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WAŁTY LITEWS!!i~ ką rządu niemieckiego, czyli rac2ej zupełną 
zależność od niego. Ale kilkunastu zagorza· 
łym Litwinom, którzy nawet nie mówią po 

ci i kobifty w kościołach. Polska znów tył- l ty wywiadowcze znalazły mnóstwo broni. 
ko może protestować i to właśnie przed Aresztowani przyznali się do winy. . . 
Ligą Narodów, urabianą przez Anglję na Główny filar całej tej akcji zbrodmcze] 

Nadchodzące z Kowna do Polski wiado- litewsku, zapachniały wysokie stanowiska i 
ści o gwałtach, jakich dopuszczają się Li- rola, jaką pragnęli odegrać w lwiecie. Więc 
ini nad bezbronną ludnością polską za- chociaż Niemcy wojnę przegrały i z Litwy 
eszkałą pod ich panowaniem, wszystkie musiały ustąpić, zostawiły tam sporo swoich 
'enniki polskie powtarzają ze zgrozą. agentów i pieniędzy, aby utrudniać Polsce 
Nie dość na tern, że od lat kilku jęczą w jej stanowisko, a stosunek nasz do Litwy 

naszą niekorzyść. ataman Tiutiunik zbiegł do Charkowa. 
. . , Istnieje projekt zaprowadzenia wojskowej 

.~~wetu ~a Lttwm~ch w .P~lsc~ brac me policji kresowej, mimo, że sytuacja jest już 
b~ ZJ~my, a.e ~olno, nam U]ąC • stę za na· zupełnie opanowana i panuje zupełny spo· 
szymt rodakamt chocby z bromą w ręku. kój. w tym celu wyjechał na Wołyń przed· 

stawiciel władz. 
ęzieniach nieszczęśni nasi rodacy za rze- ukształtować jaknajgorzej. W .J 'ft l 
me dzi.lłanie w interesie Polski, p:zyczem Tak zakończyła się nasza dawna wspól- . "i& .. OmO .C! .1""0 1 lm SPROWADZENIE ZWŁOK SIENKIE-

. e i katowane są nawet oś:niolctnie dzieci, ność z Litwą, przypieczętowana za króla WICZA. 
dość, że rząd litewski uniemożliwia nam Zygmunta Augusta Unią Lubelską i poł~- W dniu 24 kwietnia br. w mieszkaniu i pod 

· lugę na Niemnie i dostęp do portu w czeniem dwu bratnich narodów, które od- UGODA KOLEJOWA ~POLSKO· prezydencją marszałka Senatu p. Trąmpczyń· 
. ajpedzie, nie dość, ~e zabierane są pol- tąd dzieliły dobrą i złą dolę, uległy wspólnie SOWIECKA. skiego i przy udziale marszałka Sejmu Ra· 
~ 'e majątki, aby rozpacelować je między rozbiorom i brały udział w powstaniach, Dnia 24 kwietnia b. r. podpisana została taja i prezesa Akademji Umiejętności prof. 

topów litewskich, nie dość, że zamykane przelewając krew za wolność i braterstwo. w Warszawie przez pełnomocników Polski Morawskiego odbyła się narada w sprawie 
sikółki polskie wbrew prawu, a nauczy- Niestety zasiew jadowity Niemców wydał i Rosj1 konwencja kolejowa o bezpośredniej sprowadzenia zwłok Henryka Sienkiewicza 
Ie prześladowani-obecnie z podburzania już zatrute owoce. Litewscy nacjonaliści o- mobowej i towarowej komunikacji między ze Szwajcarji. 
d u litewskiego ludność w Kownie zabra- l panowali ciemne masy chłopskie, utworzyli Folską i Rosją sowiecką. Na podstawie tej Po złożeniu . sprawozdania przez prezesa 
się do kościołów katolickich i nabożeństw. coś w rodzaju rządu, sfałszowali wybory do k~nwe 1cji zaprowadzony zostanie normalny Libickiego z do~ychczasowych prac przygo· 
Na m0cy rozporządzenia biskupa litew- sejmu i chcieli na gwałt stać się wielkim mch kolejowy tak osobowy jak i towarowy towawczych rozwinęła się obszerna dysku
'ego Karewicza pozostawiono ludności pol- państwem. Razem z Niemcami wci~kali się między Polską i sowietami przez następu· sja, w któreJ ustalono zasady organizacji 
iej w Kownie dwa kościoły z prawem od- do Litwy i bolszewicy, którzy nawet opa· ce pun:<ty graniczne: Stoibce, Zdołbunowo, Komitetu główne~o dla podjęcia szerokiej 
awiania nabożeństw, śpiewów i modlitw nowawszy Wilno oddali męczeńskie miasto Podwołoczyska, Za~hacie i Mikaszewkze. działalności społecznej i załatwienia wszy-

• polskim języku. Przeciw spokojnej ludno- pozornie Litwinom chociaż w samej rzeczy Dla b•:Lpośredniej komunikacji osobowej i stkich spraw, związanych ze sprowadlemam 
· polskiej rozpoczęła się teraz nQ.ganka w sami w niem rządzili. bagażowej, to jest sprzedaży bezpośrednich zv.'łok Sienkiewicza do Warszawy. 
ściołach, która coraz zawziętsza doprowa- O to Wilno rozpoczęła się walka, która biletów i wydawania bezpnśrednich kwitów l Termin żałobnych uroczystości ustano-

" ił~ w _ostatnich tygodnia~~ do _rozle~u w ko~c~ dopn?wact:iła do zajęcia. go prze; bagaż ~wych otwarte będą na razie następu- wiono na październik b. r. 
1. Oftarą padały przewazme kobiety, btte gen. Zeltgowsk1ego 1 do połączenia w mysi jące s cje po stronie polskiej: Białystok, 
ez uczniów i studentów, przyczem zaszły żądań ludności z Polską. Tego działacze li- Odańs· Katowice Kraków Lwów Łódź 
rszą~a seeny aż do zbeszczecenia kościoła tewscy przeboi e~ nie mogą, zwłas:cza gdy l P.oznat.' Warszaw~ i Wilno: ze str~ny so: 
ączme. pas neutralny między Rzeczypospphtą a LI- wieckie : Charków Kijów Leninarad (Pe
.Ani in_te;pe_lacja .polskich . posłów yv sej- twą ~ostał J?Odzielony i gra~ic~ J?olsk~ o_sta- iersbur~) Mińsk, Moskwa,' Odess~ i Tyflis. 
e k~w1ens~1m a~1 de~utaC]a do b1skupa tec~me z.a~~~erdzo~e. Zam~m~cte Jed_n~J SL.ko- Ola be 'pośredniego ruchu towarowego 0 _ 
rew1cza me odmosły 2:adne~o skutku: Lu_d. ły sredme] .t~e~skte] ~ ~tle_nszczy~me z po- t :varte będą wszystkie stacje w I?olske i w 
ść pol5ka jest bezbronna 1 pozostaJe JeJ wodu złego JeJ stanu t hcheJ nauk! spowo- ,wdep:i. 
ko apel do rządu i scjl!łu. polskiego a ~ dowa~y gV.:a~ty najpierw. w szkó~ka~h a na- ~ J 

ez niego do świata katohcktego. stępme koscłOłach polsk1ch na Lttwte. OCZYSZCZENIE KRESÓW 
Prztśladowania chrześcjan z tego powodu, Bezprawiom litewskim spokojnie przyglą- WSCHODNICH. 
mówią po polsku, dopuszczała się dawna dała si~ Liga Nar?~ów, aż wresz~ie wyzna-

: rska Rosja a kied) ś przed trzystu laty w czyła osobną komisję do zbadam a sprawy Wyłapywanie band szpiegowskich i ban
. sie wojny trzydziestoletniej, _gnębienie lu~- z chwilą, g_d~ rozzuchwa~eni bezka_rnoś~ią dyckicr na kresach wschodnich odbywa się 

ści za wyznanie doprowadztło w Europte rządcy kowtenscy zagarnęli podstępme m1a- energicznie. W ostatnich czasach uwi~ziono 
wyludnienia i spustoszenia wielkich o b· sto i port nadbałtycki Kłajpedę. Komisja co- 50 podejrzanych osobistości. Wyłapano rów
rów. Teraz podobną walkę podjęli Li , prawda przyznała władzę zwierzchnią nad meż bandę złożoną z 24 o.:.ób koło pogra
ini. miastem Litwinom ale zarządziła równocześ- . nicznego miasteczka Ostroga. Po zwołaniu 

, Przyczyna jest oczywiście. politrczna. Li- nie, a~y z portu, J?Ogła wraz z innemi na- oddzia'ów policji państwowej z Dubna i 
_ a zajęta została w. czasie W?Jny pr~ez rodami korzyst~c 1 ~ol~k~. . . Równego okrążono ją w chwili, kiedy czy-
. iemców i odpowiedmo przez mch urobto- To rozbestwtło Lttwmow do reszty 1 wct- niła przygotowania do "roboty". 

Obiecywano jej samodzielność pod opie- snęło im pałki do dłoni na bezbronne dzie W lasach i pomieszkaniach konne oddzia-

GWAŁTY NIEMIECKIE. 
Oliwieki "Sztandar Polski" donosi o no· 

wych gwałtach niemieckich, dokonanych na 
Polakach na zebraniu przedwyborczem w 
Gliwicach. W cz3sie zebrania bojówki nie
mieckie wpadły na salę uniemożliwiając dal
sze obrady. Kiedy kierownik wiecu zwrócił 
się o interwencję poliCJi, policja aresztowała 
obecnych Połaków i od,x0wadziła do urzę
du policyjnego, a po spisaniu protokulu 
wypuściła ich na wolność. 

KOMUNISTA ZDEFRAUDOWAŁ 100 
MILJARDÓW MAREK. 

W warszawskich "Kasach Chorych" wy· 
kryto malwersację, już trzecią z rzędu i to 
na sumę l 00 miljardów marek. Rzecz cha
rakterystyczna, że defraudant, niejaki Czyż
kowski, znany był władzom bezpieczeństwa 
z żywej styczności z kort unistami, a zwłasz-

W W·lł?ł• A mll~ll"'"V. rywa się z ust hrabiego Egona. - I myśli pan, ze n Y hrabia - Muszę przeciet COŚ ~robió l Nie mogę z ·n miHjscu pobytu F.Jnny dowi,edzieć i widd , ~j 
• v v lł!!Y VMJ hrabina Olga o tern wiedziała, a mo~e nawet osobę pw.eciei: siedzieć bezczynnie. m 1,;;1 tnę do mnyc.:h środkow uc;ec Kbae więc M1l· 

w celu tym wynaj~ła ? - Owszem ! Zostaw pan, to tyłka mnie i zdaj lerJwi trop ;ej śledLić 
mans z naszych czasbw, w 4 tomdch - Tak jest l 'f(i) jest moje ~więte przekenanie. s!ę n!l mnie, paoie hrabio - prosi Ritter. Cbcia- O spodziewanej rorze nadc-hodzi telegraficzna 

przez Jerzego Bornes'a. - O, hł si~ muszę o prawdzie tego przekonać łem panu przypuszczeniami swcjemi t ylko dowieść, odpowiedź k\1ięcia Br~m1 ona jak następuJe: 
ł - wola hrabia oburzony. - Pocił!goq hrabinę do że oskau .. nia moje co do bratliny Olgi Sił uza ~ • Tak jest żona mego ~;bstrzeńea Jest Liana 
- -Ja teł teraz nie myślę przekonywać pana o odpowiedzialnoAci. Musi ona mi się przyznać, co z B 1dniono Rotenburg Oboje znaJd· w th si~ ·w tym nieszczęsnym 
, panis hraDie - odpowiada mu komisarz rów Gratką zrobiła. - U:~naje to teraz i ufam panu - odpowiada pociągu 1 pCl iobno m!eli zo!Stać uratowani Dotych· 
! zimno i spokojnie, jak poprzednio. - Prędz~f , - Nie panie hrabio, tego p~n nie uczyni - h abla już zupalnie zmienionym tonem. - Proszę cz11s nie dalt jednak jeszcze ~adnego znaku życia 
póżniej musi się przecie~ liłkaz~Jć, kto ma słusz- DenwaduJe mu detektyw i dodaje błagalDie: - Je. p na usilnie użyć wszystkiego, .co tylko w mocy i wszystkie dopytywania i pos1:ukiwania pozostały 

~' js, czy pan l Tak jak rzeczy stoją teraz, to ~eli panu ży<:ie narzeczonej pana miłe, to słowo o pnna le>.y aby osiągnąć jak najprędzej pewność w tej bezowoc1e. JtJstem w najw1ększym niepolroJu i pro 
na pani hrabiny jasna jak na dłoni i zaprzeczyć tej sprawie przez usta iego ni~ przejdzię. sprawie Dam swemu bankierowi zlecenie, aby panu szę o dokładoe wiadomości. • · 
nie daje Pobuflka do czynu tego zaś by, a Jej - Ha l Czy~ pan myśli, że to mo!liwe, aby . . wypłacił każdą przez pana żądaną sum{}, bo wiem, Detf' ktyw potrząsa głową na znak zado No lenia 

011wiść i zazdre•ć. - 2e narzetzona pańska zniknie, to znaczy, ~e że takie poszukiwania pociągają za sobą znaczne Więc przypu·1zczenia jego się sprawdziły 1 baron 
- Panie komisarzu - przerywa mu hrabia UBUniętą zostanie z chwilą, w której się winai będą wydatki. Kurt von Marwitz o.2enił się z Lianą Rote!lburg . 

· irytowany i zniechęcony. - Nie mogą zoieU tyc~ ~i dzieli zagrożeni l . Tak jelt_, panie hra})io _l Ja _cal· 7 Poprze. i ułatwi mi rt~ l:'at~ralnie sprawę, _ • .ft , 

zpodstawoych oskar!eń, któremi pan p I Oifł hrabi· k1em seryo o to •u~ obaw1am - dopelBia R1t·er jeżeli będę m1ał pewne środki p1enu~~ne d 1 dyspo- ?t.raz ~Iem ~e~ nap~w~od ż~ 1~rabl .. a ~.ga 
obrzuca i obrała. pewnym głosem, kładąc !nacisk na ka~de słowo. - zycji, panie łlrabio - odpowiada Ritter z głębokim ma w e~ SW?Ją rę ę - mowl 0 1 era.- ani 
_ Panie hrabio 1 -- odpowiada Ritter zoów Niech więc pau nic po sobie nie da poznać, panie utonem. - Przypu,.zczam jednak, że wielkie sumy też pode]rzetne . na barona _Foebr~n, któ~y był w 
kojnie, lecz stanowczo. - Niech mi paD. wi.erzy, hrabio ~u~i pan p:-zeciwn.ie ~dawać, że .pan ~ ni na to potrz~b.ne nie będą. . • . . tym s~mym P?Ciąg?• Zdradził ?0 SJQ sam 1 to bsm 
nie to jest pańska ' rzecz. Ja mam to sob1e za c~em pojęcia ani przeczuCia me ma, bo maczaJ • • Pl) długJeJ dość naradzie zETgna s1ę kom!sarz z dw_ Dieostro~me. Nie. ~puszczaJmy go teraz z oka, 

owi11~ek odkrywać bezwzgl~dnie prawd~ i iść za Ja za nic nie ręczę. hrabią i dochodzi. Z'!l jego radą wybiera się hrabia Ja J~dę ~ar~z na mleJs.ce ka~astrvfy, aby tam po· 
pem kt6ry za wła§ciwy uważam. Nic tu więc Irytacja hrabiego Egonu jest nie do opisania Egon w podróż do młyna, mimo, że siQ nie spodzie· szukiwantą 1 docbodzeme swoje rozpocząć' 

__ O, sądzę, :te ja mam prawo ~ąda~? aby ra~eaiem i zgrozą. wi~zi ją. t('raz w e wł~ściwem podeJrze Jia Olgi. . , p :ciąg1ero do oweJ tJdległej mi(lśCIOJ, "!'. ktore1 po· 
ur.r.:e~il pańRkia pomódz nie jest w stanie. l Wiara j6go w Olg~ zupełnie jest wzruszona. Z prze· l wa Gretką tam zast'lć, nie chcfłc jednak wzbudzić l W ~ odz1uę ~6źnil'~1 oljeżdża Ritter po§piesznvm 

teat mój hył uwzgl~dnony - wola hra.b1a po• świetle, bez mask1, ktorą R1ttor z twarzy JeJ ucbyhl W1óu wszy do swego hotelu zastRJO Rttter fU~ bhżu L"Mt k · t ,;; r..fa ko,eJowa m•aht mieJSCP• O tvrrl 
anionJ. - Je~eli OLI.a to rzeczywiś ie uczyniła, to biada pud ł"" .ego swego, Millera z nowiną ż k-;Jążę .~amym ~:zt~ s .. m li OJ wJęcej wyjecbal i brab•a E,t.ou 
_ Bardzo tałuję, ,panie hrabio - odpowiada j ej. Gorżko i c1ężko ona to odpokutuje - zgrzyta Saratow "najdujo się znów w Neap)lU przv chore; zu sto!icy. N1e spostrzegŁ on, ż'J baron.,Foebran i>ył 

tektyw nie dają{: sią zbi~ z ttopu - lecz muszę hrabia Egon pełen gniewu i obur~enitt - Oddam swojej touie. ca dworcu i odj.vd jego obserwował. Ale też i ba· 
Dil odpowiedziei, że w tym wypadku must;Q speł- j14 bez litości w ręce sprawiedliwości ziemskiej. Posb•ilowiwszy zasięgnąć tą drogą dalszych in~ ron Foebren me przeczuwał, ~e za nim w kilku· 
ć swój ebowiJłzek, bez względu na to, czy to si~ . - Je~zcz& tak d_aleko nie jesteś~y, panie hra formacji, siada Ritter i pisze n~stę~ujący telegram: nastakrokowem . oddaleniu c~łowi~k jakiś. jak ci.eft 
au hrabiemu podoba, czy nie. . • . b1o - m1tyguje ~o detektyw. - N1e mogę panu . n Czy żona barona von Marw1t~ Jest. z domu hra: f ego, p0suwał s1ę. Był to taJny aJent M1ller, _ktory 
_ Ale~, panie komisarzu, t0 przeCiez moJa p~y- ukrró, ~e .t~ będzi& bardzo Hrudna spraw~ z odszu· b!anka .• •a~a ~otenburg ' · Czy om oboJe ~najdowah po pe":nym_ namyr§l_e przrszedl do przekonama, . M 
tnl sprawa, a ~e nie chod.zi.t~ o tad_nll zbr1dmf}, ~amem m1e!sca p~bytu narzeczonej pańskieJ, a mo· si_Q rzec~-yw i§cte w tym ?Je~zczęs~ym poc11\gu ? Czy mu naJłatwieJ b~d~Je pr~y}ś~ .na siad _Fanny Rabi'!, 

'ęa sądzę że pan tyczenia moJe powJDien uwzglę ze nilwet memoi hwa. me ma Jeszcze znaku zycta o mch 1 czy jesz:eze przez obserwowanie Olg1 1 J6J sprzymierzonych, do 
ó _ irytuje się hrabia coraz bardziej. - Jail:to ? I ja miałbym apokojnie.siedzieć i eze· dotyghc~;as nic się o nich nie dowiedziano ?11 których baron Foebren niewlłtpliwie się zalic.-.:a. 
' _ Włatoio, te o zbrodnię tu chodzi, panie kać z zało~mnemi rąkami? - woła hrabi:t rezo Telegram ten podp1suje F.itter swojem własnem Miller nie wątpi też o tern, ze Fanny się przyn ·• • 
bio - oponuie detektyw. - Jeż~li pa!lu to przy- !~tnie. - Nie, nig?y w ~wiecio! H~abina olga musi nn wisk ·--..1, która księciu ~ ·1 ~ jest :wan~. Posł~wBzy mniej z Olgą li8towoie porozumiewa, może te~ 11 • 

noś6 sprawia, to wolno panu w~erzy~ w ?obro· su~ przyznać, mu~1 ! Ja !ą do t('gO zmuszę ! M1llcra d u~zędu telegr f1cznego dla 1nadan1~ iO, wet z. baronem F oltren. . 
!na ucieczkę swojej nar~:eczoneJ, ?demme pan . - C11em, pan1e h~iiblO ? Czy pan do~raw~y my- .z:&czyn!i • 1 SH~ d~ p_odrózy przygotowywać. . Wu~dz,flny tą m l ś1a, posuw on su~ za b!lr•"' 
0 jednak w ~aden sposób tądać me może l Ja śh, te pan gwaltem 1 przemccfl co! os1ągme? Od p~._"- edź ks;ęCJa moze tu dop1ero być 7.a lol ·a kt1ry 1 ę n~ zam .. k Rotenburg udaje. 
sweJ strony znam osobę, która narzeczoną pań· przerywa mu znów komisau. - Skutek. będzie godzin. l.. as ten przeznacza Ritter na poszukiwa'JI' 

ą uwiodła i wiem, że ta osoba jest zbrodnia~ką, tylk~ te~, że ńar~zi pan iycie. swojej n!lrzeczon~j ~s poJeJrzan~ mu ~ tej epr.awie ~anny _Rabę. W 
ćrej najgorszy, najpodlejszy występek przyp1sać Powtadziałam to JUŻ panu raz 1 wspomni pan moJe tym c~lu •ldaJe on s1ę d~ JeJ matk11 ~tł.łrt'IJ akuszer 

i;na. słowa. k1, kt•"'~r~ ~&0 pod maską 1 w przebra m nie po-znaJG· 
0 

_ Boża mój 1 W takim razie, pewno • , • - wy• - Có~ wi~c mam poczfłć? ...._. woła zrozpaczo- Nie ruoże się od siej jednak nic o terainiej· 

ROZDZI -\Ł CLXXIV. 

1Jpi6 . 

Smutne, stare zamezzsko wyglqda straszniej 



• 

. . 
o 

Str. 2 
=~==-=--- ---==--·' . ł! --- OAZEU ~SI(~ W ~YIJ!~~=-=-·=·=====-=~==~=Nr. 41 

DR AL"LBGRETTI FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. . 

Specialność: eboroby kobiece i dzie· 
cinne. PrzyjT-uje od 10 do 12 i od 4 
do S. 

Konsultorjum i rezvdencja: ul. Com
mendadar Araujo n. 5v. Telefon n. ~50. 

o 2 

cza z niejakim Kaczorem. Przy 
Czyżkowskim znaleziono podczas 
rewizji mnóstwo papierów udo
wadniających niezbicie, że był 
członkiem organizacji komunistycz 
nej. Charakterystycznem jest także, 
że obuk tych dokumentów roboty 
komunistycznej żnaleziono przy 
Czyżkowskim również papiery or
ganizacji towarzystwa P. P. P. (Po
gotowia Polskich Patrjotów). 

ROKOWANIA GRANICZNE 
POLSKO-CZESKIE. 

Dnia 25 kwietnia b. r. odbyło 
stę w Krakowie posiedzenie dele
gacji polskiej na konferencję deli
mitacyjną po!sko-czechosłowacką. 
która ma na celu podział jawo
rzyny. Członkowie delegacji cze
skiej przybyli tegoż dnia do Kra
kowa i zamie3zkali w hotelu fran
cuskim. 

Po południu tozpoczęły się obra
dy wspólne w gmachu wojt!wódz
twa. Podczas obrad obie atrony 
przedstawiły swój punkt widzenia 
co do pos:L:czególnych d;;iałów pro
tokółu. 

Delegację, czesko· słowacką przy
jęto ~ościnnie. 

----------------------------
Przegląd religijny. 

Jak bolnewicy niszczą. kato· 
liCJ'Zm w Bo•jł~. 

Prałat kapituły moh)lewskiej ks. dr. 
Antoni Około·Kułat udziałił nastopu · 
jflcyrh informa~:ji prasie warszawskiej 
o ntszczeniu kościoła katolickiego w 
Rosji: 

W.elkie obs~ary Syberii dytcesji swo
jej nie miały, JDOmimo clllgłych w tym 
kierunku starań: nale~ały przeto do 
~rchidjecezji mohylewskiej. Projekt stYt"o 
1 zenia speojajnej djecezjt na Syberj~ 
zrealizował si9 dopiero niedawno, w 
~hwili wcielenia Władywostoku do Ro 
sji sowiflektej Biskupem mianowano 
miejscowego dziekana ks Sl!wows'.tiago 

Z 'hWilfł o~Jt;cia wł dzy przez bol
sozewtków żadnych represji narazle w 
stosunku do katolicyzmu · ani innych 
wyznań n e stosowano. Po krótkim cza• 
sie utrwalania si~ wiad:y sowlec:k!ej, 
Lacz~;to coraz silniej wystopować prze
ciw prawosławiu, manewr wi~c boi· 
szuwikó,., polegał na zduszeniu naj
pierw prawosławia i stopniowem do· 
piero przejściu do niszczenia katoli· 
cyzma. 

Dzisiejszy stan kościoła katolickiego 

jest raa..i wyraz ci~żki. Biskupów wszy. 
stkich usuni~;to, akademit; duch0wn4 
i seminarja poumykano. Posługi reli
gijne sprawuje nie(a~ jeden kapłan na 
3-4 paraf)ach. Ilość wiE;C duchowień
stwa, sl<utki.em zamknl~cia seminarjów, 
dużej śmiertelności (choroby mfekcy:ne) 
i wysyłania ksił;ży zagrani&~ - zmniej· 
szyła si~ zna,znie. 

W &:h wili obecnej około 30 ksiety 
jest uwi~zir nych Ostatnio nadeszły 
wieś~:i o dokananiu nowych aresztów 
Ytśród duchowieństwa katolickiego na 
Podolu i Wołymu rosyjskim 
Kościoły naogół Sł\ otwarte. Aby 

móc .jednak odprawiać nabożeństwa 
i sprawować posługi religijne, każdy 
kapłan obow1ązany jest wykupić pa
tent - świade ,two pr~emysłowe (!) 
oraz wydzierżawić kościół (kościoły 
u%:nano za własność narodową), opła
eając bardzo wysoki! dzierżaw~, W 
niektórych miejscowościach kościoły 
S'JrofanewanQ, np w Mowo • Fastowe 
zamieniono kościół na ... na teatr i kino 

Duchowieństwo na każdym kroku 
htenlłnie jest śledzone przez agentów 
czerezw) czajki. - Szpiegost~o w ko · 
ściołach ronr'inięto do najwyższego 
stopnta. Siedzi się, czy prowadzona jest 
katechizacja dzieci, której surowo za. 
k&zano, śłedti si~ treść kazań, zabrania 
sio; młodzteźy ucz~szczać na nabo· 
źeństwa, 

Prawny stosunek władz botnewiekich 
do kościoła reeuluje sio na mocy .. dekre
tu o oddzieleniu kościoła od państwa, 
oraz na podstawie kodeksu karnego 

Kodeks karny ten szczyt m~drości 
czerwonych przywódców, j st jaskra
wym przykładem, jak praw wogóle 
pisać nte nalety. - Wprowadzając ten 
kodeks, chciano stworzyć choc,aż fikcj9 
praworządności, chciano ujfłć w pozory 
prawnych karbów - samowolQ czer· 
wonych s~dziów i prokuratorów. Objfj
tość kodeksu karnego wynosi zaledwie 
87 stron mdłej broszurki l 

Boiszewieide prawo ściga swoich 
obywateli nietylko w Rosji , ale i za· 
llr&nicll, a zatem nauczanie religji przez 
Rosjanina !woich dzieci nie maj,cycb 
18 lat, w Polsc:e lub Jugosławji, podle• 
ga karze! Dalej - Polak, tfjpifłCY boi· 
szewizm w Pols;e, w razie jeśliby 
pr7y)echał do Rosji, również b~dzte 
Sfłdzony. 

Jasnem wi~c jest, źe przy takiem 
.prawie" za wszelkie przejawy relig j· 
ne, za otrzymanie stypendJum mszal· 
nego, za napisanie aktu ślubu itp. moi 
na być surowo ukaranym. 

To też duchowieństwo katolickie w 
Rosji żyje w bardzo ci~jżkich warunr 
kach materialnych. 

CASA. BRASIL 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechada) 

Zawiadamia swoich licznych frege
~ów, te otrzymała właśnie duży trans· 
port rozmaitych artykułów zimowych a 
mianowic•e: korty sukienne na ubrania 
(casemiras) materjały wełniane fantazyj, 
no, barchany gładkie i fantazyjne, fla• 
nele, koee, kołdry, płaszcze i mnóstwo 
innyc:I artykułów, tu nie wymienionych. 
SKORZYSTAJClE ZE SPOSOBNOSCI 

Ceny przystępne dla wszystkich. 
Zobaczyć ab7 uwierzyć! 

TE lEG 
Polska. ~warszawa 2~. Sa· 

wiecka misja handlowa otrz~mała 
icstmkcje rządu moskiewskiego, aby 
bojkotowała produkty niemieckie. 

Warszawa 24. - Tutejizy uni· 
wersytet obchodził uroczyście dwu• 
stuletnia rocznicę urodzin filozofa 
niemieckiego Emanuela Kanta. 

Londyn 24. - Z Kowna dono· 
szą, że rozpoczf,)ły si~ tam posie· 
dzenia konferencji ekonomiczno· 
politycznej, zwołanej celem wybo 
ru stolicy Litwy, którą ma być albo7 
Kowno albo ... Wilno (?!!) (SzkodaJ 
że nie Warszawa. Obi Zachłanność 
Litwy nie była złym dla niej pro 
gnostykiem. Albowiero stać si~ mo
że.t że Wilno rzeczywiścle b~dzie, 
jak dawnjej, stolicą Litwy, ale Litwy 
połączonej z Polską.. P. R,) 

Rto de Janeiro 25.- B z.,.hjska 
kompanba okt~towa ~Ltoyd Bra. 
~ileiroc utworzyła swoj~ agencją 
w Polsce. 

Turcja. Ateny 22. -Dziennik 
grecki ~Eteutheros LogJS« donosi~ 
że położenie katolików w Smyrnie 
staje się z kaźdym dniem gorsze. 
Dwóch katolików z:1bito1 a pewner 
go księdza poraniono, gdy prawa. 
dził kondukt pogrzebowy. 

Konstantynopol 22. - Została 
tu rozpoczęta konferenc1a angielsko· 
turecka, która ma rozstrzygnąć 
kwestję pokładów oafwwycb w 
Massulu w Azji, do której roszczą 
sobie pretensje An~licy. • 

Niemcy. Be:.-lin 22. - Nowa 
rada państwa niecnirekiego b~dzie 
si~ skladhć z 472 pos 6w1 należą. 
cych do 11 stroonictw. S1cjuliśd 
i demokraci mają 100 po&łów,~ na· 
cjonałiści 96. 

Berłifl 22. - Obecny rzad nie 
miecki oświadczył1 że jeżeli nacjo· 
oaliści chcą utworzyć nowy gabinet 
ministerjalny, to naprzód muszą 
dać gwarancje pew e, że przyjm~ 
sprawozdanie znawców mi~dzyna· 
rodowych co do zapłacenia odszko• 
dowań WoJennych. Oświadczenie to 
dowodzi, że obecny rz&d nie ma 
zamiaru oddać w inne r'ce rzą· 
dów państwa. 

Berlin 22. - Telegramy nade• 
słane z Gelsenkii.'then zuwiadamia· 
ją, źe 1rupa kobiet napadła tam 
na budynek municyp!llny1 wołając 

o rozdanie tywności. olicja mu• 
siała rozp~dzić tę \mas~ kobieca, 
gdyż stanowisko jej zaczQło być 
grożnem. 

l 
Bedin 23. - W majątku ziem· 

skim pewaego poważnego członka 
stronnictwa nacjo-:~alistów wykryto 
30 karabinów maszynowych i znacz· 
ny zapas amunicji. 

Londyn 24. - Koresponder;t an• 
gielskit:go dziennika ~Exchange 
Telegraph c donosi z Berlina. że 
rzą~ niemiecki jest gotów przyjąć 
natychmiast sprawozdanie znawców 
mi~dzynarodowych, zanim sie w lej 
kwestji wyp:-wie rada państwa. 

Lo~dyn 24. - Telegram nade• 
'słany z Koło nji donosi, te generał 
francu~ki Degout nakazał wojsku 
okupacyjnemu zaj~c wiele budyn' 
ku w Dii3seldorfteJ a to z powodu, 
że władze niemieckie nie chciały 
zbudować koszar dla wojska fran• 
cuskiegoJ wyn:.awiajlłc si~ brakiem 
p1eniędty. 

Berlin 24. - Sfery urz~dowe 
zawi, damiają że tegoroczne żniwa 
w Prusach zapowiadają. si~ bardzo 
źle z powodu ciągłych deszczów 
! ostrej ·zimy. Przypuszczają, że 
zbiór zboża będzie o 50 procent 
mniejszy, niż w latach poprzednich. 

Berlin 24. - :M.i~dzy stronnictwa. 
mi niemteckiemi prowadzą się ro· 
~\owania, dotyczące utworzenia no• 
wego gabinetu ministerjabego. W 
ostatnich dniach rokowania te zo. 
stały zerwane z powodu, że naro• 
dowcy niemieccy wysuwają. na sta· 
nowiska kanclerza Rzeszy admirała 
Tirpitza (znanego ministra mary· 
narkiJ ktOry nakazał w czasie wiei· 
kiej wojny topić okr~ty aljantów)1 
a przeciw któremu występuitl inne 
stronnictwa. 

Rio de Janeiro 24. - Z Berlina 
telegr&faj ąJ że stronnictwo naro 
dowe zorganizowało listę nowego 
gabinetu, na której figuruje nazwi· 
sko TirpitzaJ jako kanclerza i obec• 
nego k&nclerza Marx11, jako wice 
kanclerza. 1 

Rio de Janeiro 24. - DonoiiZl\ 
z Niemiec, że sławne fabryki broni 
i wyrobów metalowych Krupa 
oświadczyły, że jeżeli strajk gór· 
ników nie zostanie natychmiast za
łatwiony, bt:dą zmuszone zawiesić 
pr'i.ce z braku w~gla. 

Berlin 25,- Przybył tu kronprinc 
(b~!y oast~pca tronu niemieckiego) 
wraz z rodzin~ i zamieszkał w pa• 
lact1 w Poczdamie. Książe ten miał 
zamiar wzi!lć udział w odsłoni~ciu 
pomnika dla poległych Niemców 
w c~:asie wielkiej woj ::i y, ale rząd 
niemiecki przypomniał mu, że uzy. 
skał pozwolenie powrotu do kraju 
pod warunkiem. że unill:ać będzie 
wszelkich demonstracyj. Kronprinc 

więc uie we~mie udziału w odsło· 
nięciu pomnika. 

---------~~--~""'!!"----~-· P(lp1crosy :.VEI\UO LOTUS 
miesz~11ina delikatna 

l~ortugalja. Lizbona 22 -
Wybuchł tu i w Porto ogólny strajk 
robotników. Rząd zarzątłził ener· 
giczne środki celem zapobieżenia 
nadużyciom strajkujących. Uwi~zio• 
no 90 strajkujących, którzy prawa· 
dzi!i propagandę na korzyść strajku. 
Podczas rozruchów w Porto zgi. 
n~ło trzech agitatorów. 

Papierosy • VEADOc 
La Reine J. 

mieszanin!. wyszukana 

Rosja. Ryga 22. - Według 
wiadomości nadesłanych z Moskwy 
rozpocz~ło si~ tam prześladowanie 
kupców, w teo sam sposób ;jak w 
r. 1919. 

Londyn 22. -Z Omska na Sy' 
berj! donoszą, że sowiecki T:ybu· 
nał wojskowy zasadził na karę 
śmierci p. Sourowa za działah~ość 
przeciw rządowi sowietów. 

Rio de Janeiro · 23. - Telegra. 
fiezoe wiadomości z Moskwv infon 
mują, że kara śmierci, na którą 
skazano tam kilka osób ze sfer naa 
kowych" została zamieniona na 10 
letnie więzienie. Kary wi~zienia na· 
łożone na inne osoby z inteligen· 
cji rosyjskiej zostały do połowy 
zmniejszone. . 
- Moskwa 24 -Na wielkiero ze· 
braniu odbytem dla propagandy 
odbudowy przemysłu chemicznego 
rosyjskiego, komisarz dla spraw 
wojskowych Trocki wygłosił mOWQ 
w której wzywał naród do natych· 
miastowego odbudowania tego prze• 
mysłu narodowegoJ a zarazem aby 
z zimo~ krwią przyjął możliwość 
niedalekiej wojny {prawdopodobnie 
z Turkiestanem. P. R.) 

B apierosy • VEĄ.DOc Y O "H'K 
mieszanina 

-----------------------------Francja. Paryż 23 -Szef so 
cjałistow francuskich, Heriot1 o
świadczył gotowość przyj~cia pre· 
zydentury nowego gabinetu mini· 
sterj.rtl ego. nawet wtedy 1 gdyby w 
tym ge&bioeCJe nie zasiadał iaden 
inmr socJalista. Zastrzegł tylko dla 
siebie także tekę ministra spraw 
zagranicznych. 

Paryż 25. - Obecny premjer 
rządu ftancuakiego p. Poincare 
(Puenkare) pragnie ułatwić jak naj· 
prędsze utworzenie nowego gabi· 
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cze, nit zwykle. Ciemna noc, grzmoty i błyl:ikawi- Tymczaaem na dworze wre burza coraz gwał- - Wszystko mi jedno ·- wtrąca iFanny upar jej Liana, tuląc ją' czule do siebie. - Placz i na• 
ce, zwiastują nacichodzącą burz~. towniej w okolo penurego zamczyska. Coraz czę. cia. - A byłeś na poczcie, przyniosłaś :fakie wia- rzekanie nic tu nie pomoźa. Ufajmy w Bogu! On 

W jednej z komnat tego strasznego przybytku, stsze błyskawice rozświetlaj'! ciemności nocne, a w domości ? nas nie opuści l • 
siedzi Liana z Gratką na kanapie, obejmując, ściska- blasku ich wygl!łda wzburzony staw jaszcze strasz-! - Tak jest l - odpowiada zapytany. - S1 - O, my jesteśmy bęz ratunku sb;oacone-jęczy 
ji\C i pieszcząc się czule. niej i bardziej ponuro. A wszystKo to przy akom- dwa listy od hrabiny Olgi. Jeden dla mnie, drugi Gretka przygn~biona - Nikt nas z mocy mo~der· 

Blade, drżące i zastraszone przrsłuchują się roz paniamancie grzmotów i piorunów. dla ciebie. ców tych nie uwolni, 
hukanym żywiołom, których różne głosy i tony przy- Przestraszone tern l iana i Gretka drzą na ca- - Co ona pisze? - pyta Fanny zaciekawiona, · Perswazje Liany uspokajaJą Gretkf) trocbQ. 
pominają wycie, jęki i stęk11nie i jakgdyby cały tern ciele i trzymają się w objęciach, uspokajając wchodząc do c;;ąsie ~niego pokoju, w którym się Al. Wspólneroi siłami zaczynaj~~ oDe teraz obmyślać ja .. 
chór nadludzkich głosów, odbijających się glośnem się w~:ajemnie. fred już przebrął. kiś śroc3ek ratunku Przedewszystkiem zasuwają one 
echem po rozległych salach i kurytarzach obszerne· Nagle zrywa sit; Liana przerażona i wytęża ·- Nie czytałem jeszcze - mówi aktor, poda- 'irzwi na rygiel i zaparykadowują Je wszystkimi 
go budynku. słuch. W sąsiednim pokoju odzywają się bowiem jąc list Fannie z.jej adresem - oto twój list. znajdującymi się w pokoju meblami. Na dworze 

Obie próbowały już ucieczką stąd się ratować, głosy. B'anny otwiera niecierpliwie kopertę i przebiega wre zawsze jeszcze burza, lecz w zamku wszystko 
lecz Fanny zagrozili! im karą śmierci, a ponadto - To Alfred wrócił - szepcze do Gratki. list szybko oczyma. W miarą jednak, jak dalej czy- dotychczas zostaje spokojnie. Nagle dochodzi ich ż 
nie udało im się nawet drzwi pokoju swego otwo· Wstaje cichutko, zbliża sią na palcach do drzwi l ta, posępniejq jej rysy. · sąsiedniego pokoju szm r. 
rzyć. Chcąc nie chcąc, muszą pogodzić się z tem, i przekłada ucho do dziurki od klucza~ by usłyszeć A fred czyta list do niego zaadresowany, lecz - Oui nadchodzll 1 - szepcze Liana, trzęsllC' 
co się na razie zmienić nie daje. wyraźniej dochodzący ją głos aktora, który właśnie twart jogo również 5i~ nie wypogadza. się jak listek osiki. 

Z niepokoJem wyczekuj!\ powrotu Alfreda. zi wsi wrócił. - Ja tl1iO nie (Jotrafię .• nie... nie mam odwa- I rzeczywiśde słyszą one. te ktoś wsadza klucż 
Co się z niemi sta::lie? Co ich straszni wrogo- Jest on, jak się łatwo domyśleć można przemo- qi - mruczy Alfred zatrwożony, do zamku. Po chwili zaś, gdy się drzwi pt1mimo 

wie dla nich postanowią? kły do nitki. Przebieraj~c sią więe. rozmawia on - Głupcze jakiś l Cóż więc poczniemy ?-wy• l tego nie otwierają, odzywa się głośna pukanie i 
- Obawlam się , że oni nam nie długo żyć da- żywo przez f>Ół otwarte drzwi z Fanny, która w bucha Fanny gwałtownie, - Nie potrzebujesz na- znajomy im głos Fancy, wołający: 

dl:ą - szepczs Liana, trzęsąc si~ na samą myśl przyległym pokoju kolacjQ przygotowuje. wet krwi rozlewać. Ty się przecie~ tak świetnie i - Otwórzeie 1 
- bo strach, że im kiedykolwiek uciec możemy - Na d)abła, co za straszne powietrze ! ~na- skutecznie z chloroformem umiesz obchodzić- do· Nie otrzymuje on!l jednak odpowied:&i. 
przyśpieszy ich postan0wienie co do zgładzenia nas rzeka gniewny. - A tak ciemno, żem to przeklę· daje ona z szyderczym uśmiechem. - Zakradniesz - Przynoszę wam kolacjEJ -- woła Fanny dalej, 
z tego świata. l te zamczysko ledwo znalazł. się do ich pokoj11 podczas gdy one btdą spały i za - Otwierajcie 1 

Gretka wybucha gwałtownym płaczem i zała· - Wybornie jednak zrobileś, żeś we wsi nie dwie minuty je:>teś z niemi gotów. Lecz i tym razem nikt jej' nie odpowiada. Fan. 
muje~ręce. został, bo ja sobie tu z temi brankami na!łzemi ra- PrLez ch...,iłę siedzi Alfred milczący i nierucho- ny puka, dobywa sił i kr-&yc~y, w pokoju za drzwia .. 

- C;&y nic więcej sprobować nie możemy, aby d y dać nie mogłam - mówi Fanny, zadowolona z my. Po twarzy jego poznać jednak wewnQtrzną mi jednak nic si~ nie porusza. 
się uratować l - lament~je. - Zanim się oddam jego powrotu. . . . walkę. Fanny nie daje jc.:dua.k za w~ graną i ~oga . - Daf im pokój One pewno już śpią-odzywa y 
w rę\:e tych podłych, mkczemnyeh morder~ow, - Jakto? Chyba, że one uCieka6 :ue probo- duJe mu tak długo, dop6k1 on stę wre8ZCle na Się glos Alfreda tak donośnie ~e go obie słyszeć 
woJalabym się raczej rzucić z okna do tego stawu!... wały ? wszystko n e godzi. mogą. ' 

- Nie ma wyjścia •.. żadnego wyjścia 1-wzdy- - Ale! wlaśnie, :te chciały - woła Faony.- - Oobrze l mowi on ochrypłym głosem-dziś - Nonsens ! Podczas takiej burzy one przecie! P 
cha Lian3: - Wysk~czenie zaś z okna zn~czylo~y I g~fby im się udało wyłama~ dr.zw.i, to byłabym w nocy więc. spać nie mogą -.woła Fanny gniewna i podraZ• 
tyle co mechyba śmterć, gdy~ staw ten w1doczme sobie bez rewolweru rady 1 mem1 me dała żadnym • • . • • • . • . • • • • • • • • • • • • mona - Ooe mme tylko nie chcą wpuścić. ,, 
jest bardzo głęboki. Więcej ni~ pawnem jest. ze sposobom. W chwili, gdy L'ana ode drzwi chce odstąpić, Zaczyna ona się z Alfredem szeptem naradzać• 
potopiiybyśmy się, moja biedna, koohana Gratko l Z ust Alfreda wyrywa sil) grad zlorzt.Jczeń i przystępuje do niej Gretka i rzuca jej się na czym to jednak tak cicho, że Lia:oa ani słowa po-

• Gretka ·szlochu i zawodzi llez ustanku. Tak jest! przekleństw. szyję. lapać nie może, mimo, że ucho do drzwi przy1 

Te ciemne, głębckie tonie stawu pod ich oknami, - Niechno jeszcze raz spróbYją - woła wście· - Cicho l ,szepcze młoda kobieta ostrzegająco kłada. 
jedyny ich ratunek. Zresztą nie ma żadnego kły. Musrmy się lepiej zaopatrtyć. i odprowadza drżącą ca calem ciele dziewczynę do - Mowię ci. że one coś przeczuwajlł- Oświad• 

z tego strasz!lego WJ~zieni&. Komnat~ ~cb Mam już dość. te~ histo~ji, aż po sam~ uszy kanapy. - Oni nas jeszcze g0towi usłyszeć l O., Cli.\ F~:~nny. - Zamknęły one się z zewnątrz i tem 
Jedne drzwt, a te pr?wadzą do pokoJU 1ch -:- woła . Fanny. zmee1erphwwna. - DłużeJ tu za teraz wychodzą z pokoju!... Grelko moja - wcła P?krzyżowały nasze plany, bo nie będziesz sil} do 

1 dozorcow więziennych. mc w śwuw1e me Lzostanę w tym pustym, przeż meszctęśliwa kobieta, pelna grozy i pu&rażenią - mch teraz mógł podczas snu ich cicho zakraśe. 
a były tysiączne plany ucieczki, które Boga zapomnianym przybytku upiorów. Co ja słyszałam l Potworni ci ludzie śmmró naszą 

, gdyż były one wszystkie niewykonalne - Co ? Ty się stąd chcesz wynosić? - pyta postanowili. Jeałeśmy strar:one. (CifłJ dalszy nast~pi), 
Bóg wszechmocny im nie pomo~e i nie Alfred oburzony. - To tak nie idLie, moja kochar - Boźe miłosierny - jęczy Gratka i podska· 

im zbawcy w ich utrapieniu, to są na wieki na. Czyż myślisz, że ja tu sam z tarni kobietami kuje z siedzenia w szalonej trwodze. 
zostanę ? - Spokoju i odwagi, kochana moja - szepce 
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eraeiaue •e Ollvejra 
parator-akuszer 

hotelu ma zamiar urzadzić szpital 
dla dzieci i •Maternijadeł. 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny zl1ajdziecie w skł1dzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
sażero elektrycznym, reuroa
wralgje i paraliż. Bada nos, 

tego niegrzecznego post~powania 
byłe~o prezydenta ·stanu S. Pauło 
D-ra Washingtona Luiz odnośoia 
do ambasadora włoskiego Giu· 
rath'{'go. 

Z Rio Grande do Sui, 
WIELKA DEFHAUDACJA W »DE· 

LEGACIA FISCALc. 

Wielki depozyt zboŹ! i nacion!llnepro wina. - Sprzedaż hu:tl)wna i detalic:m 
Plac Coronel Eneas (dawniej plac . da o::dem Z<". Katedrą) nr. 7. (055 uszy i gardło. 

15 de Novombro 93 na piętrze 
ą Tell Telefon 575. 

ddać mu rządy Francjił 
ityka narodowa Francji. bez 
i zmiany w dalszym ciągu 

zoną była. - B'yły prezes 
·w p Painleve przyjął pre· 
e hby deputowanych. 

~tsssasssssssssessss8: 

NIKA KRAJO A ! 
tee&00&0s~s~e$&~&~ose~ 

z Kurytyby-

KATASTROFA KOLEJOWA. 

Na linii kolejowej Sao Paulo -
Goyaz na stacji Pas::;~gem natslą· 
piła katastrara z p~wod:.1 wykole· 
jenia s:q j€doego włJgonu pasażer. 
skiego pierwszej klasy. Po wyko· 
le]eniu wagon przewrócił się na tor 
kolejowy, sk.utkiem czego kilkuna· 
stu paeaź.er6w odniosło poranie· 
ni a, - niektórzy na wet ci~żkie. 

Przyczyn~ katastrofy miała bvć 
oomlłka przy przełożenill szyn. 
Rannych odwieziono pociągiem za• 
tunkowym do szpitala w Pitan· 
gueiras. wo•u Święta Wałelto 

ienia Pańskiego pł'zypa· 
go na ezwarłek da. 29 
b. r •a•tępuy uumer 
y poJsklej · wyidzłe do· 
w środę da. 4 czerwca. 

FANIE NOr BANKOWYCH 
BEZ POTR.Ą,CANIA. 

MaszynY· do pisania liczenia 
i do szycia 

Poprawta i ezJ'ŚCi 
BIRUT~ DERGINT- RAWlCZ 

przy ulicy Augusto Stelfold 34: (róg ul. 

Przed kilku doiami podczas kon· 
troli kasy w delegacji nką•bow~ j 
w Porto A\egre spostrz;:.żr 'lO bra 1r. 
40 kontów w kasie. Skutki "m .ttgo 
odnośna komisja wezwała kasjera 
Pedra Frot~ Walda do złożenia tej 
sumy w pewnym 'oznaczonym ter• 
minie. Postąpio:1o tak jedynie g te• 
go względu J ze F rota Wal d był 
przez 32 łat sumiennym urzędni· 
kiem. Gdy jednak Wa!d w ozna• 
czonym terminie nie. tylko nie zło. · 
żył 40 kontów, ale nawet uciekł 
z Porto Alegre, postanowiła siłl\ 
otworzyć główną kasę. W kasie tej 
znaleziono list Walda, w którym 
przyznaje sią do potlełnienia de· 
fraudacji na. sumę miljana i stu lyt 
si~cy milreisów. 

amortyzacyjna w Rio de 
wycofuje obecnie z obiega 

dnego potrącenia noty ban· 
na 20$0001 estampy 15 a, 
ane w rioskiej ,cssa de 

ATEK OD ZYSKÓW HA_N· 
YCH MAJA. OPŁACAC 
WSZYSCY KUPCY. 

inister skarbu w Rio wydał 
ujące4 dotycz~ce podatku od 

handlowych, rozparzą· 

wiadczam wszystkim ~zefom 
w podleglych min!sterstwu 
że termin ustanuw10ny roz 

dzeniem Nr. 29 z dn. 30 
ia br. dla płacenia podatku 
ków handlowycb1 sprawdza· 

do 31 grudnia 1923 dotyczy 
wszystkich kupców, ~tórz~ 

ie czynili poprzednio, me by h 
trowani lub nie uczynili de· 

ji, wvm~gaoej dekretem Nr. 
9 z 29 lipca 1922. 

rnin1 udzielo;.w rozporz~dz~· 
Nr. 29 z dnia 30 kw1etma 
zapłacenia podatku od zy· 

handlowych bez kar:t za zwło· 
OŃCZY SIĘ Z DNIEM 31 
BR. 

Y SZPITAL WOJSKOWY 
KURYTYBlE ODDANY 

DO UŻYTKU. 

Colombo) adres pocztowy caixa "x• 
Curityb~<.. 

Z Rio de Janeiro. 
IMIGRACJA JAPOŃSKA 

W BRAZYLJI. 

Do Rio de Janeiro donoszą z Ja• 
·ponji1 żo Japońazycy mają zamiar 
zakupić znaczn~ teteny nadmoskie 
w Brazylji, podzielić je na _loty 
i sprzedawać imigr~olom japońskim 
na spłaty na dogodnych warunkach. 
Informacje , nadmieniają, te po ca· 
łej Japonji porozlepiane są plaka• 
ty, zach~CaJąCe do emigracji do 
Brazylji. 

TYTOŃ BRAZYLIJSKI NA WY. 
STAWIE W AMSTERDAMIE 

(HOLANDJA.) 

Staraniem miniatra brazylijskie· 
go w Holandii został na obecnej 
wystawie w Amsterdam~e otwarty 
piękny pawilon z tytoniem brazy· 
lijskim. 

Tytoń brazylij&ki uzyskał 01 tej 
wystawie pierwsz~ premję. 

SENATOR IRENEU MACHADO 
NIE UZNANY PRZEZ SENAT 

FEDERALNY. 

Za Waldero zarzadzono pościg. 

--------------------------Browar ))Atlantica« 
zaczął wyrabiać ~ową mark~ piwa 
zwaną •Bok jasnyc. Piwo to zo· 
stało uznane ogólnie za smaczne 
i zdrowe. 

Palmyra, dA. 14 maja 19:!4. 

Szanowna Redakcjo l 
Prosz~ o umieszczenie niniejszej 

korespondencji w swem poezytnem 
piśmie. 

Towarzystwo nasze na Rio dos Pa· 
tos, dawniej parafjalne, a o\Jacnie 
zmienione na "Ł,czność Polska• ur!ą 
dziło Obchód Narodowy 3 maja. Już 
od rana gromadzili si~ ludzie z kolo 
nij, z miasteczka, jako i z sq:dednica 
okolic w budynku szkolnym. Przy· 
była także i muzyka z Palmyry, zło• 
żona z czternastu muzykantów1 pod 
nazwą >Lira lguassuc,· 

O godzinie 10 rano ze ntandarami 
polskim i brazyilijskim na czele, wy• 
ruszył po~hód z budynku !'.kolnego 
do kościola z pielnią ,,WitaJ majowa 
Jutrzenko'' i przy dźwi~kach mu1.yki. 
Msz~ św. Celebrował Wielebny ks. 
Piotr Hajda, który już 2-go maja pr~y· 
był z kolonij św. Barbary, za co temu 
czcigodnemu kaplanowi składamy sto• 
krotne dzi~ki. Podczas ms~y św. ks. 
HaJda wygłosił pi~kne kazanie :~:ach~· 
cając nas do jedności i łączności gdyż 
tylko w zgodzie i jedności moż~my 

Pomimo, ie przy ostatnich WY• dojść do dobrych celów 
borach do Senatu federalnego wy. Po skc.ńczonem naboże-ństwie pochód 
brany został z dystryktu Rio de powrócił do budynku szkolnego, śpie-
Jaoeiro dotychczasowy senator lre wai.!lc hymn narodowy ,,Boże coś 

Polsk~"· 
nen Machado znaczną wi~kszością w sali s~kolnej prezes Towarzystw& 

ister wojny marszałek S~lem· głosOw, Senat federalny, wbrew prze• p. Antoni Kozłowski, przemówił w 
de Carvałho upowdm~ ge. l pisom konstytucyjnym, nie uznał ivzyku polskim i portugalskim dzi~ku 
Rondona, dyreklo~a WOJSko· jego wyboru. Przy głosowaniu 33 jąc wszystkim za liczne zebranie sit;. 

nżynierj:, do oddama komen· senatorów Gpowiedziało się prze• Nast~pnie pr2:emawial p. Artur Costa, 
wi 5 obwodu wojskowego w ci·w' uznaniu i 19 za uznaniem wy. kupiec z Palmyry w i~zyku :tortugal-k skim zaznaczaj,.c, że Polacy przez swą 
ybie do właściwego uiyt ~~ bJru p. lreneu Macbada na sena• pract i post~p zasługujli na szczere 
ku, przeznaczonego na szpi· tora federa!nego. u~nanie; w końcu przemówił p. Józef 
jskowy w Kurytyb;e1 którego , . Lewandowski o znaczeniu Konstytucji 
a już -- u koń• zoną została. Z trzech senatorów paranskich 3 maja i o korzyści ogólnej, jakli o&ilłl 

""' tylko senator Carlo5 A\buquerque gnąć moźM gdy st~ żyje w iedności 
rosy :.VE.A.UU« - Cavalcanti, były prezydent Paraoy, i zgodzie. Nast9pnie odbyła si~ licy· 

N E W 
y 0 R K ołosował za uznauiem l'· lreoeu tacja fantów. z· której dochód przezna· 

o - c:zono na potrzeby kościoła Zabawa t&• 
Macbado, inni głosowali przeciw. neczna nazn'lczon'ł była na dzień nast~· mieszanina 

Z Sao Paulo. 
Jawne to pogw9łcenie konstytu' pny 4 maja• Niestety w nocy z a na 4 

cyjnego prawa wyborczego oburzy• maja, były prezes Towarzystwa nasze• 
lo cały naród brazylijski. Okazało go p. ~tanisław Tokalewicz, b~dąc_iuż 

ASADOR WŁOSKI GENERAŁ wymownie że wszelkie wybo· o~ dłuzs~ego czasu ~bory, przentósł 
ono ' . . . l s1~ do wtecznośct, wt~c zabawa odby· 

DOGLIO W SAO PAULO. ry są tylko ko~edJą, me maJąC~ la si~ dopiero w nast~pnfl niedziele 

wizyt4 urz~dową przybył do 
Pa:Jlo ambasador włoski Ba· 
o, witany serdecznie i z sza· 
iem tak przez władze stano· 
jak i przez kolonię włoską. W 
ży do Campinas towarzy.szył 
sadorowi włoskiemu osob1śc1e 
deot stanu Dr. Carlos de Cam. 
czego nigdy nie czyoił poprze· 
prezydent Dr Lu~z W~sh!ngton. 
oiki paulistańskJe op:su]ąc po· 
awba!!!adora włoskiego do Sao 

o1 twierdzą, że wizyta ta na· 
·a dopiero teraz z powodu ura, 
·ak" miał rząd włoski do po· 
niego prezyd~::nta stanu za 
zeczne przyjęcie specjalnego 
aooika Wioch ambasadora 
ttiego, przybyłego do Brazylji 
z okrętem wystawowym :.lta· 
któremu Dr. Washington Luiz 
t nie oddał wizyty oficjalnej. 
iwniki jednak nie wspomina• 
o . b~ło właaciwie przyczynil 

żadnego znaczema wobec samowoli t. j . 11 maja. Bawiono sltt wl!soło do 
pot~żnej oliga~ChJiJ rządzacej obęc. godziny pit:rwszej w_ nocy. 
nie Brazylja. Tak zakończył s1~ nau obchód 3 

' 

PIESZU Z RIO DE J.\NEIRO · 
DO PORTO ALEGRE. 

Dwaj młodzieńcy brazyl.ijs~"' 
Parahybanin Ernesta Barbosa 1 Rw· 
grandeńczyk Jose Pereira de Car· 
valbo postanowili odbyć pieszo po· 
drOż z Rio de Janeiro, do Porto 
A!egre. 

Dnia 17 wyrus'lyli już z Ric de 
Janeiro i mają nadzieją przybyć 
do Porto Alegre stolicy Rio Graode 
do Sui za dwa miesiące. 

KUPNO HOTELU NA CEL 
HUMANITARNY. 

Mmisterstwo sprawiedliwo~ci za' 
kupiło w RiO de Janeiro hotel ,sete 
de Setemi>roc za 6 tysi~cy kootów 
(sześć miljonów miłreisów) i z tego 

' ' 

maia, z którego dochód przyniósł 
esa$400. 

JAN ZIEMBIŃSKI Sekretarz Tow. 

c.:Jol. Erechim 25 - 4: - 1924. 
Sunowna Rejakcjo ,,Gazety Polskiej•, 

l'roszt; bardzo uprzejmie o umiesz 
czenie niniejszej korespondencji w 
swem poezytnem piśmie. 
Długo nasza kolonia nie dałd r.oaku źy. 
cia o sobie. Po tych ciosach. Jakie spo
tkaly nas podczas rewolucji, która trwa
ła prawie przez dziest~ć mie:5 ~cy, te· 
raz dzi~ki Panu Bogu nastał błogi spo· 
kój Lecz jak po wielkim poz rze nie 
zaraz iskry gas 4, tak i po zaciekłych 
walkach rewolucyjnych nie wszystko 
sio jeszcze uciszyło. Lecz to już nas 
mało obchodzi, bo ter& z nam mienia 
nie zabierajaa, a propaganda przedwy
borcza nie nas nie obchodzi 

W nas~ei parafji Erechimskłej m'.my 
teraz dwóch ksi~ży, jednego polskiego, 
który pracuje dla nas bard.zo gorliwie 
i śpieszy wsz~dzie gdzie tego potrze. 

.' ~ . ~~~ ,V.•'"':. .. . .\~ ~~~~®~~ 

W soiJotę, dnia 7 ese-.wca ft'iecaęrem o godz 8-ej od
będzie się w sali Z •iązkn Połskiego" w Hnrytybie 

przedstawienie amatorskie! 
Odegrane będą prz. z dobrych ama· 
torów nf'ls!\ich Stowazvszeoia Soda· 

licji ·MarjańskiPj w' Kurytybie. 

@ z~ 3 sztuki .b--s 8J 

bardzo ekonomiczue i zaj10ująec ••a pelskieh 
paraf'jau knrytybskieh. 

Pl'·oaimy o lic~ny udział 
Z.\RZĄD. 

1~----------~-------~1 • Loterja Narodowa 

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

Ciągnienia publiczne 

' ' 

W śróde 
c 

dnia 28 maja, główna premja 

30: 
Rozdaje 80-90 pll.'o~. w premjaeh 

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

Chcecie knpió fazendę małą lub dulą z herwa. lasem, 
stepem lub tez ziemię do uprawy, zwróćcie si~ osobiście do 
biura sprzedaży ziemi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25, ~ 

lub listownie do firmy, gdzie dowiecie siq o ziemiach ~ .. 
pewnych i tanich. ~ 

ADRESOWAC: 
ii!K .. • 

SOCIED . .\DE COM~IERCIAL l.Ii\HTADA 

ba wymaga. Również i włoski, ksiądz 
j"'st bardzo dobrym past rzem i przy
chylnym dla naszych rodaków. Cieszy 
nas bE rdzo, że m s my dwóch, dobrych 
k~i~ży, podczas gdy w rniektórych 
miejscowościach niem ~żadnego duttz· 
pasterza i gdzit. ludzie w razie potrze, 
by musz!ł podróżować dzień . Ibo i 
dłużej, aby swe spraw~ duchowe za, 
łatwić. 

k~~~~~~~~';O$~~~~ł~~ 

1~ Kto chce wiedzieć co się w świecie "·r 
~ dzie,e ten niech czyta i prenumeruje ,t 
~ P J d S' . t " ~ (Q ,, rzeg ą w1a owy ~~ 
~ Najwi~ksz.e czasopismo ilustrowane ~ 
i\J w Polsce. ~1 
!1 Wszelki<,} kon~spondencle i prenu· ~1' 
~ mer.ty wysv!ać pod· Skł"zynka H 
t~ pocztowlt\ 13m, Wauszawłł- ~ 
~ .PoJooia. 3 10 ~ 
~-'!!:~~~~~~.,~~?"~~~ 

W miostecrku Erechim :ostał po• 
nownie otwarty sklep polski p. Jana 
Andresa Syna, który jakiś czas nie 
zajmował się kupiectwem a teraz :oz
poczllł na nowo handlować. Kupuje n~~~D!Ol~~~~a~lin!Ul~ 

produkty rolnicze i płaci ceny dobre, ! Dobry et· es' la' it§ 
co jest dla nas batdz!> wiellul korzy )i! 

ścią, bo możemy s i~ tera2. zaopatry ~. poszuku.j.a . za;· "Cia. s. ta. wia do_ my, ~ 
'Hć w potrzebne towary w sklepie )l " K polskim. naprawta }e, podnosi 1 przeCJił~a .; 

A wi~c Rodacy 1 popierajcle H ndel ~ Bieże roboty na dmówkę lub na te 
Polski pod hasłem "swój do swego'' . g akord. Roboty gwarantowane wy- ~ 

JOZE A O I 
~-~ konuje taniej od innyeh. t< 

F F LK WSK . >l z ł · J R k. K K 

l 
$1 g o:;zema: an omanows 1- u• ~ a rytyba, rua Sao Paulo N. 29 ~ 

GnSA BRASIL. ~~q.~~~~~uu~a~ 

ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechada) Do sp'l•zedania 
Zawiadamia swoich liczoycn fregezów. 

że otrzymała właśnie duży transport 
rozmaitych artykułów zimowych a mia-l nowicia: korty sukienne na ubrania (ca· 
semirae) materJały wełnian9 f~ntazyjne, 
barchany gładkie i fantazyjne, flanele, 
koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo innych 
artykułów, tu ni@ wymienionych 

SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOB~OSCI 
Ceny przystępne dla wszystkich 

Zobaczyć aby uwierzyć t 

--------------------------
Tow~ •Tadeusz Kościuszku Ł~cz 

ność i Zgodac Zapra ?;a Sz. człon• 
ków na posiedzenie miesięczne dnia 
1 czerwca b. r. Zt\.RZĄO. 

dom dl'ewniany, maj~cy frontu 45 
palro. i długości 40 palm, położony 
w dobrem miejscu i stosowny na 
sklep-je_st na dq~odoych warun 
kach do spr.r.eJania. 
Odnośń:rch in~ormacji udzieli 

Franciszek Wąt.roba w Palmekze · 

POT~ZEBN A JEST słu~ąca w 
wielm ś~ednim do wszelkich robót. 

Informacje w domu przy uL 
Coronel Dulcidio Nr. 66. 

Tow. •Tadeusz Kościuszko Ł1cz Kurs pteniędzy. 
ncść i Zgoda c Urzqdza dnia 8-go Kurs marki polskiej: za 1 dolar - 9 
c -erwca b. r. Zabaw~ taneczQl\ wraz milj. 300 tysięcy (dn. 23/4: 1924). 

z fantową Loter!ą i szuroekada, dnia 27 maJa 1924 roku, d 

Po~zątek ~ ~odz.inie 2 ~iej popołu· Frank 510 / Pezo zł. 7SOCO'-p~j 
dom, odb~uz1e Sit: własnym Lkaiu Frank szw. 1$670 Dolar 9$400 
Towarzystwa. ZARR..t\D, Lira ł'115 J Funt s'lterl 35~2 O 
-------------- _ , Pe-!!: 3!080 



• 
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w· elki Sklep Pols ~i Dr. Mirosław Szeligowskl 
B7'ł.Y B!f7'dent klinłk europejskich 

Leka:rz :i. ope:ra.to:r 
I&IIR!JE WSZELKICH GPI&ACYI CHIRBRGICXNYClł I K81IECTCI 

r .. -11 Leczv podług DaJnowszych S{'BsoboV!. Bada za pomocą prGmieni .Roentcena. 
Jlł9s1ada własaą. praeowaię Cło Jtadań mikroskopowyeh i ba•a4 

Marcina Szyndy & Ska 
ki"Wi •• choroby akryte. 

1~--- ___ C_h_o_r_y_c_h_~•_m_'t_·ti'J_·-_o_w_1J_._•h_· _p_r_ą.-jn_"_'U!J_·_e_n_a_l_.e .... N_e_n_'t_·e---~~~ w •łiJei lłliniłltl 
••• :•a. ,.,aałllłi8co a. -- AaryłJba 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składzie: mąkę pszenną• tytnią i kukurydzianą, cukiert ryt, s61, 

aiedzie, Sliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma również najlepsz'ł kawQ mieloną z własnej fabryki. 

I.WKARZD. 
ar. t;arłos :Deł'eif'a 

Klinika Medyczno ch rarr;iezna Specjal
ność: thor•by oczu, uszu, nGU i g~trłlła 
Konsu!tctjum: ulica M.uechaJ Floriano 

n. 19, Rczydel'c!J ul. V ela Macar 
n 8t). Telef.,n III 037 

.ur. -.a•·•o• leider 
O-perator i akuszer, Śpecjalnośt c•arobJ 
kobieca i pfcher~a. Przyjmuje o• l cło 
9 l od B do 4 łt-dz. wiecz. Przy •lley 

Cfłncelhciro }brradu n 111 oao 
Dr. Eaptn•ola --

łtetydencja i koft!UltorJtlM ul łtłarechal 
Deo.tero n 4tJ f'rzyjll'lujt od 12 do 16 
gQsz. po p&ładn'u, T tlefon 161 030 

Dr Jl'rallci••ek Frallk;-
Przyjrtuaje od 8 do S po poł. Kon~~o~l
torjum 111\ica B;..ra<;; cio Serre Azul n l 

Re~yciencja ulica Commendadór 
Araujo n 74 01 

• "".D;: B. lzaae·s·tt;. .... . r
Operator·Akuszer. Specjalność cheroby 
kobieco i Ptcherza. Konsultorjam Apte 
ka 1 <łe Mar~o n 6. Telefon n t>2. Ie 

zydencja Kie Brance> n rl, Telefon 
n. 6()1 oa 

'Clzft • ·ł!:, • ·re •.,-..v --~ 

Dr Jlenoes de Arao)o 1 

Specjalność; syfalis l choroby ptchtrsa 
Przyjmuje od S do 5 po poł. Konsl.łl· 

torjam Apteka Minerta1 Plu TirA• 
dentes 08 

. ..,"-. ··~ "1Fu3~u Wanaeoke~ 
Specjalnoś4 choroby ntrwowe i ~&ie 
cinne, Dyrakt r Centrali instytutu epi~tki 
YIAd tłz!ećmł pr~y Ul. Alegre A l ccłzlt 
przyjmuje od 10 d.e 11 l pól z rana 

07 
D r. Jiałtuutla artobrłnho ___" 

:Kiinikn dla dorosłych l dzieci. Leczy 
sytrli! we wszelicich stadjach prspara 
t ~m Btsmutblodma. Leczy choroey 
r '3rwówe i nałogowe jak alkohelizm, 
· ugge!t 9· Konsullorjum: Ul. S. Fran• 
c:i~t o r: 54, Apteka Moderna, RezydencJa 

TnYesu ~&chsrills n 12-a 09 
»r. 1\'jrmoutł L1ma -

Akusze&ja l oper~tcJe. Konsultorjum Ut. 
1 de Mar~o n 17. Przyjmuje od ł i p6l 
do 4 i pół godz. po południu lt.e~y 

ciencja ul. Dr. Muricy n 129, 
.- . Ttllebn 128 013 

Dr. '.I'orres Neuo 
Wyjetdia do chorych. w dzień i w 

1 
no.:y. Przyjmuje od 8 do 10 i od 16 
do 11. Ksnsultorjum i re:ydencja Plac: 

Ttradentes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) OB -DENTTSCI. 

.An•a łJarmełutno ~lfte~ 
al. lbarao Pereira n. 48 OU 
Damberto ł:'imant•i 

lbaf!lc Pere!ra ft 11 012 
.Jacek Dtomlewicz 

t~by sztuczne z podniebieniem f iez, 
• złocle l ka'llczaka. Plombowaaie i 

ft'yjrnewanie bez buła. 
Robota pierwszerzfdna-Ceny pnystt· 

pne. Przy ul. Riachuelo n. 8 . 111 
.Joao . lłartins .__.. 

Uh Muechal Floriano, n. 1021 przyj· 
muje o katdej J!Cdziaie. ..,.•1~ 

.Jn•to Jłaeiet 
UkoM~ony dentysta w N. Ameryce, z 
23 ł1 tnifł praktyklł Wyrywa bez belu, 
plo!nbu e po cenie od 6$ i Wltawia po 

cenie od 10$. Robota gwarantowr.na. 
. Ul. Commendador Araujo n. U 
010 

Lea" Doeelłia 
Puyjmaje od 8 do 11 i od l do i ej 

godzhty. Plac Tiradłftten a 11 
022 

.._,. • ''att!ts 'H fi b o•rzd 1 ............ 

Jrł.Stf!&'arnie, pap1er·nie i elru., 
k~•nie 

łlaasu e .Novidades 
ł"ismla. IUstrovune, jurnl:llti, zabawki, 

k~ t;i.d do nabożeństwa, świete obrazy 
~ tatuetki, nsjr zmaitrze przedmioty 

prezenty. Papu:ry wszelktch ptun 
t7.V uli~v ló de Novembrt\ n 86 
L\V.~·aria Dunuaal 
r:~doy zakład drukarski, intro· 

lintarn.a i fabryka~j& ksiąg 
wycb W··bór ksiąŻek i przyu4· 

suclnych. Dla kupców ze znac~
upustom. Ul. 1f) do Hovombro 53 

Peapee lłell 
Agent różnych firm, Im~tertuje papiery 
i przybory biurowe. Sldali i biute pr.sy 

ulicy lote Le•relre n 11 Adres tele 
craficJSny L\IZO Calx& pestal 101 

ose 
ASRKURO W A~ !§I' NA ftCIE 

Rad:ttmy tylko w 11\JITATIWIIE, kt6 
rs. ma ewo}- flljf w Kurytyble przy 
ulicy 1 de Marqo n 4 A. Sut»erinten 
dent na Paran~ i Bankier na l!urytybt 
Beniamin P'erreira Leite. 051 

CJa•a !!iellm•dł 
Wyr().,Y fajanse-we, !elaziwa, azkl~, 
am11nicja, Farby l oleje, wsaeltle ma 
tarjały dla inta\acjl elektryc1nej, lam 
2,Y et~- Pllł Ti!•cłent•s .n f ••• = 041 

~&apata:rla 81rła 
Korzystajetel l.lt.widujo sit wietli wy 
bór obuwia ceny niesłycłlanie tanie 
Plac T1ralltntes s prawej strony ka· 

!edry n l o oaz 
Bo ełolphe .l' o n•eller 

Stld ebawła, II:Apoluazy i drobisz&'" 
Wlloa Jue 8onlfaclo n &-a 

------~~~~~~---------PIIDNIĄDZ. 

wn'•iyczaią sit: ftl mały procent 
pa• hypotekc łl1h pod awarancj' 
botaas4w i apolis. Kupuje sit i 
sprzedaje domy, 1.iemie i maj(łtki. 
Informacje b rządowegD ctrrectcara 
Godottedo Lima pr~y aliet Kare· 
chał J)eod9ro o. SS. 021 -

IIOTEL CURITTBANO 
Wentara Pereira ae Soaza & Cia 
W centrze miasta, tramłi'aj przy 
aJzwiach aa wszystkie 1trony •i a· 
sta. Pokoje i stoławanie porz!ldne, 
Wina nacjoaallle i zagraaiczne. Po• 
syła sią obiady d0 denaów. Przy 
ul. 1 de Marqo n. '1 - UW AGA 

Ten hotel wyłaesnłe dla 'i.zia. 
OlS O 

UAS4 JACJ•B -
JabOba Grinspunda 

Faltryka mebli1 materacy~ kołdar 
i płaszczy nieprzcmakaloych. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedał na wypłaty. Przy ulicy 
1 de Marc;o n. li - Telefon n. 1St 

Ołt 
------~~~~~~~~~----eĄ.8A f&4TT, 

Skład maszyn do pisania Re 
mm&ton i Corooa; maszyn do li· 
czema oraz kas lł Reiistradora c -
Przy ulicy li de Notembro n. 1ft a 

052 
P'I:-::•:-::•~•=1:-!4~..-:-:A::--::.Ifl:-A:""!•~z~y~~~~~•~~

aczy 
llllla IJoattantł•a aoeha 

przy ul. Commendador Araujo n. 52 
Przyjmuje i wytonuje 1zybko 

wszelkie roboty do prztpieywania 
ba Maszynie 031 

· i-ił• kłftfj!zi • siK o;r.4 
• .AKDLOW& 

Przy ul. Dr. Nuricy n. 103 na p•ętrze 
.Dla ltae•alterów ł k•••••••-

••ntów 
Cały kurs lr919 li m1esięcy, w skład 
któreco wchodzą' biura: t.anltowe, 
fabryczne, składOw b11rtowycll, ke-

•ieo1ft. Zap1sywać sit motDa 
zawsze. 027 

mrrc-mtt 

AZEVi60 MACEDO ~ 
i DR. MACIDO .P'ILHO 

Prowadzi wszelkie 1prawy cywilne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot, w 
każdej aiejsc:owo6ci stanu Parana i S. 
Catlkariny. Koszta z córy płatne. Bia· 
ro Av. Vice'lte W&chado 29. 071 
---~D~R~.~B~EN~J~A~M~IN~L~IN~S~.--~~ 
Biuro C"ncelheJro Batndas 181 (Ołl) 
--oAVID ::,ILYEIRA DA MOTA. 
2 biuro rejentalne Sterot i Innntarzy 
Przy ulicy Marec:hal Floriano f'eixo• 
to l·•• 04~ 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkt!] rolne jakoto: kukurydzt, fasolo1 ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

SPRZEDAi NA KOLON.JE HłJBTOWNA l DJllT4LI€JZNA. 

CENY PUZYSTĘPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

Dlt GASTA• ,AltA. 
Bhuo Plac ctsorio n. 49, rTtlefon e26 
o u 
-ÓRHUGO ANTOMIODi lU.ItkoS 
BiurQ llltca luanos Aires n . 1i, f eie 
fon 866 018 
- D~ ULY:;;&S Vi&lłł& 
Bhłro ulil.la Rio Branco n 10. Tele 
fon 376 ~ -

Sklep •poiywezy 
... R4N4 8KOAUP8&1E•e 
.!"', CGI Bomfach> ViileJa ~Q 21. 

PONTA- GIW:!Si. 
Poleca Sz, P. P. artykuły spożywer:e, 

mąkę, cukier, ryt, l!ól, ~Iedzie, milj4t itp· 
Trunki krajowe i zagraniczne wszel· 

kiego rodzaju k u produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masio, jaja i t. p 

Ceny umiarkow~oe. 
SWOJ DO S ~\'EGO l 

--------~------~--------Bacznuść 
8oplero co nadeszły a krsjo 
k11i~ikł do aabożeństwa ,w w1el· 

kim wyborze i po cenach uroiar· 
kowanych l 

Klięgarnia i drukarnia oraz fabryka 
piecz-tek cumowyclt 

CEZA łłA SZULCA 
prz7 ul Bario do SerrQ A.zul 
• . la J l.ł: - c:J•rltJ'ba, Parana. 

8- 12 

-Dominik Kureoki 
Pos.k.i zakład lirawieckł 

l111ea .&lesro N. G 
Wielki wybór materjałów na ubraaie 

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

aobota .rwarantowana 
CENY NISi 1

"' 

*~*~~~~~~~~*~~* 

~ Sprzedaż ziemi ! ~ * W odiegłości 10 km. od Ponta * 
~ Grossa jest do sprzedania (20 proc. ~ 
~ poniżej wartości) z powodu podwój • ~ 
~ nego wypadku śmierci, wielki i * 
~ bardzo dobrze uprawiliny SZA- ~ 
1R KIER składającr si~ z ~l al· ~ * krów ziemi. r.a życzenie sprzedaje * 
~ si~ tę 2iemi~ także ezęściowo. * * Bliż'lze wiadomości otrzyma6 mo~· ~ * na u pana Alb~rta Suckow, Pa- * 
~ t!laria Victoria Ponta Grossa, Est. ~ 
~ do Paran!ł. * * 7 10 * 
~~~~~~~~~~~~~ 

~~ll'!lnm~ JIU!OI!.~:JO.:JQ( anl'.łDt l Casa Mascotte l 
łi Wielk·· fabryka webl1. pg.. l a siada tak~e na składzie arty· a a kuły i wyroby wisikich fabryk ! a porcelany i t"lazał maszyny K 

~ do szycia, brotl ws~elkiego ro· ~ a dzaJ!l jak rewolway, strzel· a. 
l by c.tc. etc. 11 
l SjJrzedaje swoje towary po łt ! cenach Jj, widacyl~ycb. ~ 
Jl Rua Dr. Muri·tV 91-93- K a Pr~c; z .. ,~harJas &. T lepL.Ot R 
/o ne Na 584. ~ -8 R 

J!OICUCli~!UU!Cli.iiłU!UUI~MM UD~ ....... ... ...... 
' Dr. Zygmut Grałowaki = 
' ADWOKAT ' 
i Po u cńczeniu uniwersytetu, * 
' ma zaszczyt zawmdom1ć Sz. 
t Koloni~ Polok~ 1 iz otworzył ., 
JJ kance!arję adwok ck i te u 
' załatwia wszelkie ~prawy cy* wilnel krymin~lne, spadkowe, 
' rozwodowe 1 t. d. 

~ Biuro i mies?.l\anie : 
' Praęa Oso io 1i.G'7. J ................... ~ ..... 

.. . 

Najwiąkszy wynalazek dl a h;czenia syfilisu 
Elixi.:r ,,9 :1.4'' 

uznany przez Narodowy Departameat zdrowia publicznego pismem dn. 11 hatego 
1916 rłlku, Nr, 26 

Z_walcza skutec.zwe 'lyfilis bez. mehozpi·czeństwa dla injekcyj. Jest enęr, 
gtcznym środktem, czyszczfłcym krew i lelrarólwem wielkiej warteści. 
Jut przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy cheroby naw~Jt powa~niej• 
sz~ch: pla~y, fiStuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikajłł jakby je rQkll 
odJął. U 9.:~0/o m~żczyzn it~natych, którzy za czas6w kawalerskich, chore· 
wah na choroby sekretne choroby te pozostai11 cbroniczneiJili i to jest 
przyczyną, te tylili~ce kobiet zamężnych cieł'pią na rozmaite niedomagaaia 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c"aoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie du odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od pr;J;) byych nast~pstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest "ELIXIR 914" najo!łpowiedoiej
sze~ lekarstwem, ponieważ nie atakuje tołądka i jest przYJemnym w 
utymu. "ELIXIR 914: • nabyć można we wszystkich aptekacli i skla· 
dach aptef•znycb w Brazylji. 
Główa7 skład aalvi.o • Cła 

Szanowne Panie ! 
W ciągli 4,ch godzin uwolnić się mnżecie od kolek ma.cicz• 
ovch• ieżdi uź tVaó bedz:i(>cie •FLUXO SEOATINAc 

uznana · przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 · 
cnrwca 1916 roku. Nr. 87. 

,Ji"Jnxo-8edatina• jest jedynym znaD)'m prodoktam leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4-cb godzin. Używany 15 dni przej 
porodem, ułatwia. poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabiz
piecza życie kobiet przed nast~pstwami krwotoków, tak częstych przr 
porcdacb, .• Przy innych chorobach kobiecych ,.Fłox6•Setłatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystki9 niedomagania kobiece, 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Je~yni depozytarjusze: . 

łiłahril'ł & Cła Sio Paulo AvenidaSio 

~~· 
•••••••• Towarzystw• .,ra•e skJe Zegla.:;i Jlorskiej 

-~Ohargeur~s Reunisu i "Su d Atlantiqu ~' 
Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. ' 
Komunikacja oajs~ybsza i najwygodniejsza statkami 1~

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ją podtóż z~ Santos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specjalnie urz,dzo• 
nymi dla .. migrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 

11 miesz;czenie. 
~ Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
lllli Podróż z Bordeaux. z Havre c:zyh z Pallico do Gdsńtka od 

bywa sit pociąg' mi francuskiemi d do Ounkerque, a z Dl.lnkerque 
do Gdańtka statkami komp. francus~iej • Transatlanti~ue•. W len 

f1ii aposób uniknie sit różnych nadużyć, na które nieru bywaJ-. nara 
żeni nasi paut rowie na aranicy niemieckiej. 

~ Najblitszy odjazd do Europy 
Z I!IA.NTOM Z ~IO DE JAlfBIRe 

•B ELLE J SLE' - 23 maja 
•LUTE'flAc 23 maja 31 maja 
•HVEDIC• 6 czerwca 
•AURIGNY c 16 czerwca 
•MASSILIAc 27 czerwca 28 c 

Sprzedaż biletów z 8razyłji do Polski oraz z Pelaki tle 
Jlrazylji t. z n. (bilhetes de cha mada) .. załatwia i b litszycia i•· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida a .ui~ Xa vie•~ :'i i81 urytyba. 

._,...,..._}( IIIIII H .1'19i 
C A S A B l C H H L S P"ZY ulic~· 15 de Novemllro .Ił. ?1. 

Założ. w 1897 przez Alfreda Ercesta Bichels 
Mą zawsze na składzie wielki wybór kapelaszy dla pai i 

zabawek, materjałów, przedmioty whściwe na preaenty, oraz na karu 
Warto ,przekonać się oeobiście o dobroci tgwarów jako td o 

kich C~DBCB eiS 

Ha n Polski 
w Bmrro- E eehłm Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów mbtrowycb1 jakotet 
d'7i rolniczych, kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję ł' .. ..,w~.~a111 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Rio Grande do Sui. 
===================== 
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