!egjum do Spraw 
Kaścioła na Wschodzie, a na najbliż•zym 
konstystorzu Ma być mianowany kar
dynałem. 

ElE GR 
Francja. Carcassone t t. -

Były kroi portu1aJsai D Emanuel o 
mało nie utracił życia w pożarze, 
któr f wybuchł podczas tworzeDla fi t 

mu, przy czem były król por!ugal· 
_ski był obecnym. Nie uważaj~c na 
własne oiebezp1ec~eńs!wo D. Ema 
nueł wyratował z potaru w.ele O· 

sób. Sam wyszedł nietkni~ty_ 
Paryt 10. - Korespondent dzien 

nika fran,:uskiego »Matia• w Lon 
dynie donosi, że pewna znana f1r• 
ma niemiecka ?apytywała pewną 
angielską fabrykQ broni za jc.ką 
ceu~ wykonałaby miljon karabinów 
z b ~goetamt i biljon naboJów, 
prz• 'Znaczonych dla pP-wnego, z 
alJantami zapr,.y}aźmonego, państwa 

Właściciel fabryki nie odpowie• 
dział na to zapytanie i zawiado 
mił o tern rząd angielski. 

Paryż 13. - Przy wyborach do 
parlamentu, przeprowadzonych o 
bt~cnie w całej Frc~ncji, obecny rzlłd 
pomósł kłeskt:. Zwyct~żyły stron· 
nictwa lewicowe. Rz~d nie ma jut 
wiekszo~ci za sobą. Przy wyborach 
tych przepadł takte zn'łny ma,i star 
nu Jerzy Cfemenceau (Kłemanso) 
i bvli ministrow1e Ldtvre, V1dał 
i Mendel. 

Wskutek tego wyniku wyborów 
przestało właściwie istnieć stron· 
nictwo narodowe 

Prawdopodobnie p. Poincare 
(Puenkare) wraz z całym gabioe 
tern poda się do dymisji. 

Paryż 14. - Wskutek wyniku 
wyborów p. Poincarf. wraz z całyffi 
gabinetem podał się do dymisji. 
Prawdopodobnie nowy gabinet utwo 
rzoo~ socjaliści pod przewodni 
ctwem Briaada lub Heriota, szefa 
SOCJalistów. 

Berlin 14, - Upadek gabinetu 
francuskiego sprawił Lu o1romną 
radoać, wynik wyborów frąncuskich 
wzmocni zoacz::1ie stanowisko kancle 
rza niemieckiego Marx'l. W kołach 
niemieckich powiadają, te wynik 
wyborów francuskich jest dowodem, 
że Francja 2yczy sobie porozamie• 
nia z Niemcami, czemu dotychczas 
sprzeciwiał si~ obecny premjer fran 
C•Jski. »Humanitec ogłasza, że na 
wypadek obj~cia rzadów Francji 
pt·zez socjalistow program jcu b!;} 
dzJe nast~pUlqCy: zupełna amnest)a 
dla wszystkich Wl~żmów palitycz 
nych1 natychmia&towe wycofanie 
wojsk z zagłtwbia Ruhry, uznanie 
rządu SJwietów w Moskwie, znie 
s1enie podatku dwudzte;;;toproceoto. 
wego 1 nałożeme podatku od bo• 
gactw nabytych, 

Chiny. Hong · Koog 10. - W 
obecności policji i władz chińskich 
zostało straconych w Hens Schen 
38 bandytów morskich (piratów) 
za morderstwa dukonane przez 
tychże w Dong Hoog. 

Argentyna. Hi u de Janeiru l O 
-- Z Hthnos Aires donoszą. że wy 
buchł tam ogólny strajk. Strajku 
j!lCY napadaJą na sklepy, mag-!zy
ny i nie s~anują również własności 
osobistej. Sklepy pozamykano. Dwa 
magazyny z iywuo~ci~ spalont•.
Komuoikacje przerwane. ~ttajk 

. l 
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Po ,ielu dłvg1' h i udązliwycb 
pertraktac: jacb Zwlazek robotmków , Z Kurytyby. 
~o::~':mowlł w ~, mać straJk Uw W INTEllESIE KOSCIOŁI\ POL· 
zivuycb robot.oików wypuszczo~w SKIEGO w KU -\YTYBIE. 
na wolność. 

Buenos i ,s 11. - Donoszą z 
Tucum:1n, że zostali tam zabici 
orzez pomy!k~ ~!waj dziennikarze, 
których straż pilnuj- ca pewnej fa• 
bryki, wziQła za robotoik6w straJ· 
kujących, chc~cych usz"odzić, fa• 
brykę i d ła do nich ognia z ka· 
rabinów. . 

Niemcy. B •rlin 10. - Wobec 
z wyci~.; .wa naCJonali3tów przy o
statnich wyborach do parlamentu 
jest oct.ekiwana dymisj obecnegó 
1abinetu ministrów, Jako przyszłe. 
go kanclerza rz-du narodowego 
wymieniaifł von H~rgta. admirała 
von Ti itza 1 k!i!iecia Btilowa, ten 
ostatni m1ał jednak o8 ~iadcz7ć1 te 
polityka, wu";cej nie chce sit: z. jmować 

Paryż 10. - Rada Ambasado. 
rów wy~łała do rządu niemieckiego 
pismo urzędowe, w którtJm żąda, 
aby wcadze niemieckie nietylko nie 
utrudni&ły zadania miQdzya1Jancki. J 
komisji wojskowej ale przeciw01e1 
aby jej ułatwiała i wskazywała 
środki pr1Jwadzace do dokładoego 
zbadania stanu uzbrojeniowego w 
Niemczech. 

Ryga 11. - Hykow• prezydent 
rady kom1sarzy sowieck1cbJ powra• 
ca1ący obecnie do Moskwf. miał 
ojwiadczvć dzienmkarzom w Rydze 
że Niemcy wkrótce pożałują swego 
napadu na deltgacjq handlową ~o· 
Wl,ck~ w Berlinie. 

Berlio 11. -Socjaliści niemiec· 
cy ządaj~, aby rząd zwołał pleb1• 
scyt, (t.gl'Umadzenie całego N a rodu) 
aby t~,_n SJOStanowił1 czy należy przy 
jąć lub odrzucie w· runki postano. 
wione Niemcom prze~ miedzyna• 
rodową Komisję znawców ftnanso· 
wy ch w uprawie odszkodow ń w o· 
jennych .. 

H.ząd niemiecki jest podob~o 
przeciwny plebiscytowi. 

Berlin 12. - W Halle ods'oni~· 
to no rvy pomni ku czci osła wio• 
neg w r .. 1871 mar::;:ałka Mołtke· 
go, (Puprze..t 1 pomnik zniszczyli 
komuniŚCI.) 

W od~::łomęciu togo pomnika wzię 
li udz&ał marszałkowie H odenburg, 
Ludendljrf 1 Mackensen i 27 gene 
rałów. · 
-Marszałek Hioderburv, w mowie 
wygłoszonej na pt!woem zebramu, 
wezwał wszystkich N1emców1 ab~ 
zawsze i wsz~dzie śpiewali znany 
wszystkim hvmn: »Deutschland, 
Demschlaod, iibar allasc. 

PorlugaJja. Lizbo~a tO. -
Oat~.ttnitJ wtadomoś~i tutaj ~trzyma· 
n e donoszą, te aemplao , Patria c 1 
na którym lotnicy portugalscy Paes 
1 Betres dokonywali podróży na o
kcło św ata, gdy przybył do miei• 
scowośc• Karatchi w Ind)ach Ao• 
gielskwh, doznał zepsucia moto· 
ru i zna~znie się uszkodził przy 
spadaniu na ziemię. Lotnicy od• 
nieśh lekkie poranienia. 

P:J do!tonau u naprawy samolo· 
m, odwagni lotnicy postauowih od· 
być pod óz aź do końca. 

Włochy. Florencja, 12.-H.oz· 
począ,ł st~ tu proces przeciw 138 
ff.oarchistom 1 komuDistom1 oskar 
źooym o liczne r bunki, mord~;;r 
stwa i porameaie dziewięciu strzel· 
ców rz~dowych w roicu 192la 

Oskan~onych podczas przersłu· 
chiwanta umieszczono w żelaznych 
klatkach. Katdy z przyosiągłych O· 

trzymał egz:ernplarz aktu oskarże
nia o trzystu stro'lnicach. 

Hiszpan ja. M:adrytj 12- Za 
uapad :1a p 1C1lig posp1. .. .szny w 
Andalu;;;Jl i popcłu1oue w nim ..:a .. 
bun Ki 1 m '>rdt>r:;,twa skazano na ka• 
c~ śrr. t ~LCl trzech bandytów Piq \l~ · 
ra.s1 1~a v .u ret-e 1 Hllaor;usz;a. r'o· 
damt. o ułuskaw e 1ie odrzucono i 
w~rok ~~nh.:rc1 drua 9 b. m. wyko· 
na no. 

Dowiadujemy s~~, że w ostatnim 
czaaie Towarzys,wo »Łt~ezność 
i Zgoda c sprzedało Z !l kwot~ 
7:200$000 teren, który przed laty 
poświ~cony był na polski ko~ciół 
S'~· Antoaieltl• a na zakupno któ• 
re go składali ofiary prawie WSZ\ • 

-scy Polacy i n\ejedna wdowa dz:i· 
;11iaj jeszcze upĄmiaa si~ o ten ~rosz1 
jak n. p. p. Marchw1ck8, dziś wr.tow'11 

ltfó"a na ten cel złożyła 100$000. 
Ów·~zesny, nowy probvszcz ks S a 
uisław Trzebialowski uważał od 
pie·wszej chwili ten tereo za nie· 
odp~Jwiedni, dla kościoła za mały 
i za daleko oddalony od Kuryt\'bY1 
?. p. Piast!cltiJ który podówczas był 
preze!em komitetu, i na którego 
imi~ teren ten był przepi!!any ~ nie 
chciał si~ porozumleć w tej sprawie 
z ks. proboszczem Trzebiatows~im 
i btz jego wiedzy przepisał go 
na rzecz Towarzystwa »L'łczność 
i Zgodac. 1 

D~iś po sprzedaniu tego terenu 
czy nie było zupełnie słusznem 
i sprawiedliwem gdyby z sumv, u 
~:yskaoej ze sprzedaży, oftarowano 
przynajmniej polowe na polski ko· 
ściół s·w. Stanisława, do którego 
przecież uc-zc:szczają na nabożt>ń 
.stwa członkowie te~oż Towarzvstwa 
i biorą udział w uroczystościach 
narodowych, w tymże kościele u
rzł\dzanycb, a w którym, oprócz 
~ługu do spłacenia1 brak jeszcze 
O"gaoów4 ławek, bnk pi:zedewszy. 
stłriem ołtarza Najsł. Serca Jezuso• 
wego. Czyż nie byłoby to czynem 
parnotycznyrn, szlachetnym i na 
ogólne uznanie i wdzi~czoość za· 
słu~ującim, gdyby Towarzystwo 
»L~czność i Z~~Jdac, w łonie któ• 
rego jest tylu dobrych katolików 
i Polaków-patrjotów- ufundowało 
pi~lmy, .i art~stycznie wykonany 
ołtarz Najsł. Sercu Pana Jezusa!? 

Nie wątpimy, że cdonkowie To· 
warzystwa aLączoość i Zgodac 
wezmą pod sum1enoą rozwagę na• 
szą propozycjQ i że nast~p 1ie j)O· 
wezmą postanowienie korzystne dla 
naszego .kościoła parafjalnego. 

N ARESZCIE SP ADŁ DESZCZ. 

Po długotrwałej, złowróżonej po· 
susae dnia 12 b, m. spadł w Ku· 
rytybie i okolicy deszcz, z początku 
drobny, nast~pnie coraz g~stszy1 
który odwilżył dostatecznie spragoio 
ną ziemi~. 

Pan Bóg wysłuchał modlitwy 
zasmuconych rolników i ~ag~ożo• 
nej jeszcze wi~ksz14 drożyzn~; lu 
dności i zesłał deszcz łagodny, do·· 
broczynny, bez grzmotów i rioru· 
nów i niegrożący wylewem, jak to 
miało miejsce w północnych sta· 
oacb Brazylji. Jakżeż powinniśmy 
być wdzięczni Stwórcy za to ojcow · 
skie nad nami miłosierdzie ! 

SENATOROWIE FEDERALNI 
Z PA,HANY. 

Senatorowie pp. Dr. Carlos Calv.l• 
canti i Dr. Affonso Camargo1 po 
zatwiertlzeniu ich wyboru przez 
Senat federalny, zostali wybrani 
obecnie,stałymi delegatami. pierwszy 
do komisji ministentwa wojny 
i marynarki1 drugi do komisji mi· 
nisterstwa skarbu. 

ROCZNICA ZNIESIENIA NIEWOL· 
NICTWA W BRńZYIJJl. 

l, \'1 . l .... L"'•' ·• 

chetny czyn, wdzięcz·w naród, a 
9rzł1dewszystkiem dawni niewolni~ 
cy murzyni, na'łali zacnej i szła· 
chetnej ksittż!liczce habelli ten 
piekny i wyrr;ownv. ponad wszeł· 
kie tytuły i godnośct wyróżniający 
ją przvdomek • A Redemptora• 
(Wybawicid ka), 

Wiekopomn, datę Kurytyba ób· 
chodziła bardzo uroczyl§cie. 

Sta Catharina. 
WYJAZD. GUBEK.NATORA D-RA 

HEliCILIO LUZ DO EUROPY, 

Dla poratowania zdrowia wyje• 
ch11t z porady lekarzy do Europy 
gubernator stanu Sta. Catharina 
Dr .. H->rcilio Luz. Kzl\dy stanu w 
Jego zastQpstwie objął wicegaber· 
nator pułkownik gwardji narodowej 
';)ereira de Oiiveira. 

Krąż'\ pogłoski; ~e gabernator 
Dr. H~rciiJo Lllz nie obejJ1Die ju:! 
wi~CeJ rządów stanu Sta. Catharina. 

- Nowym szefem policji stano· 
wej zos 'ał mianowany Dr. Mileto 
Tav res Cunha Biureto d11tychcza• 
sowy s~dzia w F!orianopolis. - w 
mieJSCe Dra. Anthero de Assis, któ· 
ry otrzymał dymisją. 

Z Sao Paulo. 
NOWY KARDYNAŁ DLA 

BRAZYLJI, 
Krążą poghskt, że wkrótce zo, 

stante dla Brazyljt wyznaczony 
drugi kardynał i że mianowany 

· nim będ~i~ obecny arcybiskup·me· 
tropolita w Sao Pauło Dr. Leopoldo 
Duarte z siedz1bą w Sao Paulo. 

N SPRAWIE IMIGRACJI 
J APOŃSKIEJ. 

Stowarz szf'oia rolnicze w Sao 
Pauło mają prosić rząd stanowy, 
ażeby ze wzgl~du na nieprzychyloe 
stanowisko rz~dow Włoch i Hiszpa· 
nji odaot13ie do imigracji ludno~ci 
rolniczPj tych państw do Brazy!ji 
a które zezwałalfł tylko na wyjazd 
artystów, ktorych obecnie Sao Pauło 
nie potr~ebUJ~, - zaJął e1~ ener
'giczoie skif'rowaciem imigracji ja· 
pońsltiej do Stanu SaJ Paulo. 

Z Rio de Janeiro. 
WYBOR DRA IRE~EU MI\GHADO 
NA SE'{ĄTORA FEOERI\LNEGO 

.t-IlE ZATWIEaOZONY. 

Przy ostatoich wyborach do Se. 
natu federalnego został wybrany 
senatorem z dystryktu federalnego 
ułabieniec ludu, robociarzy i w 01 

gó!e wszystktch klas pracuj1cych1 
- dotychczasowy senator Dr. lre· 
neu Machado, znaczną wi~kszościa 
głosów. J.!go współzawodnik Dr. 
Mendes Tevares, otrzymał o poło• 
wę mniejszą 1lość głosów, Mimo to 
Senat me zatwierdził wyboru D·ra 
Ireneu Machado i uznał za prawnie 
wybranego D ra M mde!a ravares1 
bo tak podobno życzył sobie pan 
prezydent łłeliubliki. Fakt ten nie 
przynosi &aszczytu polityce brazy. 
lijskiej. 

POWRÓT Do RIO DE JANEIRO 
MlNISTHA WOJNY MARSZĄŁKA 
SETEMBRINA DE CARVALHO. 

Po ukończeniu wybo!."ÓW w Sta· 
01e Rto Graode do Sut, których do· 
konano w zupełnym porządku, po• 
wrocił do Rto mirus.er wojny Se· 
tembrmo de Carva!ho• któr·y tam 
czuwał nad leg"AnoścJ" wyborów. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ 
m W odiegłości 10 km. od Ponta ~ 
~ Grossa Jest do sprzedania (20 proc. m 
1:!.' pomżoj wartośct) z powodu podw6j • ~ 
m nego wyt'adku śm!erci, wielki i ~ 
m bardzo doorze uprawHmy SZA.- ~ 
~ KIES sk'ad!łJfłCY się z \Jl ai· ~ * krow ziemi. Na życ~enie sprzedaje :l! 
~ sil} tę z1emi~ także częściowo, m 
~ JJ1 1ż~ze wiadomości otrzymać moż· ~ 
IJ} na u pana Alberta Suckow, l:' a- ~ 
~ daria Victoria Ponta Grossa, Est. ~ e 
m do Parana. ~ 
~ 4-10 ~ 

W dniu 13 b. m. cała Brazylja 
obchodziła roczoicę wiekopomnt>g!l 
dz eła zoiesiema niewolnictwa w B a 
zyłJt. Waelkte lo dzieło, przynosz"' 
Ctl zaszczyt kulfurze brazylijSktej1 
Naród br z~ ł j:;ki zuwJzi~cz 1 to córce 
W1ełk1eg > cesarza BrazyłJI D. Pedra 
ll1 księia czce Izabełli1 ktOra w 
meobdcnośd ojca sprawujcle rząJy 
Hra~ył}iJ f)Odpi:~ała d~kret. znOSZ:l 
cy ua ~awsae w Brazylji niewol· 
nictwo. Za ten wspaniały, szła· ~~~~~~~~~~~~ 

, 
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d drzewa. GOELHD & MDREIRA sprzedają najtaniej (skład drze ra) • ul. B. do His Branco~ eleph.84 

Nadesłane. 

imię bez•tronne6ci, a zarazem. ce
yświetlenia istotnej prawdy uoues -
poniżej nadesłanlł nam korespon

, R~DAKCJA. 

LEOPOLDINA, Caetnt w r. 1924. 

anownej Reilakcji. . 
,Gaztly PolskieJ< w Kul'Jtyb1e. 

~d Twa. Tad. Kościuszki w Sta 
ldina mun. Castro, zwraca si• de 
wuej Redakcji •• ~azety . Pol.sk:i~j" 
bą o m•ieizczeme w JeJ p1§ro1e, 
zej odpowiedzi, na wyjaśnienie dla 
Twa, w N 28 ,,Ludu". 

Do Szan~ Zarządu Oiwiaty l 
ząd Tow. T ad. Kościuszki ~ naj
zero zdumieniero prze~zytał 1 przy 
wialili>roości, wyjeśnienie doń zwró· 
na szoalta~b Ludu". Zarzfłd Twa. 
wdy ńie wie ~o wifleej podziwia6 

artykule; czy przyjemność szcze· 
Oświaty, obrzucania błotem t.y~h. 

y im nie zbyt ulegle schlebJa)lł• 
tet przewrotnoś8 P: Jezioro~skiero 
ultary• który co IDnego ptsze w 
b listach do Zarządu naszego Twa, 

lnneg41 • wyjaśnia. • na ~~~zpal~ach 
publicznie. Z tego wszystkiego 

k wycbodzi już s7;ydte .z w?rk.a, ie 
Ie 1ię jakieś fryroar~z?me rnen~ędz
pod adrilem hu~amtarnego 1 _pa· 
cznego popierania szkół polskich. 
rozchodzi się juz tu tyle Twu • ol
i~ sumą 60$000 o które Oświa~a 

mocno 1ią upomina i do których ntt 
prawa, jak !~Oniżej fw~. t. i: ~llrZł\8. 
ra się udowodnić, cnodzt Jednak 

0 to atebr n.aprawd• wyjaśnić, l~k 
ma cała ta sprawa tycz~&c• stę 

nej .~mJ na aauczyciela, p~dc7.11S 
zczania tegoż na kursr A wtęc ~d 
go poezątku sprawa ta przed~taw1a 
astępujflCO: kiedy p, naUCZJCIII.zJ~· 
do Kurytyby oa kursy, li oslł SIQ 
6wiaty z proi ą o pomoc w tym 
na co otrzymał od ks. Piaseckiego 
bnika) edpowiedt, ż~ wobec ltra~u 
uszów nic mu na razte poroódz ~ue 

ale o ile Two. nadełle cokolw1ek 
Świ ty to w takim razie nie oroiesz• 
te•i pienią&zmi zadytponowa(S. 

ec tego p. Mazanek zwrócił si~ li· 
ie w typ:J sensie d Q. ~arządu T~a, 

natychmiast wrslało hst do Oświaty 
ośbl\ o wyaSJJncwanitt potr~ebaej 
m celu sumy, która w ~tosow.llrm 
·e bQdzie zwrócona, zawiadamiaJąc 
ocześoie o temp. H. Mazanka, któ· 
wrócił •iQ wobec tego do Oświaty, 
mując tam odpowieJ~ odmowną~ 
by list takowy mieli odebrać, Drugl 
został wysłany do ~Awiaty od z;~ .. 
u Twa. i ten te~ Jak•bJ celu me 
edl. W6wc7:as p. M~zanek zdespe· 
uy takim sta11em rzeczy, przy!)ad· 
o uskarżył się ze swojeJ biedy prze~ 
ym ze swoich kolegów z· Kultury 1 
natychmiast postarał s~ę. ~e Ku.ltura 

1ofiarowała mu s~oJą pomoe, u· 
czając 10 na swóJ rac~unek u P· 
zyńskiego. Dotychczas · Jeszc~e n~c 
lólntfO, bo dopiero zaczynaJą s~t 

l zr Ciekawsze. Na list Tow. z dma 
li z. r. w ktirym tez Two. prosi o 

• oc Ił& utrzymanie nauc~yciel" na 

łylko w miesiącu lutym 8~$600. (Swi~. 
tne to rousialy bye bankiety). Zreszłfł 
pr()stlibyśmy o przesłanie zapomogi skar• 
bnikowi kursów ks. St. Piaseckierou do 
którego wszystkie Tow. "Kultury'; na~ 
wet nadsyłały swe zapomogi. a nie swym 
nauczycielom, <dyż 1 au<lzycitlowie i tak 
odbierali swe zapomogi od ,.Komitetu" 
wzalędale oll Oświaty w l•tym 
(jakie? gdzle?). Prosimy p, Mazanka za 
to powołać do odpowiedzialności! (Może 
za te ebiady, na które Oświat'\ nie dała 
ani 100 reisów) Przychodzą później in· 
ne jesz~ze listy, coraz to ciekawsze, w 
których rachunki roajfł siQ do siebie fak 
grocb do cebuli, aź w końcu przyjeżdża 
tli ks. P. Warkocz z własnoręcznym li· 
stem b Piaseckiogo, w którym czarno 
na białem łltrzymujeroy napisane, że za 
obi&dy p Mszanka w hotelu p Wilczyń• 
skieJO, zaplau1la Oświata w 'styczniu 
27$000 a w lutym ~5i000 (to już nie 
150$ ?). No jeszcze jak iyjimy, to na• 
wet między żydaroi takieh ciekawych 
rachunków nie widzieliśmy. Nit3 możemy 
jeszcze przeroilc,mć, że w jednym z li 
stów Cewiaty, oprócz innycb ciekawych 
kwiatków, wyrosłych z chęci rządzenia 
naroi jak szllre gęsi w kurlliku, taki roz 
kaz: ,a p. Mazaakowi prosimy (myl) 
zwrócić uwagę1 że w razie dalszego 
,,szkodliwego" agitowania przeciwko 
Oświacie, przedsiQweźmiemy odpowiednie 
kroki. (na szubtenicę chyba) podpisano: 

noclegi nauczyciela p. Mazanka podczas 
pobytu na kursach A teraz po tych 
wszystkich szopkach, czytamy w .Lu
dzie• wyja~nienie p. Jeziorowsk ego, co 
wygląda wyraźnie oa p;zopkę i na drwin
ki z nas, wobec czego tak Oświacie i 
Kulturze wyraźnie oświadczamy, że ~a· 
doych rachunków za utrzymanie nau 
czyciela na kursach płach'i nie bQdziemy, 
radząc w zaro1an za otrzymane też ra
dy, aby O§wiata i Kultura dobrze po
rachowaly pieniądze wydane pod tym 
pozorem i odtfłd nie życzymy~, sobie 
mieć żadnych .prowodyrów' ani • 
Ośwlat7 ani • Kul&n1'y. A O· 
śwłacie jeszcze rad.złmy aby 
prze1tała arozić p •azaakowł, 
gdy~ mamy nauczyciela, Jakiego naa 
się podoba i kaMemu nie naleifłcemu 
do Twa. zasil} do tego! A teraz Si\dzimy, 
te tu zakończymy t~ dawną kwestjQ i 
~e oprócz wzajemnego szacunku, ltlii· 
sze ·stTCZaoścł mię.zy nami 
zostauą zakońcLoae. 

Z poważeniem Zarz'łd 

Prezes-Ja c Solek, Wice-prezes- (nazwi· 
sko nieczytelne) Skarbnik-Bernard Sen· 
derek, Radny - Franciszek Kole, Józef 
Wróbel, Bernard Miłak, Wojciech Solek. 

. 
Zarty i dowcipy. 

Wuj: L.Oś zrobił z pieniędzmi, 
które ci dałem, zapewaieA sobie 
kupił cukierków ? 

8 letni F:anek: A1 gdzie tam, 
wujku, kazałem siQ \ogolić. 

NaBCzyciei: DlacEejo morze jest 
słone? 

Uczeń ostltniej klasy: Ponieważ 
w niem są śledzie. 

Leśniczy: Wreszcie was schwy· 
ciłem? Na co macie strzelbę tu w 
lesie?-

Rabczyk: Ach, panie leśniczy, 
tak mi się źle powodzi, więc właś• 
nie za chwilQ - chciałem aobie 
życie odebrać. 

Chłopiec: Daj mi choć awale, 
czek Jabłka· 

Stach: Nie dam. 

l 
l 

Chłopiec: l.'io to pozostaw mi 
choć ośrodek. J 

Stach: I to ni , gdyt nawet O· ........ 
środka nie pozostawi~. := 
~D~~~Dft~D~DP ~ 
B Casa a ! 
łl Wielkti fabryk!\ mebl1. Po· § J a siada tąkże na składzie arty· ~ i a kuły i wyroby wielkich fabryk = ---a porcelany i ŻP,lazał maszyny l : a do szycia, broń wszelkiego ro· § .. 

NAWOZY 
Polecarn rolnikom po cenach najniższych 

sztuczne nawozy 
uznane powszechnia za najltpsze1 dla roli pod uprawę 

milji, kartofli, fitonu i t. p. 

LUIZ ROSE - CURITYBA. 
Rua Jose Bonifacio N. 81 (dawn1ej rua Fecbada) 

3-~ 
. fW) . <a:pa· ~~ 

Loterja Nar,odowa 

' ' 
~L\ N A C I O N A L ' ' 
Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 17 maja, główna premja 

20: 
Bo zdaje 80-90 p•os. w premjach 

REBWALE 
Chcecie knpió fazendę rpałą luh dużą z herwą, lasem, 
stepem lub też ziemię do upt wv, zwróćcie sią osobiście do 
biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, 

lub listownie do firmy, gdzie dJwiecie siQ o ziem!ach 
pewnych i tanich. 

ADRESOWA€: 

SOIED \.OE C) lUMERCIAL LIMIT AD.~ 
~ dzaju jak rewolwery1 strzel• R ,. a by etc. etc. A .. Caixl postaJ, 204 - - Curityba 
~ Sprzedaje swoje towary po ft ~ 

l 

ach otrzymuje od Oświaty oal!itępu· 
ciekawfł odpowiedź: .potwierdzamy 
r listu z dnia 24/XII. Co do wy

' ia łJ'mczasowo sumy p~trzebnej 

Józef Stańczewski (Dobrze my tu zna• 
my tę osobistość w liczbie mnogiej!) -
Dotychczas jest to medaljonik z jednej 
etrony, teraz pokażemy go z drugiej. -
W t>bec tego, że p. Mazanek itauowczo 
od Oś wiaty ani 100 reisów zaporooi{i 
nie otrzylillał1 ale tylko od Kultury, zwró~ 
cił się do teJże, aby całfł tQ rzecz wy
ja~niła, cdrż Qawia\a ~takuje Ziarzfłd Twa 
o pieniądze za utrzymanie go na kur. 
sach nauczycielskich; na co otrzymał od 
p. Jeziorowskiego nast41pującą dosłownfł 
odpowiedt,: Szan. Obywatilu ! - List 
Wasz z dnia 15 -X. otrzymałem, Bar• 
dzo dobrzeście zrob.li żeście wyświetlili 
calą 1prawę, załąeza• poświa•
ezeaie od p. Wilczyńskiego, że to 
Kultura zapłaciła za Wasze utrzymanie 
na kursach. Możecie na kwitach napisa~, 
że zapomo~a była na pokrycie wydatków, 
lub na stołowanie podcz~s Waszego p01 
bytu na kur:sach dla nauczycieli; my pła
cimy za wikt nauczJcieli a niektórym 
wydawało się, że polrycie wydatków 
spadło Qam a nieba i że oni oprócz wi1 
ktu powinni do11tarczać zapomogi, dla• 
tego robiliśmy aacisk, ~e to utrzymanie 
na kursach właśnie jest zf.lpomug' im 
udzieloną. Wy rozumiecie o co tu cho• 
dzi, (Rozumiemy!} wi~c możecie napisać 
kwity na pokrycie wydatkew za stolo· 
wanie.- Oczywiście, że w razie potrze· 
by udzielimy Wam-chętnie szpalt lt8wi· 
tu, na replikę. (Co za hojność l z któ~ 
rej jednak sam p. Jeziorowski nie ko• 
rzysta, udając się do szpalt "Ludu")
Dziękujemy Wam żeście wykazali, jakim 
to dobrodziejem jest ks. Pias;ecki i cała 
Oświata (siei) - A teraz następny list 
jest jeszcze ciekawszy i brzmi nastQpu
jąco: Szanowny Panie. Wczoraj pokazy· 
wał mi p. Stat'lczewski kwit od p. Wił· 
ć~yńo;kiego, w ktorym tenże kwituje 
Oświatę, że otrzymał od n:ej 65$000Fza 
Wasze utrzymanie w lutym (w lutym). 
Bytem tam bardzo zdziwionym. Stań• 
czewski twietdzi, że ten kwit otrzymał 
przez p. Szuroowskiego, któremu pienifł• 
dze Oświata doręczyła i on jej przyniósł 
kwit. Z Szuroowskim zobaczę się dopie
ro w poniedziałek i dowiem l!ię czy on 
sobie coś nie przypomina w tej sprawie, 

fi cenach liKwidacyjnych. ~ 
1 
~'''''"''"' '''''''' '"'l'''''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,. łl Rua Dr. Mun.~y 91-93- § N • p 1 k. 1 tuzin nasion warzywnych 

~ Pr y'! Z chanas 6. Telepho• a 8SlOna_ Z . 0. S . l 1$800. 
1 

pokrycie kosztów utu~ro~ma nau
i8la, donosimy, ze niemożhwem na~ 
wyłożyć obecnie sumy więkllUieJ 

i sami walezJmy fmansowo. Radzt ... 
l jadnak urzl\dzić akła~kę lub coA pt• 

ne&o i zebrani piem~dze przesłać 
adresem skarbnika kursów ks. St. 

• ckiego, potrzebna jest eo roiesif\C 
ta 10$000 do 60$000. 

st to dosłowna kopja listu, a teraz 
nowmy się nad ni.ro, . Ce z~aczy 
ożenie sumy więkueJ, k1edy mkt z 
iatr nie wyłozył ani złamanego sza· 

• ; następnie dziękujemy za radę (choć 
• póżaieniero) bo co prawda, to ra~a 

az warta jesl złota, tylko bądi!cl~ 
owie pe\łni, że taka mądra myśl 1 

aszych chłopskich głowach mogła 
• aiQ zrodzić i nie potrzeba aż tak tQ · 

Jłów w Kurytybie, te by: tak , moc· 
mądrą radę wydać. I to jest pew· l 
że roieliuyśmy Ją przysłać wprost 

'ręce nauczyct~la. 11: nie do ZarzfłdU 
iaty. aby ta póżateJ mogła okazać 
wielką szczodrobliwośe w uronte · 

coś z tej sumy. .A l e co do os za co· 
ia sumy, to też coś troch~. przeholo• 
e bo ani polowę tege me zostało 

~ ~e. A więc jeszcze raz dzięki za 
~ liścik o pomoc w formie rady, któ• * warta była .złota". Następnie cb~a~a 
~ w z O~wiaty w których uporoma)ą 
lli natarczywie ~ pien_ifłdze wydane ja~ 
~ iadajfł na obtP.dy 1 t d. (?!~ w kaz· 
~ jjjcie inny rachunek; a WlQC z dn. * otego chcą na razie tylkłl 150$0000 * esztQ to potem ( '). t> ,Jrócz .tego po· 
~ buJą eszcze 50$000 na rejestr~cfę, 

~ w tym liście, 1eszcze taką Ciek~· 
~ nie podziankę >naprzykład zap!act• 
~~ 1 ~u niego (p. Mazanka) za ob1ady 

_ ne N. 584. 1 -8 ~ są na składzłe świeże I na]• Wysyłka koleją lub pocztą. w 
tia;uc:uc~u.ą~oUC~Juouo~e;ucuu~ lepszych gatunków. granicach całej Brazylii. 

U ka!ljera naszege ob. Łypa, nigdzie nie 
Jest zanotowane żebv Oświata zwróciła tE.._.. .. ._.,. .. "....__. 
Kultprze te 65$000 za Was. Wiłczyński ,. .,. Dr • z Y g m u n t Gr a d o Tfl ił ! N asiona warzy w 
stanowczo twierdzi, że pieniądze za 'ł' (Torebka 200 rs.) 
wszystkich st9łowników w lutym otrzy- 1 ADWOKAT ff Brckiew, buraki, cebula, cyko• 
roał od Łypa i potero żadnego kwitu ., ' rjaJ dynie, fasola szpar., groch 
Oświaeie nie wypisywał.· (to ciekawe!) llłt' Po ... ~ cukr., kalafJ'or'l7, kalarepkaJ kapu. 
Ob Szl ht . . t k~ . . t • ukończeniu uniwersytetu. ~ 

· ac a am Ja, a e me panuę a- ~ • sta (ałowiasta1 brukselska, Czerwot 
my żeby Oświata zwracała, lecz fakt ma zaszczyt zawiadomić Sz. b 

jest fakem, że 03wiata kwit posiada i. t.d. e KolonjQ Polską. iż otworzył ' na, włoska), koper, majerarl~k, 
_ ... następnie jeszcze "w katdym razie . ,., kancelarj~ adwokacką i ze i mak jadalny, ma;:chew, m.:lony, 
Oświata nie powmoa się domagać Gd JJ załatwia W:ł_zelkie snrawy cy. ' musztarda, ogórki1 pieczarki (za• 
Twa. zwrotu p1enięizy za Wasze utrzy- ' r * dk' 1 · łk 1 1 ) -
manie na kursach, bo uchwała Koroite· wilneJ kryminalne, spadkowe, • ro 1• ceg•e a m r ~ p1aprzJ 
tu była taka, żeby żądać zwrotu pieni~· * rozwodowe i t. d. ! l i>letraszka, pomidory, pory; rabat·· 
dzy od nauczyciela, jeżeli tal!;owy nie • ber, rzepka 2 mies., rzodkbwka 
będzie uczyć w 1adnej polliktej szko· ' Biuro i mieszkanie: ' 1 mies., sał ta. selery1 szparagi, 
la i t. d.-W liście BWyro z dnia4 IX, ' Praęa Osoriu lł Ił?' szpinak, truskawki (rozsada). 
pisze joswze p, Jeziorow:;k1 od Kultury, .. :.l • • •• ••• a • • 
., Kultura musi mieć kwity Ull WYiJłą·~on~ }!tl as i o na kW iató i(J 

pienitadze za utrzyman\e nanczycie!i na ~:a~a~k:~~~~~~~~~ (Torvbka 300 rs.) 
kursach. ~1. Was Sz. Ob~wa_telu przy· t~ Kto chce wiedzieć co si~ w świecie ~ Bratki, chaber, d~woaki, goź· 
pada pomes10:1Y w styczmu 1 lutym wy- 1 . . . . d · b 
d'\tek w kwocie 60$000, który zapła· -~ dz1e,e, ten nrech czyti 1 prenum3ruJe ~ t.lkJ1 groszek pac nący, lewkonja, 
ciła Kultura. ~ Przegląd S'wiatOWf"' ~ lJV•e pyszczki, łubin kwtat, maciej• 

z d K tt ł b t ~ '' ~J ka, makij nastureja1 ostróżka, pło· uzą 'l. ury wy,maczy , a. Y 0 lA Największe czasopismo ilustrowane ~-" d ł 
.byh pokryte Jako zapomoga udzi.Jlona iłl p 1 lit myk* reze a. s :mecznikJ itd., itd. 
W . . t . - l t ~ w o sce •1 il:t ~a pO~leBI~ny6~o~Ócz::~ l u ~m (1 Wszelkirt korespondencJe i prenu· !łił ~ asiona polne 
w_y a a. w wocle -w ' ryza p a· ~ mera ty wysyłać pod: Skrzynka ~ Koniczyna, lucerna" wyka, h l 
Cila Ku 'tura. Z'lrząd ~ul tury wyznaczył, ~ pecztowa 13!1 W .arsza \Vłł- ~l sola :)SOJa c

1 
proS0

11 
Itd. 

aby to było pokryte Ja~o . zapomoga u- 11 Pol.;D ia. 2 - 10 ~ • 
dztelona Wam za roJes1ące: marzec, łt . ~t Nastona drzew 
kwieci~ń i waj po 20$00~,. o c\l .też ~~~:ęl;l%.~~:~3ijl~~ Cyprysy, lipy, rOdodendrony, 
skarbmk Kultury ob. Ł~p 1 Ja ~rostro-y Kurs p~en~ędzy. , sosaa japońl3ka tuje itd 
Was o łaskawe nadesłame pokw1towuń, dnia 16 maja 192~ roku l C · ' 1 

• • 

za każdy miesiąc oddzielnie i t. d. Frank 525 Pe~o zJ. ' SSSS? ( . eny ~as1on polnych l drzeR 
Otrzymaliśmy też kategoryczne po- Frank szw. 1$575 Dolar 8$950 na Zfłdame), 

kwitowanie od p. W!lczyńskiego, jako lir S,.t 10 Funt szterl. 28ł4o0 Cena dla kupców przy odbiorze 
otrzymał od Kultury 60$000 za wikt i Pez 2\9 2 najmniej lO tuzinów: 

. ' 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zac!:larias, 5 -

- CURITYBA-Parana. 

--------------------------~ Do sp,rzedania 
dom drewniany, majl\CY frontu 45 
palm i długości 40 palm, położony 
w dobrem miejsc11 i stosowny na 
sklep -jest na dcgodaycb waru n· 
kach do spr.z:eJania. 

Odaośń:ch inrormaeji udzieh 
Fl'ancisz'!k Wątroba w iPalmeirze. 

Bacznuść l 
DJpiero co nadeszły fS& kraju. 
ksi~żki do ną.bożeństwa w wtul· 

kim wyborze 1 po cenach umiar· 
kowanych l 

Księgarnia i drukarnia oraz fabryka 
pieczątek gumowych 

CEZARA SZULCA 
prz7 ul. Barao do Serr~ A.zui 
lł. 1'1 J Ił -()urityba, Parana. -6- l~ 

Dominik Kurecki 
Poski zakład krawiecki 

!Clica .a.legre N. 11 
Wielki wybór materjałów na ubranie 

laroówienie wykonuje się w razie po· 
trzeby w 24 godziny. 

Bobotm gwarantowana. 
CENY NISKIE: 



.. 
... ~ ... ·-

Dr. Mirosław Szeligo~vski 
B7ł1 as7dent klinik europejskich 

Leka:.rz i. ope:rato:r 
D9K9NUJE WSZELKICH . OP AGYI CRIBłllłGICZNYCH I K8BIECYCii 

Lt:(Z\ , (dług ""' • !iMt.u ··p l O\" 1:3u.da &jj poo;oca pu, l•t.l. • U ue tg·t•lHi 
Jl'~s 1ada własną praeownię do •adań mikroskepowyeh i b 11da6 

knT• aa choroby akryte 

Wielki Sklep Pols ~j 

Marcina Szyndy & Ska 
Chorych ~amiejseowych 1Jr~'łJint'llłfie na le"enie 

ut su;ej kliai•e. 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składzie: mąk~ pszenną. żytnią i kukurydzianą, cukier. ryi, 

Aledzie, Aliwki. rodzenki i konserwy owocowe. Boa .Sao •:rra11cJaeo a. M-- .liarJ&Jbll . 
~-- ~------------------------------------------- Ma rówaiei naj lepszą kawą mielon- z własnej fabryki. 

T ruń ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz., fasolt , ziemniaki, masło, jaja, drzewo 

8PMZEDAŹ N& JlOLONJE HIJBTOWli'A l DET4U€lZN..ł. 

CENY PłłZYSTĘP~E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarj 

wzewgższa/ące wszgs!ltielnlll1. 
KorespoDdeDcje. 

PALMYHA dn. 4 Maja r. 1924 . 

Wielce Szanowna Rrdakcjo 
»Gazety Polskiej c! 

Jaknajuprzejmiej prosz~ Szan• 
Redakcj~ o zamieszczenie tych pa' 
rQ słów w swej popularnej , Gaze• 
cie Polskiej •. za co już z góry ser· 
decznie dziękuję. 

Po długich i ci~żkicb cit>rpieniach 
zasnął w Paou dnia 3Jgo Maja b.r. 
~p. Stanisław TE;ka!ewiczJ opatrzo• 
ny świętymi Sakramentami prze· 
żywszy Jat 61 Zmarłył był •rodt m 
z Włodawy, zaemi s1edlt cki,..j . Przv 
był do BrazylJi w roku · 891 Z~; w. 
sze był dobrym Polakiem .. btóh· 
kiem. Od samego ' pocz-t ku praco. 
wał dla dobra ogółu, za co był 
szanowany i poważamy przez wszy• 
stkich, czego dowodem był bardzo 
liczny udział rodaków w oddamu 
mu ostatniej przysługi , to j \~st w 
odprowadz~niu zwłok jego hll m1t1j 
sce wiecznego spoczynku. 

S'p. Stanisław Tekalewicz jako 
zawodowy stolarz i gorliwy parafja• 
mo włożył wiele swej prat y bez· 
interesownie~ przy budowie kościo
la i szkoły. Za tę jego gorliwość, 
i prac~ dla dobra społeczeń::dwa1 
ludzie darzyli go pelnem zaufavit· m 
a w roku 1921 zaszczyciła g g doc· 
śc1ą prezesa tutt~JSZfgo Towa1 ~ ~ w ;.; 

»Lączność Polska c. Prui=\Dilc oka · 
zać mu· swą wdzit;czuość t.a Jt i!' 
dl<iałalność, wszyscy <.złonkuw e 
tegoż Towarzystwa ze sztilndaramJ 
polskim i brazyliJskim wzięli u• 
ciz1ał w orszaku pogrzebowym, pro
wacJZilC zwłoki jego naprzód do 
kościoła. gdz1e Czc1gcdoy KEt. Protr 
Hajda odprawił modlitwy za umar 
łych. Na cmenta ·zu w~ głosił W oy 
Ks. Piotr HaJda pi~kn- mowQ w 
J«;zyku polslum 1 łhJrtugalskJm. na 
stt,pnie przemówił do· wszystkich 
obecnych po polsku 'Jekretau Za 
rządu Towarzystwa p, Jan Z1em• 
biński. Obaj mówcy przemawiali 
piQknie i rozczulająco. Cześć im 
za to! 

W zmarłym ś. p. Stanisławie Te· 
kalt:w1czu1 straciła kolonja polska 
dubrego obywatela.. Towarzy&two1 
dobre~o Prezesa, a »Gazeta Pol. 
ska c wiernego przyjaciela i abo
nenta. klóry wiele lat trwał wiernie 
przy Gazecie. Cześó jego pamiQcił 

Stroskanej małżonce zmarłego 
wyrażamy serdeczne współczucie. 

Z poważaniem . ..Józef Lewaadowakł 

Redakcja .Gazety Polskiej• przyłącza 
sil) całam sercem do ogolnago żalu z 
powodu } m1erci sp. Stamsława Teiałe
w•cza, ll rod~.Jntt: jego vrzosyła wyrłlZ) 
szczerego i serdeczllego wspoic~uc1a, 
Cz~ść pamli)Cl zacnego Pot~:~ktt 1 przy• 
kładnago katolika . .;..· 

--------------------------
Sklep •pożywezy 

"6GH.4N4 SKOBU PSJUEee. 
.l t, l:ol. tlvuoit.Clv V H•tllł.i L\iu 2~ 

PON1A- t,RU.:>::lA. 

Poleca Sz. P. P. artykuły spoży~cze, 
mąkę, culuer, ryż, sól, Slea l.le, D.O!IJfi 1tp 

'!'runka krdJOWe 1 za~r&rliC.GLO lo\ s .. el 
k1ego roazaJU1 kupUJt: pruuukLy rvlne, 
fasole, z•emuwkl, masiv, joJa 1 t. p. 

Ceny umiarkowane. 

SWOJ DO SWEGO l 

* .............................. ... ......... 1 

~ Fabryka cukierkÓW • 
! ,./\ U R O R A'' i 
1 :1"6ze:f :X:ul1. i 

~ Wyr,Jbia cukierki w najlepszych gatunkach i karmełi ewini.te w papier : 
(.bałlas") we wszystkich odmianach. ' l Ulioa Ma:rtixn. A:ff"onso •r. 18. t 

l Coritiba ParanA - Brasll. : 
8 .................................................... - 1 

, ......... ~···b····--~--· ···~ 1 Apteka "Tiradentes" i 
1 Walerg o Wiłniewskłego l 
łll Plac Tiradentes "'· 3'7 @ 
& @ 1 Baczność Koloniści polscy! ~ 

11 W aptece tej1 której włdciciel~Dil i•t Pelak1 roz•6wicie ' ' 
• a lll siQ w jązyku ojczystym i znajdziecie rzetelnll obsługQ. III . \ . 
11 SWÓJ DO SW E GOl B . ~ 

~•--•••••••--••••n awm••••••~ 

' 
VERCE· '' R 

Fabryka karmelków i cukierków r6tueco t l lunku, taA· 
szych i d roiszych owini~tych w p~ pier (' batlc.B« )1 malino, 
mowych1 kokoi!Sowych1 miętowvt~b cytr oowycbJ a.nanaso. 
wycb, traskawowych, banan"wyc·h i o .!, "znycb. 

P"ÓI'z tych mam jeszcze irm~ " tu l n t;; wcv:J.łne1 nowe 
~·' formatu, które w kafdej ch·~ill m<r1.oa nabyć po ce, 
nacb bardzo pr:~;yst~pnyrh. 

Uprasza tiz. ftedaków o łask1:1 we pt~ck• aaoie siQ o te•, 
że ~ najtańsze i najlepsze w i:urytyb:e. 

Jł'rancis~ek ~acho·•-"3lli. 

COftJTIBA - Rua Cabral Nr. i3 - PARAl'(A. 

,,Cervejaria Cruzeiro'' 
Najlepszy browar w K.arytybie polec• ta i aa prowiacji 

piwo własnego wyrobu oo najprzyshiPDiejszych cenach marki 
»Cruzeiroc1 'PUsNl «, »P,Jmba c, »l.scurialla i iont. 

Kupuje dla wlasoP.j ałodowni ifłCZrlliei w rozatait~! il<>i ci 
płaci . na}lepszf rł'ny . 

KUBTTW"B.\ - CJAIXA P88TA.L 108 

Load•• and. Brazillan Baak Li•ltet 
z a ł o ż o n y w l 8 e 2 r. 

Centrala : Londres 7 tokenhouse Yard E. C. 
Succurs1l : Pans, ó Rue .. ,crtbe. 

Bankierzy w Londynie; Cty n. Mille. Currie, Holf & Co. 
Cap1tsł w ł ·'óU.OOO akCJaCh po Lb. 20 3.POJ.OOO libr. 

• . zrea lt~owany 1.500.000 
11 

• reze.rwowy l 500 000 .. 
F i 1 j e : Lisbona, Porto. Manaos, Para Cet~rR Pernambuco, Babia. San

tos . S. Paulo Cuntyba, Rao Graode d.J Sui, Porto Alegre. Pel hs, MonteYldect, 
Buenos Ayre.s, Rour11• de S ~n ta Fe, 11m:1, N. w York. 

Agencja * Manch,!ster, 36 Ch · rl 'ltte Street. 
R1o de Janeiro, 19 Rua dt Alf~tnrle~a 

Pr~yjmui6) P!i~Jillądze w dep· zyt i na ~~as ok. reślony, 
'K"re!Jr,...~~prłc1'\ ~ c!ryn. 2 ..Y· l<·:etr ·:'J w1: '--W!'. i"/ n 

NaJwiększy wynalazek d l a leczP-nia syfilisu 
Elixi-:r , . 91.4'' 

~any przez Naro4owy Departament zdrowia pllłlliezueso pismem dR. 11 lat•• 
Uł18 rekt, Nr. 21 

Zwalcza skutf!cznie CJyfilts bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest &ner. 
gicznym środkiem, czyszCZI\CYm krew i lekardtwem wielkiej waJn;lltiCJ,r1 

Jut przy u~yciu trzeciej fiMzeczki, objawy eboroby nawit 
1zych: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikają · je 
odjał. U 9G0/e mę~czyzn łtmatych, którzy za czasów kawalerskich, chor• 
wali na choroby sekretne choroby te pozostai'ł cbronicmemi i to jest 
przyczyna}, .te tvsil\ce kobiet zamę~nych cierpią na rozmaite niedomagaaia 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczfł zupełWe do ouyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od przjbyych nlll!tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 9t4• najo~powiedniej· 
uem lekarstwem, poniewa~ nie atakuje ~ołądka i jest przYJemnym w 
u:l:yciu. "ELIXIR 914 • nabyć mo~na we wszystkich aptekacli i skła· 
dach apte,·znycb w 'Hrazylji. 

~ 8łóway skład filalvao • Cła 8 . Paalo, &.Y Sio .Jolo 1.0 

~~-~~lfi~(Qiftm~rRI-

•:•~1:-.l,fl~ ~~~~~~:I~IS~~łlti~!JII . 

Szanowne Panie ! 
W cilłgU 4•ch godzin uwolmó się możecie od kolek maciez• 
nych1 jeżP ii u7...,wa6 h_.ci?:iP.f'ie •FLUXO 4iłEO.\TIN.t\.c 

uznaaa prsez Naroctowy DeparUment Zdrowia PublicznłJO, pismem dnia IS 
cserwca UH5 roka. Nr. 17. 

,Pluxe-8edatłna• sest jedyuym znanym prodoktam leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagati kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4-cb godzin. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków tak czę'łtycb przy 
porcdach. Przy innych chorobach kobiecych .łl'luso Se4latł11a• 
działa zawsze skutecznie i leczy W"!Zy'itk1e niedomagania kotnec11. 

Zaleca si~ l~kar7.om i akuszArkom. 
J et3 yni de p , ,;ytarj usze: 

Galw.iht & Cia S!o Paulo AvenidaRilo Joao 146. 

Towarzystwa Jfl'a ewa Je Zecłw"i Borskiej. 

,.Chargeur~s Reunisn i ~,S ud Atlantique•' 
Reeularne odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju

ksusowemi pospiesznymi, które odbvwa1ą podróż Z"\ Santo1 
d.o Francji w 16 d.niach oraz statkami specjalnie urz11dzo• 
11ymi dla emigrantów, którzy znajdą 1ak najwygodniejsze po1 
mieszczenie. 

Stalki maia do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podreż z Borłleaux, z Havre czyb z Pa111ce do Gda6•k:a od 

bywa sit pociącami łrancuskiemi ai do Dunker'łUe, a z Dunkert~ue 
do Gda1bka statkami komp. francus~iej • Transatlanti.ue•. W ten 
sposób uniknie lit reżnycb nadużyć, na które nieru bywaJ• aara 
żeni nasi pauźernwie na 1ranicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z •ANTO• Z IDO DE JA.UJie 

•EUBEEc 2ó kw•etnia 
·~1 .\SSILIAc 3 maja ł- maja 
•MOSELA• 4 • 5 maja 
łGROlXc • t » 

Sprzedał 8ilet6w z Brazylji clo Polski oraz z Pel1ld •• 
Srazylji t. zn. (bilhetes ie chamada) : załatwia i blitszycla ia· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l .. uia Xavier N 28, urytyba. 

Ban due Franęase et Italenoe pour Lamea·ipue du 
Centrala: !>arii, Rue Halevy 12. 
A1encja w Re1ms1 

B r a z y 1 j a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Ptrte 
gre Pernambuco, Rio Grando, 

Agencje: Araraquara, Barretos , Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito 
Ptnbal Jatu Mncóc,, Ourinho, Pllrana~ua. Ponta Gro!'u, Ribetrlo 

' ' S. Carlos, 8 . Jose do Rto Pardo i S. Manoel. 
A r 1 e n ty n a - Age:'lCJiil : Buen s Ayres i Rosario de Santa Fo . 
C h t l i - Valparaiso ~ Korespnndenci : 

PERU - Bancą ltalit~.no·Llma, Ct~llao, Chincha Alta, Molledo, Ar•=•u:lp~Ji 
COLOMBIA - Banq111~ Ftanqaise et Italieone du ColumbieBogota, 

Załatwia su; wszy~\k1e ol)erac:ie pieniężne, przy1muje sio depoqty 
termtn określony i na rachunek bierzący płac4t; najwyższe procenty 

Agencja Banku XX Commerciał Itali1ma m1eś;i 110 we własnyfil 
ku przy ulicy 16 de Ncwembro. 
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