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Jeżeli tedy nie jesteśmy dziś bardziej gnuśniż wczoraj, jeżeli wzmnażamy się,
jeżeli szkoły dostosowują się do U3taw brazylijskich - to gdzie leży korzeń zła.
Sprobójmy spojrzeć poza siebie.
Do roku 1921 szkolnictwo rozwijało się
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daliczną rywalizację między obu zrzeszeniami, nawet o marnych kilkanaście milreisów.
Dowiadujemy się przytem, jak r!. p. w Castro-Leopoldyna, że nas:Le organizacje oświatowe prowadzą rachunki sposobem, w ża-

Nauczyciel Szumowski stwierdLil, że szkolnasze znajduje się obecnie w zastoOd dwóch z górą lat ani Jiczba sz~ó!
dnym systemie buchalterji nieznanym i poln~t-4'.1l~,.u. nie powiększa, ani też nie przybyło dz1eet no:-malnie, choć powoli. Coś się więc w kwitowanie naprzykład rozróżniają dwojakie:
szkołach. Poznał ten smutny stan podczas owym r~ku musiało stać, co rozwój oświa- zwyczajne (może być sfałszowane) i kategotiJDl[hlazdu kolonji, jakiego w ciągu kilk~ osta- ty zahamowało. Chyba to niemożliwe, boć ryczne. Czego kolonista może si~ od takich
kilku miesięcy dokonał, a zdame swe ten rok, to powstanie "Kultury" i "Oświa- przewodników nauczyć?
publicznie na odczycie poże- ty". Ten rok to przejście szkół od istnienia
Sposób wspomagania s2.kół jest wprost
w niedzidę dnia 11 maja b. r. w w pojedynkę do zrzeszenia się, związane za- demoralizujący. IDawniej szkoły istniały bez
Polskim w Kurytybie. Sąd jego razem z lepszem uposażeniem szkół i nau- W!iparć, urządzały odczyty, przedstawienia/
ważny. Nie tylko, jako sąd fach~wca, czycieli, zjazdami, związkami nauczycieli, wy- aby koniec związać z końcem,
dziś enef~
'ela zawodowego. P. Szumowskt ob- dawnictwem nowych podręczników. To gja każdego towarzystwa opadła o tyle, o
żat kolonje za wiedzą dwóch ministerstw wszystko oznacza wzmożoną działalność, a ile liczy na pomoc. Pozaterr, jest tajemnicą
Warszawie, z' obowiązkiem ztożenia spra- nie zastój ! A zastój jest niewątpliwy, siwier- publiczną, że część wsparć, zamia!t na ukoReferat jego będzie tedy podsta- dzony przez, f~cho~ca. podczas ?bj~zdów. ły, idzie na wałki partyjne, nie pomaga tona której odpowiednie władze w Polsce
Tut~] włas~te Iezy meporozum1eme. "Ku!- warzystworo do nabqmia dawnej energji.
·ą sobie opinję o naszych _szkoł~ch.
l tura" 1 "Oświata" głoszą, że dużo ;obtą
Wniosek jest jasny. Stan szkolnictwa naSpostrzeżenie p. Szurnawski ego Jest dla ?ob_r~go,. al_ fabkty . tedmud ł przec~ą,. dbo~ do szego nie naprawi się, póki nie pozbędziemy
niespodzianką, Oczekiwaliśmy, że który- tst~ lejąCeJ tcz J: m~ ? a Y am Je ~eJ no: si~ nieproszonych opiekunów, rozbijających
· k z czynników oświatowych wykaże, vyeJ szko~y, . am tez me zdołały p~w!~kszyc szkolnictwo na dwa wrogie obozy i używa
Szurnawski się mylił'. Nikt tego nie ~tczby d_ztecl .szk~lnych "': szkołach JU~ tsdtn!e· l jących płaszczyka oświaty do przepraw adze·
więc wszyscy przyznają, iż szkolnie- ]ących. Bawtą stę z panska w. posre. me- nia interesów partyjnych.
nasze stoi na martwym punkcie. - A two. przy zapomogach, w o;gamzowame na
Piszemy te gorzkie słowa prawdy jcdyl!l~~"'-'·"nr7PI'I·e, zdawało się, tyle p!'acy społecznej papdlerze,_
budowę zar~ąd~w ;~ntral~ych, nie w obronie naszego szkolnictwa. Niechsię v~' rozwój szkolnictwa! Tyle stę wy awme wa, roz~or~ą zema, s;tągame .0: że one b~dą wzięte pod sumiennił rozwagę
szkotach mówi, pisze! Nadewszystko od' płakt, l ---: a. rzcczyw~st:J pracy oswtatoweJ l i niech się przyczynią do usunięcia zła, O·
1921 istnieją dwie organizacje oświatov:e sz oneJ _me prowa Zet.
.
hecnie istniejącego.
Kultura" i "Oświata", powołane do życta
Co więceJ. Przez walkę m1ędzy sobą.
!'&.ł."""n,·e w celu rozwoju szkolnictwa. Obie wydzieranie sobie wzajemne szkół, zamiast
l
in3tytucje rozporządzają specjalnymi fun- budowania nowych tam, gdzie szkoły jesz.ltl~~"'c7Qm· na ten cel.
cze niema, nadewszystko przez wprawadze1
Zbyt waźną sprawę p. Szurnawski poru- nie do szkoły polityki, rozdział szkół na leaby ją w milczeniu przyjąć do wiado- wicowe i prawicowe, zły system rozdawaŚWIEŻE ODZNACZENIA.
~11,.,...,·•. Szkolnictwo, to nasza przyszłość. Mu
nia zapomóg i kupowania sobie niemi plasię zapytać i odnaleźć odpowied.l. cówe_k, - obie orgar:izacje nie tylko nie
Z okazJi rocznicy Konstytucji 3 maja Pan
leży źródło obecnego zasLoju w szk~: · 1ozwnręly naszego sz.t<olmctwa, ale. nawet l- ;ezydent Rzeczypospolitej .nadał odznaczei jak z martwego punktu ruszyc? cofn~ły Je wtecz przez wsttzymame raz- nia wielu działaczom polityczno·soołecznym.
Władze i ustawy brazylijskie krępują pnl- 1 woju.
. Wielką w"tęgą orderu "Białego Orla" od· szkolnictwo, ale to od czasów wojny~Dziś nie mamy zgoła oświaty prawdzł- znaczony zostałprezes ministrów p. Władysław
szkoty nasze zastosowują się naogół wej, m!lmy tylko oświatę zabarwioną ~a Grabski. Order wielki "Odrodzenia Polski q o·
coraz to nowych rozporządzeń. Imigracji maść "Switu" lub na kolor "Ludu". Poje- trzymali: ks. biskup Sapiecha i ks. arcybiprzyrost naturalny je~nak jest, a wi~c dy~~ze szkoły. pr~en?szą. własną niezależ skup Teodorowicz. Krzyż komandorstwa i
dzieci w wieku szkolnym ctągle przybywa. nosc nad zactągmęc1e st~ pod sztandary krzyż oficerski tegoż orderu otrzymało wkOspałość kolonistów także nie może być walk partyjnych - i dobrze na tern wycho- lu wybitnych działaczy politycznych, naukopowodem, bo jeżeli doszło się do d:ą. Są to szkoły wzorowe. przykład: Affon wych i społecznych . Między tymi ostatnimi
szkół (w zaokrągleniu), . to_ nie łest to so Penna, Castro, Irat~ i t p.
. . . znajdują się nasi znajomi, dzielni ko:nendanjeszcze najwyższe nap1ęcte owej ospa·
Czasem taka operaqa usamowolmema stę ci marynarki pclskiej, dyrektor szkoły morszkoły odbywa się boleśnie i ujawnia skan- skiej w Tczewie p. inżynier Garn uszewski
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i komendant "Lwowa • p. kapitan Ziół
kowski.
"Gazeta Polska" przesyła z tego powodu
p. p. Garnuszewskiemu i Ziółkowskiemu serdeczne gratulacje.
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PIŁSJJDSKI OSWOBODZENIE Z TWIER-

,' OZY W MAGDEBURGU.
, "Głos Narouu• z 2 maja b. r. podaje na·
d:ępujące ciekawe rewelacje:
. Amerykańskie pismo "Daily Star Minnea·
p~lis" ogłasza wywiad z byłym posłem niemieckim w Polsce za czasów Moraczewskiego, hrabią Harry Kesslerem. Z wywiadu tego dowiadujemy się, że Kessler w czasie
wojny "zobowiązał sobie p. Piłsudskiego,
który z pewną siłą wojska polskiego wal·
czył po strJnie Austrji ".
"W czasie naszepo pierwszego spotkania
mówił Kessler-podobał mi się ogromnie
i czyniłem wszystko, co tylko było w mojej mocy, aby zdobyć dla niego samego i
jego interesów silniejsze stanowisko w armji.
Przez jakąś jednak intrygę polityczną straszny bł~d ze strony Austrji i Niemiec-~
Piłsudski został uwi~ziony w niemieckiej
fortecy Magdeburgu, jako więzień polityczny.
Odwiedzialem go kilkakrotnie w czasie jego
półtorarocznego pobytu w więzieniu i zadzierżgnęliśmy w tym czasie jeszcze silniejszą przyjaźń. Zgadzaliśmy się obydwaj, że
Niemcy i Polska muszą być w ścisłej przy·
jaźni, jeżeli chciałby utrzymać pokoj w Cen·
trałnej Europie. Pierwsze pomruki rewolucji
dawały się już słyszeć w Niemczech i jakkolwiek Polska miała zobowiązania i była
kontrolowana literalnie "" każdym ruchu przez
Francję, 0baj widzieliśmy konieczność utrzy;r.a
nia harmonji pomiędzy Polską i Niemcami."
Poruszyłem sprawę Piłsudskiego w ~łównej
kwaterze i udało mi się uzyskać przepustkę
do więzienia w Magdeburgu, oraz papiery
uwierzytelniaj~ce, nakazujące uwolnienie Pił·
sudskiego, celem wysłania go z powrotem
do Polski, gdzie groził podobny (!) jak w
Niemczech, wybuch rewolucji. Rząd poznał
już w owym czasie swoje błędy i uwolnił
Piłsudskiego w sam czas. Wydostałem
go z więzienia na pięć minut przed wyła·
maniem bram więziennych przez tłumy i u~
'
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- Przed kim? - pyta stary Bertold zdziwiony
Przed tymi, którzy mnie tu przemocq i podstępem sprowadzili; mnio i'nieszczęśliwą przyjaciółką l
z naszych czasbw, w 4
O, ci podli złoczyńcy ! Oni nas tu chcą zamordować.
przez Jerzego Bornes'a
- Co ? ten czh>wiek, kt,'lry tu w zamku od
pawnogo czasu ze swoją siostr~:~ miesźka ?
Gretk 1 ·jest juz Jednak przy drzwiach, których
- Tak, tak t Oni dwoje l Uciekły§ my im, ale
a~rtcld zwykle nie zamyka
Z•sttlje je w ostatnieJ chwili wpadia moja przyjaciółka znó·x
i dziś c tw rte, otwiera je śp•cszn e 1 jed· w r~ce tego łotra. O, ratuj ją pan, jeMli to m&~liwG I - \\ola Gratka, zawodząc i lamentując roz·
3 use. zn&jdujc si~ wewnątrz ci~l'flnei wie~y.
utrzaskuje drzwi zo. s b4 i zasuwa ol paczliwie.
mi rygiel
. .
Stary kaszelan r-atrzy palec. pelitawania na nieszLedwo cięikle drzwi wieży zapaaly, znaJ~UJe .czę~liwą dziewcrynę i potrząsa bezradnie gławfł.
Faony przy nich i bije pięściami o uie. żądaJąc,
Na dole, u wejścia do wiaty zaś słyszee już
1
fą wpuszczono i miotając groźbami i przG
gwałtowne stukanie i dobywanie sią do drzwi.
-"'"''"'"'"'mi.
- O Boże! To oni • , .. t~ są moi m?rderc_y !
DrU&ca na calem ciele i śmiertelnie znu~ona, - krzyczy Gratka przeraźliwie . - O, mech Ich
Gretka na najnitBzy stopień schodów. Jest ona pan nie wpuszcza ! Błagam i.zaklinam pana w imię
-..•.•tnUl•AnA lecz radość jej z powodu Liany nie j~st
boskiego miłnsie~dzia.
.
. • .
.elnlł·
-:- Proszę s1ę tyl~o uspokoić, moJe _.dzie~ko Co się z nieszczęśliwą jej prJ.yfaciółką stało? mów1 stary wsp_ółczuJą~o, - Te~. ctło~I9k me złe·
ona pewno znowu w r~e tego potwornego go wam ot~ ~m1e z~o~Jć, do!~ók1 Ja tu_ Jeste~. P_rosz~ wejść 1 dokladnieJ całą sprawę mi opowtedzJee.
w niewymown;;j rozpaczy załamuje Gratka r~ca., Gratka od_dycha l~e~. ~chodzi ona za st~rym
może ona Lianie niestety am ~ama pornódz an B •rt.old~m do łeg? ~okoJ~ 1 ~powiada w P?Apiechu
rat 10n~k z inne] strony dla meJ. su~ postatać, gdy~ swoJe pr!!)JŚCie 1 hist_orJę. Lmn_Y- .Wspomma. ~na
jeszcz~ wolnosci swej nle Jest pewna .
. takte :o wypadku, ktory 1m uclecztę z pokoju •ch
ona pocznie, jezeli kasztelan SH~ za n 1 ą me ulatw11.
albo je~eli nic dla uratowania tej zrobić nie
Stary przysłuchuje się jej z naprężeniem i wi? Alb~ jeszcze ~orzoj, jt'żel• ją wyda w rljce dacznem znillteresowaniem; lecz gdy Gretka zaczy.
wrogów l BQdzie ona wtedy str_.econa 1
na. opowiadać o zjawieniu się, tego upiora, twarz
Pod wpływem tej trapiącej ją nieJowności, pod· jogo coraz bardziej sil2 zasępia.
nosi ~nę ona i wchodzi na omacki wąehiemi &cho ·
- To nie był duch, co was obie uwolnił 1 i na górę.
oświadcza on potem krótko. - Je ją zcam l To
dochodzi Jlll drugie piętro, otwierają się jest żywe, lecz nieszczęsne stworz ·nie' . ' jeszcze
a z nich wychodzi stary BertJid. Z pokoju nieszczęśliwsze, niż wy dwie.
blade ~wiatełko i pada na postać
- To jest ta dawna pani i właścicielka tego
- Kto to? Co to? I po co? - przemawia on zamku.. ta pozornie nmarła, nieprawdaż?
- Tak jest l - potakuje etary ponu:.-o - Lecz
l niej rubasznym ewo•m sp_osobem. .
.
LlrE<tka podnosi błagaima ręce 1 pl'zystępuJe teraz che~ zobaczyć, co dla tej przylapanaj bit
daczki zrobić potraf.ę.
:śmiele do niego.
- O, pomóżcie mi, nie daj mi zginą~. dobry,
- Czy chce pan sam pójśli do zamku? -· pyta
zci\1\ y człowieku? - bełkoce ona, me mogąc dziewczvna uradowana.
- Pewno l Nie obawiam się tego człowieka;
r.aws;:a przyJść do slebi~. :- Na Boga świ~·
11, schowajcie mnie przed moum prześladowcamil
ani jego towarzyazki.

To mówiąc, łapie stary za grubfl łaskę i zdaj• zwarjował l Jeszcze jedno takie słowo, a mocn!ł to
mnje pęk kluczy ze iciany.
pożałujecie 1
- Zostań ty na razie w tej izbie, dziecko moje i
- Czy wy myśiicia1 !e ja się was b~jf2, wy
- mówi on ojcowskim głosem. - Ja zamknę za nędzna holeto 1 - gromi ich stary lertold niaustraso~ą drzwi na klucz, dla bezpieczeństwa, gdy szenie i lapie za swoj11 grubfł laskę. -- Czy wy z
wyJdę.
tego zamku ch~eeie zrobie schronisko lrabusiów l
- Ach, jabym chętnie z wami poszla - pod Łapiecie tu bezbronna kobiety, aby na życie ich
wat~zą o~ieką nic a nic się nie boję.
godzić? I do tego jeszcze myślicie, że ja sil} na to
- Nie, nie! To będztt~ dażo lepiej, ~jak tutaj będę spokojnie patrzył? O, toście siQ gr\lbo omylili,
zostaniecie - decyduje stary i odchodzi.
Ja sobie 11 wllmi jui dam radę
Grotka słyszy kroki jego po schodach Zamyka
Alfred trzęsie sif2 z oburzenia i chce siQ rta sta•
ooa drzwi, zasuwa je od środka na rygiel i nad- rego rzucić, lecz silna postać i nieustradzon :~. jego
słuchuje z zapartym oddechem.
pozycja od tego kroku qo wstrzymuje.
Na dworze wszystko !lię uciszyło . Fanny i Alfred
Wtem występuje Fanny i zabiera glos.
wenzli znów do zamku.
- Wy siQ mylicie, mój dobry człowieku 1 Stary Bert~ld otwiera na .dole drzwi, wychod~i mówi ona łagodząco. - Widzf2, te was '!e poiana podwórze 1 zamknąwszy Je napowrót, zblita s1~ formowano. Ta dz:1ewczyna jest bowiem umyBłowo
do frontu z!lmkowego. Tymczasem zrobił się jasny ehora 1
dzi~ń.
.
Tak~ - pyta s~ry p~zeciągle. - Cży i ta
.Wybrawszy z p(iku klucz Jeden, wsadzą go druga rów&:ueż ma pomu~szsme zrtlysłów?
kas.zt~hm, do dr~wi. wcbod?wycb, prowadząeych do
:- Tak jest. Ona również jest waryatk!l. _
halr 1 z latwoś~llł 1e otw1~ra. Z ehwllą, gdy do Osw1adcz:a Fanny zimno i spokojnie. - Mamy js
wnqtrza wcbodz1, spotyka :5JQ tu z Fanny i Alfredem tu obie pod swoim nad1orem, bo im doktor zalecił
ktory tet
nim pcstęp~je. Widzieli oni oboje nad· spekój i samotno'ć jako je:!yny środek który j~
chod~ąceg? kas~telana 1 wychod~ą ~ gro~ną na- ul~czyć może 1 Tej Pocy udało i.n się uciec z po·
przeuw mego_ ~101\. _Pozn&ć po mch J~dnak wewn~· kOJU ~ którym były zakwaterowane, a jedna z •icb
t~z:.~ trwogę 1 .'rJlacJę,_ które daremme pewno~cq schromla się do _wa.,;zej wiaty. .
s1ebie pokryć się staraJą.
Tak jest 1 tam też na raz1e zostanie ••• pod
- Gdzie jest ta dziewczyna, która się do pana moflł opieką, dopóki inna pomoc nie nadejdzie,
do wieży schroniła ? - wola Fauny gniewnie. odpowiada stary rezolutnie. - Prayszedłe-n tn terat
Dlaczegg nas wpuścić nie chcieli?
aby zobaczy6, co się z drugą stało. Co~cie z niq
- Bo nie uwatałem tego za potrzebne - od• zrobili? Żądam i rozkazuję, abyście mi ją natycbpowiada stary rubasznie i pegardliwie - Ja nie miast wydali.
mara nic wspóinego z ludźmi wal!~:ego pokroju.
Alfred wybucha wściekłym, ironicznym Smiechem
~ Wy~cie chyba takża zwaryowali t - wykrzy·
-· Co?
Dwatajcie na swoje słowa, stary l kuje on w pasyi - albo jesteście bezczelnym in·
~
woła Ahred wściekle - i wydajme nam w tej truzem. Co was naaze sprawy ob~holizfł i lakiem
chwili dziewczynę, bo inaczej zle na tem wyjdziecie prawem wy się w nie wtrllcacle l Jedna z tych
- Tylko to nie l - odpowiada stary kasztelan kobiet jast, jłłk jut wiecie, mojll Mną, wiąc nikt,
stanowczym tonem. - Mme się ta cBła iiprawa prócz maie, l-rawa do niej nie tna.
odrazu bardzo podejrzani& wydawała. Teraz jednak
- To bezczehle kłamstwo 1 - olipowiada atarv
wiem na pewno, z kim mam do czynienia, bo mi nie daJąc sit zbić z trrpu - Ta pani nie jeae
ta p1mienka w krótkości wszystko opowiedziała. Wy wasZJł ton!\, lecz mał:tonkfł barena von Marwitzl
jeste~ch~ oboje porządni nalizwyczaj ludzie...
- Złap:.łiście ją i przemoclł ją toście zawlekli.
- Na dyabła l - zgrzyta Alfred, doprowadza•
0 y do pasji i zaciska pi~ści, - Czy ten stary dureń
(Citt& dalszy Raatąpi),
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A L EGRETl'I FILHO

LECZENIE OGO~.N E
Spec alnosc: choroby k"biece i dzie·
c:inne. Pr~yj!l:uje od 10 do 12 i od 4
do 5.
K .... nsu\tnqum i rezydencja: ul. Cnmmendsdor Araujo n. 5iJ, Telefon n. 65~.
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lu~ wszy ·go w
r.doł 1ł~m mu
dtień wy rnbić

hotelu w B erliui ·1
wreszcie D:! d1 ugi
rnie.sce w j»dyuvm
pociugus jak1 odszerlł z B erlina, d0
Warszawy w u.zt:th tygodniach •

z~stosowana być może jPdyoie J:O
otrzyma'!li11 zez\\'Ołenia Urzędu w •
dłu ~ sposob:.1, . . rzyj(tt go dla uzy-

skaola nowego paezoortu,
Pasrporty zwykłe ~nOO złoiov e)
do Stanów ZJednoczonych i do K'
nady wydawa ··e bv ć m• gą r·ówoiP7.
wyLicznie na podstawie pisma U
rz~du1 stw1erdza)ic' go b·ak prz~::-~
kod. ze wz5Jędu na ngr~niezema
do~tc.:pu nidylko emig··aotów !r·cz
ogołu cudzoziemców do tvt b kra t•w
Paszporty zwykłe (500 złotowe)
do innych krajów, z wyj4tldem Sta.
nów Z,P dnoczonvc~ i l(anally, mo1
gą bvć wvda wane b ...z uprzedniej
zgodl' U•z'=du ern-g acy negll. Prócz
zezwoleJia u ~·z~.: du emigracyjnego
emig!'aoci przedstaw ić wmm u sta
rostw zaśw1adczeme wła.dz skatbo·
wych, stwierdzau:r·e wysokość za·
płaconq~o pod tku dochodowego.

WZ'!UCNlENIE żY WIOŁU POL·
SKIEGO NA WAKiYIJI
I MAt.URACH.
Ostatni·: wynild w,· burów ua Ma
7-:.trach 1 Warmji pod względ. m
ił ści głosów oddanych na hsty pol·
slile diJWO•Jzą, że na tych utracon-ych
przez Polslt.e przy plebisc; ci e zi2·
ruiach z~wioł polsRi odradza się
GńSA B" A ..;t L,
i potężnieje . .Należy wziąć p~d u.
ul
Jose
Bonifacio
10 (lawna Ft}cb :da)
Wtlgę, że gło~owt1::;e w osta<eJJCb
Zawiadamia
swoi.·b
fregezów,
w. borach odbywało się pod s•lnym że otrzymała wlaśn•t:: liczoycn
duty tran~oort
terrorem organizacyj DicmteckJCbJ rozmaitych arlykuł6 .v zimowych a miam mo to w porównaniu z liczbami nowicie: korty suktenne na ubrania (Ca·
pleoi:;cytowerd ilość odd'illych gł , semiras) materJały wełniane f,mtazyjue,
barchany gładkie i fantazyj 1e, flrtm:łe,
S;JW. połsl{ich wzrosb o 80 proc~.nt.
koce, kołdry, pła zeza i mn6stwo innych
W~ bitoie poL?ki charakter zazna·
artykułów. tu nie wvrnienionvch
cz ły miejscowości: Barłmg Ruś.
SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOB~·oSCI
Vt drieoburg, Mały Klebeck.
Ceny nrzystęune dla wszystkich
Zohączyć

PRZE· JSY W ~PRAWIE
PASZPOr\1ÓW EMIGHACY JNYCH
Urzad em1g1·acyjny w WarszawH:·
Z' wiadan ia, że usta!ony :tostał na·
sl ~;p:Jiąc y sposób wyd wania p<:lSZ•
putów ulgowych (za 25 ~łotytb)

dla ~;;migrantów ud aJą~~ch się z"
morze:
l) Em'grujacy do S anO ., ZJLdno•
r zuoych, do Kanady; do Kub 1 do
l\lektiyku otrzymują paszpor1y ulgo
we opatrzone kh·uz 1lą •waźne po
U:t;yskaDlU wizy Urzędu euHgracvJ•

•

negoc, na podstawie affid VltóW;
zaRwaliftkowanyr.h pt•zez U;·z~d
em.gracyjnyJ lub osobo< go pb!lltl.
U rz~du polecaJ&C~'go wydani ulgo•
wego paszportu. Afftd~vity, zakwa.
1.f kowane w roku ubiegł ) m 1 nie
wymagają
ponownej aprobaty
Urzc:du.
Tr-rndn Bktadania ~ffida vitów 1
przysbn\ch· ze Stanow Z1ednoczonych, ur~z k'itegor·je osób1 ktorych
podania będą przyjmowane zależnie
od stopauł pokrewieńsrwa 1 ozoa
c:zonc będ~ w osobym okólniku.
W::>t.jf:llkie affidav1ty wjony być za
lt·galizowanJ przez wł~ ~dwy koo•
sulat polski.
2) Emigrujący do Brazy!ji, do
Argentyny i do Pal€:styny otrzymu
i~ put.zporty ulgoweJ opatrzone
klauzulą, jak wyzej, r.ta podatawJe
plSIDd Urz~du ~em:g·ac•'j oego, pole•
cającego w~dauit p lS?:portu uł~o·
wegJ.
Urz:~d emigracyjny wydawać bę·
dzie odnośne pismo na podstawie
nasl~pujacych dokumeot6w:
f ) podar. ia eml~t·anta o paszpor
ulgow~, u) ZkiŚWI<tdCzenia gmmy lub
mr gtst ~tU O wykonywanym Z&.WO
d. 1 ~ (w wic;kszych miastach zaświad •
czcoi~ rządcy domu, pł)tWtercJzone
przez włal§ciwy kornisarjat policvj •
ny); c) całkow cie opłaconej karty
okr~lowej.

D!a wit;kszPgC' ułatwienia tych
malnośd dukuooeuly powyższe
b ł dane być mogą za pośrednie·
tv n linji ok _ ętowej.
D l pcd9ń e-m 1grantów załacza ć
n t.y oprócz dokum n:ów wvmte·
n t • ·h v. ykaz czytein , 4a W!nra
jł .. n. zwiska, iruio 1a, w1ek, adre~,
~·& •Ód 1 kłaJ przec.ll2czrma fmi
G· utów.
Robtt:ty sarnotGe do lat 25 uda,
ia.ce się do Aq;entyny i Brazylji
_:m.edslawić winny w celu otrzyma•
rna paszportów ulgowychJ afftda
VJly, zalegalizowane przez właściwy
k•JObtil,.J polski.
P,ztdłuit oie paszport~w u'go
v; r.h, b.dź _Z8WJZOI•all\rb jJI':t.l Z
U '"'łd ernig•, C~JOV. ba.dź w l r ch
• pn()< t,, Wl do-C l l U z•1ll 'lHIŻt~
1 ć dt.kon lne "~dłng taqfv u!go·
aj (25 złot-y, h) bez ponownq!o
, er!.Wanla Sprawy do 0rl' ędu. \V
iuD)Cb w)'padkach tar\fa ulgowa

fo

Gwałt

J ter,.or w kościołach
na Litwie

był wy:-ełniony po brzegi. Po ukoń•
czetliu :ubożeństwa kS' fłdZ utrzymał
s1~ przy ołtarzu, by wygł •s ć ka:ante
po p-"llsku Zaledwte jed"ak zdążył on
r dczyt~tć poło w~ tekstu ~waogelji św
rodegł S 'ę śpiew

lltewsk•, po...,stala

wruwa, ozwały s1e okrzykt i gwizda
n e Ks lłdz. zabrał s oi wyszedł. wtęk
szość wternych przeczuwa ąc skand l
równteż podążył& ku wyJ ŚC u Wtem
gjy pewna młoda kob·et •, p 8., ode•
zwał! si~ po polsku do stojąct.j obok

zn .j.-mej,

ktoś ud.:nzył

i4 w twarz po

cnm wśród okrzvków: Ty Pollco, tdż
sob e st!łd do W .uszllwyl skcc1.yło d o

meJ kilkunastu

m~żczyzn i

wyrostków

i z,cz , łu b1ć ptęściami, kopiąc nogami,
aż wreszc e za włosy odci4gn~ł o od
W1elk,ego ołtarza Nieszcz~sna up adła
na podłog~, poczem została wywleczo.
na d:> przedsionka kośc1einego. Kilku
obecn)ch stoj'lcych w pobli2u podczas
tej rozdzierającej sceny Polaków usi·
lowało ill zasłonić przed napastmka·
mi, lecz miało to tylko ten skutek ż,
jeden z nich zo!tał mocno pobity i
wyrt;ucony z kościoła przez t~ sam4

gromad~.

drugi

z , ś,

.zanim

zdążył

umknąć, rówuież oberwał par~ razów.
Tymczasem w kośc1ele powtlał po•
płoch 1 ogromne zamieszanie, wśród
którego niejednego o z przemaw1aj ~cych

w jezyku polakim pobito d1J krwi i
poturbowano.
W przedsionku kościoła koło schc·
dów prowadt~&cych na chóry, odegrała
si9 scena nast~puj11ca:
Obita ofiar", p. B, obszarolln•, po•
drllpana, pokrwawiona z potarganami
wlosa:ni stoi przy ścianie i płacze. Do·
koła tr utnfUjlłCV .rvczerze• z drwinami
pok~zU i 4 palcami na swe zwycięstwo:
O! Lanke (Pdlu.)! Trzeba jej jesr:cze
dać!. . Pnechodz· cy mimo ~ X: pod
sr.edł do p,B i poraiztł jej, by me atala
tutaj, lecz poszja do policji opowie
dzieć, co sic; stało. Wówczas rozpoczeła
si~ denzywa na p.K ,My sami zaprowadzuny i4 do policji! " ty kto ta•
lu? Pokaź pllszport! Lenkas? ~usk 111
i. t d. Jednoczęśnie mtgn~ły w l-'OW etnu pi~ście, posyp1.ły at~ szturch4ńce,
uder:r.ema w głowe. twarz:... p K. wybiegł z kościoła.·. N p .stoicy za nim •.
Dak!łd ucielc ć? Na ulic9 nie s p~só b,
pom'tiśllł• że, is tnte w cze!flś jest
wmien, skot~ zmyka, N;ęc sk erowal
się puez cm r.t rt de ~Ie~'nJi, szuka
Jąc tu schron en r., lecz fu·ta był'l na
szc1.~Śc1e zamkmęt,.
g t n• padł, ot czył 1

rzu

Tymc asem

tłum

tuhj na cm en ta

powtórnte Zfttzął rozpra.we Na

wołanie

ratunku nadtuegh k lku zna
ło si~ spro-

jomych p. K., którym ud
wadzić

or sen

u.,ść,

żądał
pom•ni~;

jak,ego

sam posuodilWRny, orAz z
ciem wypadku szc;ęśltwei ucieczki
aresztowanych napastników nn placu
R!ltus<:owym. W~bec tego p. K. od·
mówił podpisania swych zeznań.
Po krótk ej pzuz;e otrzyrr-ał on od
powicdż: idź do domu 1 został zwol·
ntony.
N , cil )rach prz:y org!lnach oraz na
dol e w l<ośćiele Jacyś L twmi choddli
i zaglfldalt, kto z ak1ej książc.czki do
nabożeń_twa sili modli litewsktej czy
polskiej Jeżell s1~ modhł po polsku na , win"wsjco• pokuywano p lcami
ze śmiechem i drYt1 n ami: ol.•• lenkasl ..
lenkasl. z Warn wy! ..
Podczas b&mleSlHUiia i bójki w ko.
śc1ele cmenhrz rówAieź stał si~ areną
nie~wyktego dotąd widowiska; grupa
zadyua11ych wyrostków litewsk•ch z
tup .. tem " eg~ła po podwórku kościel~
nym i po śmtetnikaclt, poszukujJlC i
dopytU!~t c s i~ o worki i taczk~: w celu
wywiezienia ksu;du...
(C e!(awe, ża proboszczem w koście
le paratj -lnyrn f.w T róJcy jest równ ież
Li twin. !fs Janu zcwa:z)

religijny.

Z Kowna donoszą do pism polskich:
W dn. 9 nurca k śe ół św. Trójcy

gdy

ktm

uwi~n;vć l

nby

Przeg,ą.d

cz..li gł• Ś"'.o Żlłdać zwo!nienilł swych
aresr.towanych towarzyOJzy. P. K. wśród
prz~·bvle1 kr,mpanii poznał jes...:cze je·
dnego Ltt\lloina co go bił, i zaźądał je·
g'> aresr..tuwania. Pu~zął zbierać s t; z
ulicy tłurn gapiów. W konsekwencji
tym aresz:towsnym, l tórzy bili p K,
udało sit; Jakóś ulotnić wśród kłótni
i zamieszania, pcbity zaś powc;drował
dalej de; ft<Wlry pol.cyjneg'> Tutaj zo,
Stl'lł sp i"'· ny pr.:>tokół jednak nie z ta-

policjantów• P K.,

wslcazując

na dwócb Litwinów, którzy go bili
zd4ds1 ich aresztowania, co pr1.e1: po
li,;jantów zostało spełnione Wszyscy
tU'I,.VIi tedy do p~li0: 1 i
.
Tymc a em p zo tał!t kompan1a na.
p t • 1 kó ,
postanowiwszy w d .cznie wyrd wać swych nhfonunnych
t ,wany5!:Y - c.o l!lż~·la
ślad zm po
Jrc:Janta!'lll i n placu R t~:s z ... wym oto·
c:~yła ich wr!Z z Hesztowauymt W

tym Wł 11 Ś r"1'e momenc-e prry;ye.'dk wo
nadesd dwaJ urtowdn•cy pobcJt i rewtru. •Ryc:rze' kościelnej wyprawy za-

Polska. Warszawa 6. -

ski~

koła

Pol -

handlowe zaprzec~ają
b;ategory~znie rozsi.;wauytn przez
oiektórt: dzienniki pogłoskom~ ja
koby bndżet handlowy Polski wy•
k azyw ,ł znaczny niedob~r. Na do
wód pr:.:vtaczają ostatnie statysrykiJ
które stwierdzaią 1 że w pierwszem
ćwierćwczu tego roku wywóz ?.aacz
nie przt wytszył przywóz i te ten
stusunek trwał także w maju br.

dnieć

i polepszać si~. Brak w~gla
zafzyna znikać.
Berlin 12. - Utworwną 'została
oow" o ·g thiZ3CJa dla obrony repu.
bliki pod nazw~ bandery repuhli
kańskie j, czarno· czet' \Y ono· złotej 1
majaca aa celu ul tt·~ieoie l\atnpa
nji .bszvstowsk1ej Cl!łonkami tej
nrganizacji sa p:-a wie sarn; zrt'fl't·
mowani zołoierze. U ·~tych w pułiti

postanowili SifJ podd'<ć warunkowo.
Komendanta zbuntow:mych lotni,
kćw umieszezoao w tw1erdzyJ gdzie
odi.>iora mnóstwo odwiedzin i gra·
tulac\'j za ) d:?.!elny opór władzy c.
Cały poważny zatar~ zakończono

-,)

niałym,

członków

te1 Oi'gaoizacji. Wszy·

scy członkowie noSZI\ uoiformy.
~a czele ich stojq Httler i Ludendorff
tc.~~h;r<;sr

» Vł!.

\uu ..

NE\VYORK

Francja

Paryż

10. -

Prt·zy

dent reuubhki p M llerand polecił
byłem u ministwwi skarbu p. Fran
cois MarsJlowi utworzenie nowego
gabinelu 1 a zara1em u~oważnił go
do przedstawienia obu Izbom pod
głosow1mie p1sma w sprawie u s tą
pienin j pgo z prezydt>ntury republiki
P. Marsal przyiął to zle~enie
i utwonył nowy g1b1Det minister
jalny w nastepującym sidedz e:
PrP,zes i mmister skarbu - F car C(JIS
Mar~a', c.;ppawy ngraniczne: Levebre
Dupr:tv1 S prawwdhwość - Ratiar,
Woj na-M:;.ginot, maryn'll'ka: Ot:stre
Ferry1 kolonjr: F dbri, _Robl)ty pu
bhczne: Le Trcrq,ler, Praca J JU··dain
Rolnictw.): C1pus1 Oświa a:.Landry 1
H !lndel: Ed~nne Flaudia.
P łryż l L -- s~nat f·ancu~ki
154 głosami przeciw 144 zatwier•
dz•ł wniosek senatora Henry'rgo
Cherona o odłożenie obraJ nad
p1sm ·m pruzydenta Mllleranda, w
sp. a wie je~o ustątliema z prezy·
drntury.
Pt1 ryż l t. ·- N owy gabinet mi
nisterjalny utworzony przez Mar·
sala, nia uzyskawszy v:>tum zaufa,
nia Izby deputowanych, podał si~
do dymtsji.
PREZYDENT REPUBI.~IT{l MIL
LERAND WNIÓ:3Ł SWO TĄ, RĘ·
ZYGNACJĘ Z Pi EZYDE~TURY.
Następcą JegiJ ma b!ć wybra~y
Paiulrvl3, dotychczasowy prezydent
hbv deputowanych.
Zuaz po wyborze •nowego pre·
zydenta Francti1 ma bvć utworzo
ny gabinet ministerjalny przez szefa
socjalistów Edouarda H•Jrriota.

~

Grac i a
operat'
masażero

newralgie
uszy
ul 15 de N
apteką Tell

b a erskim bankietem.

tR zcr.ula.jace ! P. R)
l:' apiero:;·;

:mcjduje się już przeszło 12 tvsię·

cy

Nr.

• VE..\DOc Y O "'ti'K
mieszAnina

Włochy.

Taraoto 10. - Na•
ti.'onu włoskif'go ksiąi.e Hum·
bert w~j~dzie do Braz~lji i Argeo•
tvny dma 1 lipca br. Towarzyszyć
mu będlł okręty wojenne •San
Giorg1oc i •San Marcoc, Podróż
cała trwać ma 4 miesiące.
stępca

e~0~•~~eeeesse~eee••••••••~e

! KRONIKA KRAJOWA!
..•••••••
o0e&ee~••••••••o•••

Z Kurytyby.
POŻAR

FABRYKI , PROSPERIDADEc NA BATELU.

Dnia 9 b. m. o godz. 9 rninot
30 w nocy wybuchł gwałtowny po•
żar w fabryce , Prosperidadec na
Batelu, bedącej wbsoością p. Wal·
tera Schulta. Z 1Wiadomiona o po·
żarze straż ogniowa przybyła na·
tychmiast na miejsce, lecz na ra·
zie oie mogła działać skutecznie z
powoqu znacznego oddaleni& (przesz
ło kilometr) hydranta od fabryki.
Po polaczeniu w~ża sikawki z hydran
tern przystąpiła straż ogmowa do
energicznego g1."izeoia ognia, mimo
jt:dnak ogromne wys1łlr.i nie zdoła•
ła jaz ocalić samej fabryki, która
zgorzała doszczęt'lte U dało się jej
natomiast u r atowo ć przvległ~ skła·
składy drz.;wa 1 Si\Siednie budynki:
Fabryka » Prosperidadec była
zaast>lrU ·ow~na w towarzystwie U·
bez ieczeń •Ailiauc;a da Bah1ac na
40 koatow.

ttio dtJ Janeiro 1 O - TelegraPrzyczyny pożaru dotychczas nie
z 1\hskwy, i "JWiecki ko
mlbttrz dla spra
zogranicznych1
zostały wyjaśnione.
Cz yc~erm, w odpowiedzi na osta
toią no~ Połsk1, proteetującą prze.
PRZYCZY\iY PODR ,żENIA
ciw fabz wemu pojmowaniu trakta.
SMALCU.
lu rysiuego l.Ś Wliidczvł, ze usunię•
•Gazeta do P·WO• z 9 b. m. ogła·
cte si~ ·o s'..i od zbadania P"Ze'
sza
co nastt:puje:
śl dow ń mni~1ezości narodowych
Pewien
przemystowiec parań:iki
w Wsr hod~1ej Małopolsce, jest
zwrócił s1ą do mmistra komuni·
pewuew pogwałceniem klauzul tra·
kacji
w Rio d~ Janeiro z pro~b" o
ktatu zawartego w Rydze. H.zad so·
Papiei'Osy •VEAOOc - ~ ud&iełenie wu wagonG w do prze·
wiecki prutestuje przeciw temu po
La Reine
wiezieoia SWt>J licznej trzody z mu·
gwałcen1u i uznaje za bezużyt<}czne
rniPqzartl'l \ w v~:r.nkł'll!ł
. nicypJOW północnych do miejsca
dalsze w lej sprav:1e rokowania.
zbytu .
(Bezczeln1ść iś·~ie żvdowska! Tak
Rosja Borno szwajcarskie 8Ta prośba jest wymownym do·
to żyd3' rtąd~ą.cy dz1ś Rosją poj. Za iródł<l rumuń3k1ego iof1.mnują,
woderu
podrożenia smalcu. Podczas
mu1<l ::iprawied'iW• M. lm ,wolno ża lwmisarz wo)eany sowietów,
płacimy
smalec na wagą złota,
gdy
katować PulakOw w Rus.ii, a Polsc.,. T.oc"kit, w mow1e wypowiedz anej
trzoda
chlewna
w ogromneJ ilości
me wul1o ż~d<.1ć od swych obywa w K~mieńcu Podo!&kim, ż!łdał od
teliJ a b, zastosowali s1ą do ogólni,• aumunJi z;wrota B.:.:łarahj1 1 która, pozostaje w hodowlach z braku
tra11sportu. I jakżet nie ma b'yć
obowi~ZU'4Cego prawa P. H.)
według Trocki.:go, ma bvć pomo•
drogim
smaleoJ gdy marny takie
Niemcy. B~rlin 7a - s.~nv stem w drodze do Konstantynopota1 post~powe kompanje kolejowe.
Zjednoet.one 1 Anglja poinformo• którei;O posiadanie jest nil:'zbędnie
p·1trzebnem dld Rosjt,- bez wzg'ę• 1
wały pr'' f 1ie rnmistra spraw zagra·
Z ParaJly.
mczoyc~J S ress manaJ że ciągłe du_. czy się na tll zgodz:ą Francja
1
Aogl}a.
odkład pmc Ulwarzema nowe~o g!l·
Moskwa 10 -Rada komisarzy ECHA Z NAPAOÓ W, URZĄDZA·
bmt:tu roini'!terjałnego niepokoi ~a·
ludu post& a .wiła zakaz ć wstępu NYCH NA SZ ~OŁĘ I SZPITAL
gL·a01cę. Hownież i dzienniki niemie
SlÓSTtt MILOSIERDZIA W łUO
CLARO.
liiiSKieRo
ckie tą.•lnja aby l~cnclerz Marx za.. do Rosji dla moaet srebrnych z cza·
kończył .-a~ ten s t~ n nie;>okoj ący. sów caratu.
Moskwa 12.- Wykonano tu wy•
J~den z łobuzów, którzy urz-·
Bedm 8. - Zvstał ukończony
rok
śmierci na pr._ fesorze rosyj- dzah nocne napady na szkołfJ i szpi·
zatarg mm1sterjalny, Niemiecka ra·
da państwa zatwierdziła 247 gło1 skim lsmailu, zasądzonym na kar~ tal S1óstr Miłosierdzia w Rio Cłaro, ......- - - - i
sami prz'eciw 183 proJekt rzadn1 śmi erci za wydanie z• gr~. nic? do• Józef Zaieski, zgłosił siQ u delegata
policji w Rio Claro i został przez
uznahcv sprawozdanie mi~dzyn~A kumentów tajnych sowdepji.
tegoż po złożeniu zeznań umiesz,
rodowe komisji znawców fmanao ,
czony
w areszt-ie.
•71 :il n n•• ...l
wych odunśnie do zapłacenie odsz
kodow& i1 wojennych.
Z Rio de Janeiro.
S ku' i-!l.tl tej uchwały. b~d~"fli
Portngal.ia• L1zbona 10 zarazcu wyrażeniem voturil zaufa· Mu~dz~· rzcadew i lotmkami wo Ąo. W SPRAWIE WYDAWANIA DO,
ni11 d•a o b '.cnego rz~du, kauc'erz wymi przyszlo do powużuet;o za,
KU.MENTÓ N ŚLUBNYCH,
IOts•m:~c
M~HX .. ,z z całym gabmetem po
targu z powodu zami1:1.n ama przez
Z po woJa sprawdzenia aiepra·
zostaJ:l nadal przy władzy. Kola rząd no ;ego komendanta lotnictwa,
pl.llityclNC prze po wia.da)q, że zreor· nie symt)atycl.inego lotnikom Lotnit widłowego wydawania dokumentów
gdtuzow my gabinet ministcrjalny cy zabarykadowali sif; w za!:ładach ślubnych Generalny Prokurator Dy~
pod p:zewodoictwem Marxa bądzie lotnic~ych i rząd; aby u trzyma ć sw" stryktu federalnego przesłał do
u władly zall!dwie kilka miesi~cy, powag~, zmuszony był zarząflzić miejscowych d!ienników notę, w
której zaw'adamia prasę, że unie,
z~ś mmister spraw zagranicznych.~ formalne oblężenie łjcb zakładów
W3żnił. wzg!ędDie odroczył niekto.
Stress ~rnann 1 tw1erdz1, ~e gabio"t
Wysłane wojsko, uwa1;aj 1ce to ob'ę
ten b~d.(.ie urzędował czas dosta- żeniP. za żarty, nie chc1aio surowi• J re śluby rnałzeńsk1e, ponieważ do.
Wle dztał sięł ~e w urzędach cywil·
te~zn~· dhl wykonama klau?.ul zq.
wystąp ć przeciw ~buntowanym.
nych
w Sacram.:nto i Sta. Aona
wartycb w spruwozdanill międzv Sytuacja zao~trzała si~ z każdym
naroJowyeb znawców f10ansowych dniem, teni wiącej, ±e lotnicy na• wydaj llcych dok•Jooemy S ubne
Berhn 9. - StraJk w Zagł~biu wet pośrt'dnictwu shwoeg'> lotnika istuie]a wi~ikie natlużye~a, gdlle ~
dąg11 24 godzin wydaJe st~ te d0.
admirała Gago Coutinbo nie ulflgh
' ut
·ń ;zr ny1 stosunki społecz;
kumenty,
poaczas gdy prawo na.,
ne w N ;emczecb z11czynają łago· Nareszcie po długich pertraktaCJach
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Orac'iaue de Ollvejra
operator- akuszer
masaMro elektryczn~m. reumaoewralgje i paraliż Bada nos,
uszy i gardło.
15 de Novembro 93 na piętrze
Tell
Telefon ó 75.

najwyraźniej publikować je

przed zawarciem małt€ństwa
tor wytocz~ł proces wszy•
lE'go .przekroczenia

RMA KoNSTYTUCJI,
utowany Herculano Fceitas
ył .JUt p.rojPkt reformy kan
Ji, który ma być wkrótce czy·
wkomisji Sf.Jrawwdllwości Izby
'

m z oaigłówoiejsz~ch punk•
projektu i>t:dzie zniesienie po
w~boru
prezydentów

BRAZYLIJSKIEGO MĘZA
STANU.
9 b. m, zmarł w Rio de
dr. Aurelino Leal1 s:r.t>f koła
z Bahii1 abyły szd po·

dystryktu federalnego i były
y, pi zez rzad federalny
wany, prezydept Stanu Rio
Janeiro.
eb jego odbył si~ dnia 10
przy ogromnym udziale przed·
li władz, przyjaciół .i zwo·
zmarłego.

skarbu.zamianował

spe•
zbadania przy.
które spowodowały zmoit>j
siq dochodu od podatku
(od ~przedaży artvku
spożywczych) w miesi(\cach
i marcu br. a które w tym
czasie powinny si~ były znacz
ą !toruisj~ do

powi~kszyć.

Zarz~dzeoie

to pan:l mfnistra ma
celu u~uni~cie raz na za wsze
dziwJych (?) nieregularności.

Z S .o Paulo.
PRZYSZŁY ZBIÓR KAWY.
Przyszły zbiór kawy w stanie
Paulo, na południu stanu Mi·
północv

Geraes i na

a w łatach

stanu

1924 i 1925 wst

y na 7 miljonów worków,
że n~dzie najmniejszym w do·

h zbiorach.

Z Sta Catharina.
NOWY SKLEP POLSKI.
W Tres Btrras otworzył medaw•
oasz rodak p. Franciszek Jen·
sklep z artvkułami spożywcze·
(Seccos e Molhados) Mamy na.
.~~ że nasi roda.cy w . Tres
i okolicy, trzyma J~C su: za. tSwój do swegoc nie odmó•
swego pop:ac1a nowemu kupco•
pclskiemo.ł przyczyniaj~c się w
sposób do rozwoju handlu
-llli'"'FóV o

Redakcja »Gazety Polskiej « pr~e·

nowej placówce polskiej ~Y·
jak najlepszego powodzema

NADESŁANE.
~

owan1e w

.1mten·u
. .

ogółu parańskiego.

obleje każdego
swą godność emigranta
.,Js'~le;z:o w Brazylji, który przeczyta
a płaczliwe, jakiert1i wybu.
p. S. R. w n·rze 23 .Switu• z
zmniejszenia polski.:h zapo
oświato•y,b, nadsyłanych z kraju.
by aut.:.r artykułu • W trudnej
• żalił si~ źebraczo tylko w
imieniu, lecz nie - uczyntł to,
zwyczaju ·- w imieniu ogółu
· brazylijskiej pisz11c: .Dotkn~ło
wszystkich bez różntcy przeboleśnte odczuliśmy to jako
krzywdo• i t. d.
~ wtgl~du na ten zwrot i Cał!i dal•
treść artykuł ten uznać należy za
!Zkodhwy społecznie i moralnio,
pnyucza on rodaków do •• nazy•
rzecz po imteniu - do dziadoRumieniec

wstydu

Czyż taki ton wymówek Ojc~yżnie
ma podnieść poziom obywatelski Po ·
hków tutejszych.
• .. rami~ starszego brata z \>jezyzny
usuwa s ~ i zostajemy nagle z nasze,
mi mArzeniami, które okazały si~ ...
zamkami na lodzie•
Źle, że wogóle ojczyzna traciła siły
na subsydjowanie czyic:hi .zamków na
lodz1e•.
Jako argument potrzeby zapomóg
znajdują sit; wśród skarg, że wielu
wśród emigracji zn11 Polskc; .li tylko
z imienia •.
Jaklei to wzniosłe i buduj4ce wskaunia! Wołajcie, rodacy, o rieni4dZe
z ojczyzny, byście mogli powiedzieć:
Teraz znamy ch;, rolsko, nie ,li tylko
z imienia • lecz i z jałmużny!
I kogo si~ tak poucza? Polaków z
emigracji, którzy nie ponosz11c sami
c'ęhrow, jakle na każdego w kraju
państwo i obowiązek nakłada, powin·
ni być raczej zachc;cani ciągle do
ofiarnoś;i przynajmniej
na własne
potrzeby oświatowe, jeśli już nie do
poma&ania bąd:: co bądź niezbyt za·
sohnej ojezyżnie
W zupełnie mny ton uderzył ks. St.
Piasecki wzywajliC do wzmacnienia
tutejszego polskiego ukolnictwa wlas·
nemi sil&mi kolonji. Jest to jedyne
godne i konieczne rozw14zanie bł~dne•
go koła rwących ~tie zapomóg.
Lecz artykuł rozpatry~any przet
c:iwnie-wmawia w ludz•. że tyle już
dali: :t,.,dla Polski tracimy czasem
bardzo .. bardzo dużo .. < Niechby so·
bie autor przypomniał nowlł przecie
statystyk~ p. Szumowskiego, w której
wyrażnie podano, ile koionja polska
traci corocznie na wódk~, a jak zni·
komo mało na szkoły. to może by
uznał za potrzebne rozbudzać 'honor
nie w tym fałszywym kierunku prze·
chwałek o jakiemś Jegendarnem ~osy
~aniu .bardzo... bardzo dużo•.
Rozgoryczenie na niewdzi~czną oj·
czyzn~ pobudzaautora do uwag, świ•d
czących przeciw bronionej przez niego
sprAwie.
.Dobrze, rozumne jest skasowanie
wydatków na zbytecznych urz~dników,
na rozJazdy :goła nrepotrzebne• i t d
Oto włdnie idzie ł ! o coś wiecej
jesz:cze: o przeci~cie demoralizacji, któ
rą wśród zasobnego lecz nierozbudzo
n ego spoleczeństwa emlgracy jnego
wszelki system zagomogowy z kon eczności szerzyć musi.
Tego pa n S. K dostrzec nie -:hce,
bo zapatrzony Jest "' swoje .zamki na
lodzte" parański m i stara si9 dowieść.
że są one czemś bard?o ważnem na·
W!t dl t państ.,a polsldego.
Nie jest to ponawianiem megalomanii
samego tylko pana S. K., lecz mega•
lomanji całej polonji brazylijskiej, któ·
ra zapomina stale, !e liczebnie nie
dorównywa połowie kolonji polskie! z
jednego tylko miasta Chicago, a ja•
~ ościowo ttź jeszcze niebardzo dała
si~ poznać.

Polska ms aż nadto trosk własnyc::h
miejscowych i polon a brazylijska powinna sama o siebie dbać Nie pomo·
gly wi~c biegania pana S. K do róż·
nych ministrów na różne ulice Warszawy; stało sit; to, co p S K. opi·
suie z takim wysiłkiem ironji: .Przychodzi taki sob1~ p. Maskalewski ...i
skreśla, co si~ doltanie pod cłówek
bez •n•kni~cla w istoto rzeczy•.
Niechaj wiec taki sobie p. S. K. pi·
sze o czem chce bez wnikniwcia w
istot~ rzec1y, lecz niech nie wypisuje
w imieniu wszystkich żebraczych ża
lów, wzbudzli.jlicych tylko ~u wstyd,
a tam za oceanem - politowanie,

T

Głodow8ki

---------------------------CASA BHASIL
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechada)
Zawiadamia swoich licznych fregezów, !a otrzymała właśnie duży transport rozmaitych artykułów zimowych a
mianowicie: korty sukienne na ubrania
(casemiras) materjaly wełniane fantazyj,
no, barchany gładkie i fantazyjne, fła,
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo
innycj artykułów, tu nie wymienionych.

SKORZYST.AJCIE ZE SPOSOBNOSCI
Ceny

przystę:me

Zobaezyć

Oiary

ab7 u wierzyć !

na

sjonar~y

dla wszystkich.

zakłady

Mi.

Słowa Bożego

Niejednokrolnie mtel•śmy powód do
wyrazenia na tem miejscu naszego U·
znania i naszej wdzi~czności nie tylko
pojedyńczym o1obom ale i niektórym
parafjom, które b'dż bezpośrednio bądt
za pomOCfł kolelt kościelnych of1aro·
~ały znaczniejsze sumy na zakłady
m1syjne w Polsce.
Dttś poczuwamy si~ do miłego nam
obowi4zku publicznego uznania i po·
dzi~kowania dla parafji Murtcy, która
przejeta duchem cnót chrześc•jańskich,
zaszczepionych >V n•4 przet nieodŻa·
łowanego ś p ks. Karola Dworaczka
i będ11::a obecnie pod opieką duchJ·
wn~& znt nego z gorhwośct ks. Stant•
sława Cebuli, of1arnośc 4 swą wyniosła siv na pierwsze miejsce, ataj,c siv

tamsamem przykładem aodnym naśla
dowsnia dla innyo:h paraftj.
Parafja Muncy już przy rozpocz~cin
slcladek na Z~okłady Misjonarzy Słowa
Bożego zlozyła poważną sumt; w wy1
sokości 292$500, która została przesłan& do Rybmka pr~ez byłego pro·
bószcza parafii Mur:cy ks Stanisława
Tr~.<ebiatowlkiego. Nast~rnie ogłasza•
l śmy d'tvukrot!lie składkt w wysok~
ści 93$. W czasie ostatniego p bytu

BACZNOŚĆ
Prawdziwe tanie ceny Zllajdziecie w składz 1e sp0źywczym
L UCCA & C-ta
Wielki depozyt zbah i nacionalne~o w;n'ł.
Sprzedaż hurtowna i detalicma
Plac Coronel Eneas (dawniej plsc da o::dem za Katedrą) nr. 7. (05~)

~--------------a.-----------------------.a------------~

Loterja Narodowa

l\ NACIONAL ' '

ks T . Drapiewskiego na Muricy 011•
rafianie tAmtejsi złożyli oft11r • wy•
sokości

Dodajlic ofiary złożone na kol. Mar
celinos przynależnej do parafji Muricy
w wysokości 75$ otrzymamy sum~
933$800. DodajliC dw1e poprzednie
składki wyżej wymienione otrzymuje•
':I'Y sum; w wysokości 1:319$300.
Za t~ ohrność. cześć parafjenom z
Muricyl Cześć też ich gorliwym du:~z
pasterzom, którzy słowem l ofiarnym
przykładem do ofiar zach~cali. Pewni
jesteśmy, że !óg te oftary, Jamu lak
miłe. stokrotnie wynagrodzi.
W nastepnem ogłaszamy nazwiska
liczny'h ofi.lrodawców. Wtelu dało
swą ofiar~ tak, ,.aby niewiedziała Ie·
wica c:> czyni prawi;:a•. N1ew1adome
zostaną ich ofiary ludziom ale wiadn·
me Sil one Bogu i • wydrukow1me" Sil
w Księdze żywota
N1e możemy 1u nie zwróc;ć 1.1wagi na
ofiar~ 50$ pewnej wdowy, n et>ogatej
l
ittóra zw•nlłWizy banknot 50 mtltejso •
wy w rolke i oddaj4c go k~. Draplew
sk:iemu, na jego uwag9, że to, jak na
jej stan wdowi, moie za wielka cf a.
ra, odrzekła: ",Ja tu na świecie dużo
nie potrzebuj9 a na pogrzeb to za pomocll bosk11 sobie jeszcze coś uskla•
dam 11 Cześć tak zacnej rluszył Oby
naśladowali Jll ci, którzy według Pana
Jerusa chc4 postadać .skarb w niebte•.
Of~ary z Muricy: Kolekta kościelna
472$ Piotr Mtkrut 5$. pewna wdowa
60$, H•eronim Pikusa 2$, Woje, Macuga 2$. Woje. Studziński 2$. Frao.
HĄluch 5$. Roman Halueh syn 2$.
Grzegorz Haluch syn 2$ Bromsława
Gryboś 1$. P. o 5$ Jan Damski 10$,
Ewa Oltman 2$1 p. o 10$ Jan Basa
5$ Jan Jarek ZO$, Wincentv Haluch
20$. Józefa Stonoga 5$, Teodor Li
źewski 2$. Wojciech Leśniak 4$. Stanisław Karcryński 2$, Paweł Bugno
5$, Karol Wszolek 5$, Edmund Cza•
piewski 10$, Jan Gryboś ó$ Aleks.
Majczak 5$, Jan Burakowski 5$. Jan
Oltmen 10$ Jótef Oltmlln 5$, Woje
Wał~ga 10$, Alfted Wałęga syn l$,
Jan Soctek 58, Jan M.kcs 5$, F lip
Jarek 5$ Michaś Jarek 1$, Laura Kieł
tykówna 5$. Laura i Andzia Ktełty
kówne IS400, Pewien młodzieniec 3$,
Pewna starus1ka 2$3 O, P ,o. 10$,
Mikołaj Brocholk& 2&, Ks. prob. Sta•
nisław Cebula 60$, Wielebne Siostry
10$ Paweł Krupczak 1$, Marcin Ren.
dak 3$, Małgorzata Przybycień U Te•
resa Studzińska 1$, Antonina Wacho
wtcz 1$ Jan Studziński 2$, Aleks.
l..ipiń!kt 2$, Michał Haluch 5$. I~nacy
O lniak 2$ Jan Szarowicz 6$, Fran,
Toczek 5$, Zofja Krupczak 1$400, Woje
M krut l 0$ Leon Majczak 5$, Andrzej
Gryboś 2$, Micł!al S:ary 10$, P10tr
Walanek 5$, Maria Wójc•kiewicz 2$,
Jan Liżewski 5$ Genowefa Haluch i$.
Ogólem 858$800.
Oftary kol. MarceHnos: Franciszek
Gorączk<'wski 5$, Fr. Kukulka 5$ J m
Woźniak 5$. Jan Jeź 2$, Woje. Ziem·
bik 5$, Woic. Kuś 5$, Kaz. Gudiszyn 2S, Andu:ej Kużma 5$, Antoni
A\ft)eid4 5$, Jan BJganik 2$, Fr. Gro ·
nnwicz 1$ Maryllowic~ Baztl $400,
Rom8n Pietruu 2$, Daniel J~kot 2$,
Jan Kuźms. 2$, Jan Pawlicki 5$. Jó:tef
Lubas 5$ Ted1la Klejna 1$, Wiktorja
Lubas t$, Apol Jasińska 2$, Roch
Lubas 2S. Mi"hał Lubas 2$, Ludw.
Zemb1k 2$, Jan Setlik 5$, Mtchal Pi
kusa 1$, Pewna osoba 1$ Razem

75$400.
Ofiarowali prócz tege: L. Mika z
Villinhi 2$, p. Józef Kostrzewiez z
Vlllinhi 10$.

lla Semi•arjam lisi-"ż7 Misje·
na••Y w Bydgoszezy ofiarowali:
Ks.

' ' Towarzystwo loteryjne anonimowe

8588800.

Stanisław

Cebula 5$, p. M1ki 1$

Na błedoe dzieei złoż7łi : p.
M·ka 2$
p. Józef nyuk z Kurytyoy
5$ p Michał Haluch 5$, p Alfredo
de Holland& z Fe~rn. Pinheiro 4$.
Wszystkim oflarudawcom serdeczne
, Bóg zapłać"!

--------------------------Do sp1•zedan i a

dom drewmany, maJ~CY frontu 45
palm i długości 40 palm1 położony
w dobrem miejscu i stosowny na

sklep-jest na dcgodnych warun ·
kach do sprzeJania,
Odnośńych inrormacji udzieli
Franciszek W~troba w Palmejrze

--------------------------Potrzebs jest służąca do
wszystkiego. Rua

feld N. 3i-.

Augas~o

Std
2-6

Ciągnienia

pubt.icznr'

W sobotę dnia 14 czerwca,

główna

premja

20:000$00
Bo~daje

89-90 p•&5. w pt·emjach

Koloniści!
używajcie

tylko nawozów marki

DO NABYCIA:
Ftrnando Hackr13dt & Ci$1 1 15 de Novembro 96,
esquina Rio Branco
Curityba - Rodolfa StrobeiJ 13 de Maio 91
Sa1 Jose dos Pinhl!es - Pedro Cbiurrato
Affonso Penna - Soc! edade Agricola
Muricy ·- S >ciedade Agricola
Zacarias - Tbomaz Nogo.:JE" k
Marcdlioo - Joao Kużma
Thomaz Coelho - Sociedade Agricola, Santa M&ria
,
»
»
»
Sao Mgurl
Araucaria - Sociedade Agricola Dom Ludowy
AraucarJa-M,guel Zdaniak
Abranch· s
•
~
Ernesto Buchboltz
K•o Claro- Joao J. Kier
»
Joao VaJentioi
Rto .. eg"~ Jorge Wtesenthal
Serrinha- Vtcente Kłossowaki
Ponta Grossa-AlberŁo An acb
Gua.,uvira-- Soctf'dade Agrkola
Santa Ca~dida-Sociedad*' Agrw•.h
Cttrityba -

l

Związek

PoiRkt w KU·

rytybie.
Za pi4tkne ozdobienie salt na !ebawe
taneezn4 z ck~zii c bchodtenia 4 tej rocz
nicy istnienia Zw·ązku Polsktego skla·
da Zarząd Z w ązku pan1om A nn1e
Kubis i KilZimJerze D.:.mbJCktej oraz
pannom ApolonJi S Jbrzvk i Helen1e
D młlńsk e! uczere u2:n~;nie i naJser·
de ·-tniejsze P"'d:r.ivkOw.!lme
Równ eż dzięku emy <>rkJestue szczeg linie jej dyrygentowi p. Zy~frvdowi
Troczyńsk emu za doskc nał11 grt; pod•
czas zabawy.
ZARZĄD.

:Nasiona klci-r.tóru
(TIJr LW C1 300 .·s )
Brat!d cbab1 r1 duwooki, guż 1
dzik,, g oszPk pachnar v, lewkon! .
lw1e pysz1 zlo, łubtr, t..w1~t , mariP~
ka 1 ID8 li 'ł Ddfitureja1 -;tróżka 1 t: l·
myk1 rezPd , Hł - e,..?. JkJ •~ d , 1·d.
N~"~s:ona po l ne
Ko' u:zvna lurer ,., W) Ka.. b

sola

:~so

a «ł proso, itd.

Nas'i,ona dr·zew

Cyprysy,

li '>Ys

h'dodeod;oon f.

sosaa Japdt:;ka, tuJe. itd.

(Ceny nasion polnych i drze N
na ~ądanie}.
l Cena dla kupców przy odbiorze
najmniej 10 tuzinów:
1 tuzin nasion warzywnych
$SOO.
1
l szy Sekretarz: Kazimierz Mitcsuk
Wysyłka koleją lub pocztą w

Niniejszym zawiada!!liam szanow•
nych członków, te %ebranie miesivczne
odbed~ie siw dola 15 go ~zerwca b. r.
o godz. 2 ej po południu w Iukalu
własnym.

-

Nasiona z Polski
są

na

skłudzif' św t:że 1

naj ·

lepszych gatunków

Nasiona warzyw
(Torebka 200 rs.}
BriAkiew, buraki, cebula cyko.
rja1 dynie, fasola szpar, groch•
cukr., kalafjory, kalarepk~J kapo
sta (głowiasta, bruk3~ bka, cze1·~o
na, włoska), kopf'r1 majerar ~k,
ruak jadalny, maa:hew, mr- lony
musztarda, og6rki1 piecz ar~ 1 (,;a
rod ki, 1 cegiełkiJ 1 mlr.) 1 p1 u1 z"
j)ietruszka, pomidory, pory, ta bdr
ber, rzepka ~ mies.1 rz dkL-wk•
1 mies., sałelta, selery, SZtJ.aragi,

szpinak, truskawki (rozsada).

granic~ch rałej

Brazylii.

PAWEŁ NIKODEM

Travessa Zacbarias, 5 -

CURJTYBA- Parana

Sao Pau.lo.
----------------------------

Towarzystwo Pobkie w S, Paulo za.
prasz\ S1anownych Rodaków na Nabo..
~eństwo, które sią odbędzie w niedzie·
l~ 22 b. m. o godzinie 10 rano w ko·
ścielo Sao Gonr;ato, Pra<;a Joao Mendes.
Odprawi mszę św. i wygłosi kr,zonia
PrzE>wielebny Ksiądz Proboszcz Drapiew
l'ki z Kurytyby.
Zarząd.
Z głębokim szosuokiem
Andrzej Krzyżanowski.

---------------------------K 'urs ptenięrlzy.

j

dnia 14 czerwca 1924 roku,
.
Frank
515 P(lz:, zł.
6,·.944 11
Frank szw 1~700 Dotar
9 600
Lira
S422 Funt szterl, 40$900

Pe&

31055

ław
sydł"nt

By y

Sz ligo..vski

l lei

klinik etnopejskich

eka:rz i. ope:rator
~SZELKICH OPI!RACYI CHIRURGICZNYCH I K8BIECYC
o I!M\ eh 5posut'O\V. a. da za pomoca promiem Roentgena.

DOKO ~UJE

dł n
P9s"ad: włas

Lecz

praeowni~ do badań
łuw•

mikroskopowyc
na choroby ukryte.

zy

i bBda6

Plac Tirade t s

Chorych zamiejscowych przyjn-tuje na leczenie
w swej klinice.
B a

:Salł

Framc isclł a. Sri -

cukier, ryż, ·.s6
rodzen i i konserwy owocowe.
Ma również najlepszą kawę mf~lon z własnej fabryki.

roa zawsze na

składzie: mak~ pszenną1 żytpią i kulmrydzianą,
śledzie, śliwki.

Knrytyba

--------------

1

•

-·--

Trun ki krajowe i zagranicz e

,,

najlepszych gatunkach

Kupuje produkt 'rolne jakQto: l\11 u ydz': f al , ziemma ·i, maało1 jaJa, drzewo it.)
SPBZ !ADA.Ż NA

OLON.JE H1J TO iVNA l

DĘTALiłJHA.

PHZYSTĘP~E

CENY

Posiada filje w Thomaz Coelho i

z za/ące·wszusa-teinne
ZE
Jlor.,•ru
KFnika medyczno chir11r iczna Specjał
n'lść: choroby OC7U, uszu ncu 1 gardła
Kcnnu!tcrjum: uhcn M.nrechsl Flor•ano
n 19, Retydef'lci8 ul. V cle Nncsr
n 85. Telefop 3S8
037
vt· ..,a.. ws I ekler
Operster i akuszer !P~"'J&lność chor by
kvbiece i p~cherzs. PrzyJmuje olil 3 do
9 i cd 2 do 4 gcrlz. w•ecz. Przy ul cy

Concclheiro Barrs:iu n 111 ( 30
Dr. EspindoiaR~zydt'ncja i kon5ultorJUm ul MarechAl
Decdoro n 4A Przrjmuje od 12 dr 16
$ZNi7. pn pc.lwdn u, Telefon 151 ~
Dr Fcaneisaek ~·ruu&Ao
PrzyJmuje od 3 dr 5 po pol. Kcn1ul
torjurn ulics Bnra~ ' o Serro Azul n a
RetydencJa ulica Commendader
Arl'luio n 7iOl
Dr. D łzai c,;on
Operator-Akuszer Specjalnośc choroby
kobrece- i p~cheru. Kmsultorjum Apte
ka 1 de Marqo n 6 Tclef ·n li 62 Re
:;ydenc;ja ~io Brsnce> :~e. Telefon
n. 661
08
Dr rule1~a~s c ArahjO
~pecjatncść; syf1lis 1 chNoby pfi:he za
Pr:y muje od 3 do 5 po poł. K nsul
t0rjum Apteke Mmcrva, Pl c: Tira
d nt ~
=· "'
. .,

c.".,.~ ..

Dr «udoU Wt

DR. GASTAO FARIA.

Pompeo Bels
Agent różnych ftrm, Importuje p~piery
i prtybnry bturPwe. Skłsd i biuro przy

\JurJo~

D.·

ulicy T, tte Loureiro n 39 Adres tele
grd·cr:ny LUZO Caiu pcstal 308

52
J\SEKUROW AC SIĘ """ ZYCIE
Radz1my tylk • w EQUlT.aTlWIE kt6
ta m11 swoJlł f•lję w Kurytyble przy
ulicy 1 1e Marqo " 4 A Superinten
dent na Paranę 1 Bankier na Kurytyho
Beni m n Ff'rreiu Leite.
051
(Jal!la Schmłdt
Wyrchy f J~tns~·-..e żelaziwl!l, szkle.,
amunicja, Farby i oleje, •szelk!e ma
py et.c Plac Tiudentes n 3
041
:&a.pataria 8iria
Korzystajc:c! lokwiduje stę Wl&l!ti wy
bór obuwia ceny niesłychanie tanie
Plac T•raclontes s praweJ strony ka
tedry n 1O
062

PIJdii-\UZE

.

-

wno~vczają si~

na mały procent
pod hypoteke lub pod gwarancja
bonilsOw i apolis. Kupuje s\Q i
sprzedaje domy, 1.iemie i ma'ątki.
Iofo macje u rządowego correctGra
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare·
chnl Deodor& o. 38.
028
UOrł EL CUłtlll'BA1'40
Wf'Dfura Pere1ra de Souza & Ci a
Vl centrz mtasta1 tramwaj przy
dJzwi ch na wszvs' kiP strony mia
"'frt, Pokoje i stołow8.oie porządne.
Wma nacjonalne i z3graniczn". Po•
svła się obiady do domów. Przy
ul. 1 de M r~o o. 7 - U\VAGA
Ten hotel wvłacznie dłn rec1zin.

Onil

-.;Ąl!j..t\

-..---~~___,~........:........:...:;....~-@l z
.Jace.k. JJromlew iez

Zęby ztuc:zne z odntcb1eniem i bez,
w złocie i kauczuku. Plombowanie i

Robota· pierwszorz~dna-Ceny przyst~
pne. Przy ul R;achuelo n. 8. 015
Joao D. llła~tios
Ul, Marechal Floritno, n. 1021 przyj
_ _ muje o każdej ,e;cdzmie.
tJ18
~u•to D ciel
Ukońc;:r;ony dentysta w N. Ameryce, z
23 letmą praktykfi. Wyryw bez bólu,
pl !!tbUJe po ceme od 5$ l wata ia po
cenie od 10$. Robota gwarantowAna.
Ul. Commendador Araujo n. 24
010
Lea" Moc Ił i o
Pn:yjmuje od 8 do 11 1 od l do 5 ej
goctzmy. Plac Tiradenten n 10

JA.()O.B

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

ł'I8Ą:NI4

.UAI!IZY~IE_.

EUsa

~o:astantiua

Boclla

przy ul. Commendador Araujo n. 52
Przyjmuje i wykonuje szybko
wszelkie roboty do przfpisywania
na maszynie.
038

P.B"KTYłJZN4 SZKOŁĄ
HANDLOWA.
Przv ul. D . Mu•icv n. 103 na piętrze
Dla baehalterów i korespen·
denłów

Cały

kurs trwa ló

mtesięcy,

w

skład

misowe.

zawszP

027

ADWOK&(JL

1

szeliuch gatun

ko"'t Przy uhcv l ó de N vembro n 66
ć . - Livral'iu
undłał
(,erwszorz~dny za ład liruhrski, intro

lin m1a i f brrkacJa. ks 4g
ndlowych W) bór ks t:Ż1.k t przyr:.q
L t. W szkolnych. Dla kupców ze znacz
\l m upustem. \Jl. 15 ae llłovcmbro ~2

08G
T Ie

OZU

. ' lep

liipoży NCZY

-.oDANA SKU UP. KIEGO
.\v, Gul BDlllfacioJ Vil ela No 29. ·
PONTA • GRO-.,SA.
Poleca Sz P P artykuły spożywcze,
mąkę, cukier, ry~. sól, śledzie, m1lję itp"
Trunki krajowe i zagraniczne wszel
kiego rodzaju k •
produkty rolne
fasole, ziemniekt~ masło jsja i t. p.
Ceny umiarkow:mfl.
'
SWOJ DO 8\\ EGO J

acz

nść

AZEV!Da MACEOO

----

Cath11riny. Koszta z gory płatne
ro Av. Vicfl'1te M•~:bAdo 20

-

prz7 ul Baru& o • erro ..&.znl
li 1.9 J l.ł: (J rltyba, Parana.
11- 12

•

to 2ta.

042

i:r ,.9:1.4'.

Już przy ueyciU trzoCif'j f~~~~fii"Zki objawy eboroby OllW•Jt poważniej
szych: plamy, fistuła, pryszcze, Wł'ZI civ i reurnaty~m. znikają jakby je ręk
odjął U 9G0/o fllilżczyzn iomtyth ktorzy za czas6w kawaler.skich. choro
wali na ~:horoby sekretue choroiły te pozostaif\ cbr()mcznemi i to jes
·przyczyną, że tysiące kob1tt zam"t~nych cierpią nn rozmaite niedomaganil
kobiece, nie wiedząc zupelnie, (lO te c'torobv ~'~powodowało.
3 flaszeczki wystarGZfl zupe 1ie dil odzy»kama waszego zdrowi
i W'atowania waszvch tlzi~i od pl"t)byych na!'ltępstw.
Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej
Sll:am lekar!ltwem, poniewa~ nie atakuje ~ot.ądka i jest przyJemnym ~
u~ciu. "ELlXIa 914 .• nabyć o:o~na we wszystkich aptekacb i ~kła
dach apt&·znycb w Brazvlji.
Głów yskład
lvio e Ci
§. Panło, Av Milo Joio l.f:J

~(~1~~~~~
~~~~

~:~~~~~~~~~M.~~

oycbł

·ł'tPii

dz
u.

c

uw

6s

Panie t
m

ż

,..i od kol •k macioz

wtrxo

h d~· 1 rie

'EO \ TINA•

uznana przez; Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28
czerwca 1915 roku. Nr. 67.

>Floxo-Sed tiua" !EIS. Je Y ym znanlm produktem leczniczym
któr6go akutok j(>~t najszybszym w lecze!liu niedornagań kobiecych
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. U~ywany 15 dni przed
porodom, ułatw a poród, ~ nioiąza boi ~ci porodowe i kolki, i zabez·
piecza ~ycie kob1"t przed o stę stwnmi krw 1toków, tak częstych prz1
por:;dac . Pr.zy • nycn rborob:.tr.:b kobiecych .Fłus ·S atiua•
działa znw"Ze sku ~2nie i le •zy w1zy tkie niedomagania kobiece.
Zaleca si l~ iarz m i akuszerkom.
J 'lyni dei:):lzytnrjusze:
Rao Paulo
AvP.nid Rao Joao 145.

:ij.~

Posld za.k ad krawiecki

łJiica
l r N. li
Nielk1 wybor materJałow na ubranie
lamówiem
ykflPUJ& siQ w razie po
trzeby w 24 godr.iny

Bebotc gwar oto ana.
CENY NISKIE.

!

tfł

Dobrych murarzy ~

=ta

łł
l

Casa

.

a$cotte i

Wielką fabryka meblt. Po· R
~ siada także na składżie arty• ~
kuły i wyroby wielkich fabryk li
~ porcelany i żP.laza, maszyny
~ do szrcia, broń wszelkiego ro· ~
= dzaju jak rewolwerfs strzel• ~
by etc. etc.
~
$i
S rzedaje swoje towar po =

a

a

a

~ cenach li ·widacyjoych.
· t<
ł!
Ru.ł D:-. Murir~y 9t-93- tt

a Pra~

z lChanas

6. Telepbo• ~
ne N.. 5~4.
7 -8 K
~~~qaJC~~l~Jumg~;re~e~

.....

'=

Dr. Zygmunt

Gra~cwski

ADWOKAT

O!l"tlkiej.

nt·que1i

Reguł rn odj zdy z portów Santos l Rio de Janeir~
do Hawra i Bordeaux.
Komunikacj n 'sz bszs. i najwygodniejsza statkami lu-

ksusowemi pospiesznymi, które odbywalłl podt6ż z~ Santo
da Francji w 16 d i ch oraz statk mi specjalnie urządzo
nymi dh <>migrantów, którzy znajdą jak najwygodnieJsze po

l

m· eszczeni

Sta'~i mr i d ~Y po vcj: kab"ny III klasy.
Podróż z ił.orde ux. z Havte czyh ~ Pallice do Gdańtka o~
bywa ai~ pociągami irancu kie 1 aż do Dunkorque. a z Dunkerqu;
do Gdaósk• tatkamt k m . francus~iej • Ti nsatle.ntique•. W t• t•te
p1sób unikn st różnych naduźyć, na które niera,; bywaj4 na. 'l
i;eni nasi p ' ź rnw1 n granicy ntemiecldej.
1

a·bliż

o· •az do Europy
Z

'

IO DE J AN.EJR,

•BELLE ISLEc

23 maja
3! maja
»BVEDiCc
6 czerwca
~tAURIGNY ,·
tó czerwca
•lliASSlLIAc
27 czerwca
28
c
Ił
Sprzeclaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski dd
Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada).. ~ałatw1a i bliższych iaj
formacji udziela
:.LUTE'ł,lAc

23 maja

Ignacy Kaspro icz

Avenida ..u i""

mm

~

2K ~ta

Xavie~ ~

'

~

2

u •y.tyb1..

S.ralNifi•:••t•

C A S A B l C H t~ L S przy ulicy 15 ~de Novembro N.
Założ. w 1897 przez Ą1freda Ernesta Bicbels
Ma zawsze na skł· dz.c wielki wybór k~pelnszy dla pań i
z:1bawek, materjałów" przedmioty włrśc1 c n preseoty, oraz na
Warto ,przekonać się osob:ście o ob oc1 towarów j&ko Lż
kich cenach

i

Po ukończeniu uniwersytetu,
ma 7 •szczyt z w domić Sz
i Kolo JQ Poł·ką tż otworzył '
anc lar;EJ a ol ck i że
111
078
załatwia wszelkie sprawy cy.
ltl wilnt<J krymm loe, ~padtowe.
(063)
rozwodowe i t. d.

DR BENJA.MlN LINS
B11rr~tdlł! 181
--rrAVIO •lLVEU:tl\ DA MOrA.
2 b uw re•entHlne S erot i lnventarzy
l rzy ulicy Mart::chal Flori~no Pe X<l'

Biurn C ncelhe1r0

::Ell:L

uznany przez Narodowy De?artament zdrowia publicznego pismem dn. 21 luteg1
1916 roku, Nr. 26
Zw- lcza simtE>cznie ąyfilts b z mebęzpteczf•ńRtwn dla injekcyj. Jel't ene~
g'cznym środktem, czystcz,cym krt~w i lelmrntwem wielkiej wartoscj

"~t:tnowne

CEZAHA SZULCA

om•t

.~~~~~~~ ~~l.t~- ... ~~~-~~~m
f
N aj w 1ęliszy wy alazek dla leczenia syfilisu

W ciqgu 4 cb

»opiera co nB e8zły a kro,jn
hsjążki do nabożeństwa w w1el
kim wyb.nze i po Ctmach umiar
kowanych l
Księgarnu1 i drukarnia oraz fabryka
.ieC'zatek gumowych

Zapisywać si~ możoa

i DR. MACEOQ FILHO
t»ulmla tU!Irowane, J:.trn... Je, Zl!ba•·ki, Prowadzi wszelkie sprawy cywilne,
ks;fiZkl do nt.bożeń twa, swi~te obrazy handlowe, kcymmalne oraz sterot w
i statuetki, najr ~mb.llr~e prz.cdmtoty• ke.żdej miejscowolei stanu Parana · S.

~atcrnia,

fon 376

któ;ego wchodzą 4 biura: bankowe,
hłbryczm~, składów hurtuwych, ko·

-------------------------pap1erme drw
l\. r me
«Jas:• ae Novldades

114

UCZ\'

022

ei

Buro

Dl< 0LY;:,t~KS \1tEHt
ul.c'l Rto Branc:o n 8)

Potrzeba natychm1 st do Pon ~
i phszczy niepl'zemakalnych. Po·
Grossy Płaca Rs. 12$000 ~lt
~ dziPnnie.
Msiada meble nowe i używane.
Zgł >SJĆ się do Roma!la
Sprzedaż na Wl/płaty. Przy ulicy ~
1 de MMQo n. l B Tele-fon n. 389 ifl S_koll'! skiego w Ponta Gros- :
04t
~ s1e.
f;łt
!fi
Av Cllł, Bonifacio Viiella :
------~~~---~~~-----(JĄ.!'tłA t'RĄTT.
~ ł1 o m· ,z\ n au pis 'nia He
~ Nr. 29
2--8 tft
~
m gt 1 1 Oo ona; ma~zvn do Jtw ~~
li'nti -~i tilfli ... 4iiiti'<S -11;
czt>ma o az kc.s , Rt-g stradota c Przy uliq 15 d~ Novembro n. 66 a. ~a~~"~~~aa~~
~
0&2

wyjtnowanie bez bólu.

prezenty. P • 1 ry

<'n 666
-

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

JabOba Grinspunda
Fabryka mebliJ mater.acy1 kołder

n

Buro ul ca Buenos Aires n 16, feie

on11cher
S!tł86i obuwie, kapeluszy i drClbiazgów
Ultu Jcse 'Bon fac1o n 3 -a

ul ·c e1
Specjalnoś~ choroby nerwo e i dtie
cinne Dyrektor Centl,'llli nstytutw p ~ki
~cd rtz!ećmi przy ul Alegra n b gd:ie
przyjiT'uje od 10 do l1 i pół z rana
07

Księgarnie,

044
~DRHUGo A TONIQ-Of(BAkru;-

Rodolpho

05

-

filia intalacji elektryctnej, lłltD

terjdy

Biuro Płac Ozorio n. 49, Telefon €26

raukarji

w Barro Erecbi

Polski
Rio Gr. "

Wladyslawa Obroślaka.
Nowo sprowadzony i lki wybór towa ·ów metrowycb.t
dzi rolnic2!ycb* kuchennych i wszelkich drobiazgów. KupuJę p
kolonjalne, - płac~ wysokie ceny.
Adres: ~ ładvsław Obroślak
Barro-Erechim- Bio Grande do Sul

GOSP()f)AR :

-·

-

- li:

polski w Brazyłji wraz z gospo-iyoią
w najbliższym polskim Hk te oie tylko
n a s i o n a P a w ł a N i k o d e rn a .
przyjmują bo są niept:!wne

PAWEŁ
Skład

NIKODEM

N asiona z Polski

Nasion z Polski

KURYTYBA. TRA VESSA ZACHARIAS. 5.
(Jest to ulica ii:łąca od Awenidy Luiz Xavier do
placu Pra~a Zacharias, między tramwajami
na Batat i do Portao)

m~

NADAJĄ SIĘ

oo ~~

Koloniści

WARTO~CI.

W BRAZYL.JJ

LEPIE.J.

:\'IŻ JAKIEKOLWIEKINNE :\ASIONA.

nie

i Kupcy

zapominają nigdy

C e n y dr o b n ej s p r· z e d a~ y:

~

f irmy
P!l Wi;:.J:. NfiiODE
Tra vt:Jss a Zacharias, 5
Cu rit yba - · ParanA .

PrvSZI;l wysła ć ~od moim adresem
(trzeba
wypisać czytelnie imię . nazwisko, miej[o;cowość
pocztę lub stację kolejow ą,

o

torebka

o

··

•

-o . . . . .

000

.....

00

....

--

--

o.........................

-- -

oraz stan)-

- - - - - - - - · - -·

. ............ - ...

_____ _

______ "

___

.

nasion war?.&w 200 reis (ni~kt6re 500) Torebka -· poniższe nasiona, według tego, jak Zl!znaczam
nasion kwiatów i drzew 300 rs Nasiona polnP na ·~
=t w rubryce : torebki lub tuziny.
wagę łub onpowiednia ilość za l, 2 łub 3 i więcej ,,.
Należność za nasiona i na przesyłkl;l załączam
milreisów.
~ w kwocie ..
.$ ...--......
W Y S' y ł a s l ę l Y l k O Z a g O t 6 w k ę.
~

•

o

oo.

. ·-"'=l ::re
' »
= E-<o..c
E-< ON
~

KAP(T8TA.
ma

głowy,

POLSKA

jak z

żelaza!

czy z blizka czy z daleka przybywają do Kury-

tyby,

Do

Odciąć Zamówienie obok, wypisać dokładny
adres, niżej w spisie podać przy żądanym gatunku, ile torebek lub tuzinów.

ŚWIEŻE, Z OSTATNIEGO ZBIORU,
DOBOROWEJ

u p u j ą
P. o l s k i e
Innych nie
!

Jezeh na miejscu nie moga•. dosta ć polskich
nasion piszą o nie wprost do j edynego źródła :
P a w e~ N i k o d e m w K u r y l y b i e, Tra v!'lssa
Zacharias. 5

NADESZŁY

.H.Hli e.

..~arnó··

wstąpić

do tego

~m ~m ~m

składu, aby wedle własnego życzenia i wyboru
zaopatrzyć się w najlepsze, zawsze świeże

NASIONA Z POLSKI
warzywne, kwiatowe, drzew, polne• i inne w torebkach (pojedynczo i na tuziny).
lub na wagę.

Wyłączny i jedyny skład na całą Brszylję:

PAWEŁ

NIKO.DEM

Cnrityba, Tra1·essa .Zaeharias. 5

PARANA

BRASIL

Z a p r· z s s y ł k ę n a s i o n d o l i c z a s i ę :

pierwszy tuzin torebek 500 rs , każdy następny
(lub jego częRć) 100 rs.
Nlłs1 e nie
l

akż

p

n a

w

kapusty

ag ę.

bu r akó w i t.d .

NałAźnoM ~A nasiona i na prz~>Ryłkę n as ion
przesłać możnn z zam6wie niam pocztą j a k o list
pieniężny (•registraflo com vałor») poą_ adresem. :

Paweł Nikodem
TRA VłiSSA Z.o\.()HARIAS. 5
GURITYBA
PARANA.

~m ~~

iWl

e-

~

N asiona war·zyw
t->rebka 200 rs.
Berin gela
B o ć win a

AePiga
Fava (torebka 500 t'S )
Brokuły - Couve Broccołi
Brukiew biała i żółta
Na bo
Buraki ćwikłowe - Betet·raba
Cebula - Cebola
f.J ykorja - Chicorea
Dynia - Abobor&
Fasola szp - Feijao M. (500 ,.".)
G roch cukl' - Ervilha T (500 t'S)
Kaiafjory - Couve Flor
Kalar'3pka - Nabo de C101&
Kflpusta Bruks. - Oouve Brux
Kapusta Czerwona
Re,, ,·oxo
KapuRta Głow . - . Repolho branco
(wczesita. średnia, lnb późna)
Kapusta Włoska - R~-'P · Crespo
Kat•czochy - A le&l'hofra
Kop ••r - F' lltw llo

Bób

.;; l .

o
=c:p.
E-4 ~
E-o·$-o
N

Nasiona warżyw
torebka 200 rs.
Majeranek - MRngerona
Mak jadaloy
Papoula
Marchew - Cenoura
Melony - Melao
Musztarda - Mostarda
Ogórki
Pepino
Pasternak - Pastinaca
Pieczarki
Champignon cult.
Pieprz
Pimentao
Pietruszka - Salsa
Pomidory - Tomata
Pory
Alho Porro
Rabarber
Rhuibarbo
Rzepka 2 m. - NabiQo
Rzodkiew czarna -- Rabano
RzodkiE~wka l m. · Rabanelle
Salara głow.
Alface repolh
Salara rzymska - AlfacH romaua
Selery
· Aipo-Sdlsao
SŻparagi
Espargo
Szpinak
E..;pindre
Nasiona kwiatów i dr·zew
torebka 3L'O rs
Bratki - Amor Perfeito
Chaber ~ Escovinhn
Dzwonki
Oam~.>~nu'la
Goździki- Oravos
Groszek pach11ąc _v Ervilha chetr.
Lewkonja - noivo
Lwie pyszc1.ki
Bocr.a de leiio
Maki - ~·apoulas
.Nasturcja - Ch H g as
Ostróżka
Espor·a
Płomyk 'h lux
Rezeda - Reseda
Słonecznik ogrod
Gir11sol
i wiele innych
Cyprys
Eukaliptus
Lipa srebrzysta: t inne
N a 3 i o n a p o l n e (na wagę)
Buraki pastewne Koniczyna Len
Lucerua Łubin nieb. i żółty
Rajgras,' SE>radela i t. d.

'I,ylko Nasiona z Polski

KUPIEC POLSKI
w Brazylji,

--

dbający o rozwój przedsiębiorstwa.
trzyma na składzie tylko

wej

NASIONA Z POLSKI
PAWŁA

bo wie, że są dobre i pewne - i że ludzie ominą
inne. c wenny ', a po owe c polskie nasiona~ pr·zyj·
dą tylko do jego sklepu!

•• D l l l

--4

Spis nasion obok
z gotowym wzorem
zamówienia. Gatunki nasion do dowolnego ~yboru.

1 • l l l • l

Dla wszystkicH klimatów Bra?.ylji Poludnio·
najlepiej

e

są

D l l l l l

najlepsze!

Q • 8 l D l

l •
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DOBRE RADY.
Jak słać?

Skopać g•·ządkę dobr-7e z lat
na wieztouą. posy pac popiołem i polać
gnojówką ~a wozu śwHlżego nie dawać l Zostawić
tak grzącll'ę 2 tygodnie Potem oczyścić ziemię
z młodych chwastów i do.>iero zasiać nasiona.
Podlew:~ć! Latem zactetuować, aby słofice nie wypaliło
W ztmie podlPwać tylko rano. w lecie
tylko wiecz01em.
ubiegłych

PODZIĘKOW ANIA

wyrazy uznama nadeszły z różnych miejsco
wości. gdzie oasiooa polskie zostały w latach
Hl23 · 19~~ z dobrym skutkiem wypróbowane.
mianowicie w slanacb: Paranu, Sta Catharina, Rio
<lranrlo do t'ul (w trzech tych stanach tak nad
morurn jak i na wyżynie). S paulo, Espirito
~anto, Minas Geracs lioyaz i Matto1 Grosso.

Wysyłka kol ej ą bezpłatnie. P o c z tą dolicza się 101) rs . do kaidego tuzina

k o lej o wy ch
wych w całej

l • l • l l_

służy

LIC~_NE

Tuzin nasion kwiatów i drzew 2$400

Wysyłka

a

pod okiem znawców
w najlepszych stacjach doświadczalnych w Polsce,
a Polska ma klimat P.rzejściowy
od morskiego do lądowego

Tuzin nasion warzywnych 1$800,

ę.

l l l l

ponieważ wyhodowane jest

Ceny hurtowne nasion dla Kupców, przy
odbiorze najmniej 10 tuzinów :

g o t ó wk

e a

Ziarno Polskie

NIKODEDA.

T y lk o za

1 D •

·Ab) kapusta się udała, potrzebuje dobt·ej,
na wiezionej ziemi. Woli grunt wilgotny niż suchy.
Czi;'SIO okopywać - wzruszyć 1.iemię po każdym
deszczu! Nie sadzić kapusty rok za 1okiem w tern
samen• mit>jseu. bo się nie uda .i ulegnie chorobom.
Ojc!o wie nasi ~a li ziarno polskie i przy wozili je

z

sobą

u a wet do Brazylji. P!or.y by.ly
wspaniałe Korzy:>tajmy z doświadcztmia przodków.

W y c; t a r· c z y s v r l"i h o w a ó.
aby uw1erzyć!

do wszystkich stacji
i m i e j s c o w o ś c i p o c z t oBrazylji .

Adres:

PAWEŁ

NIKODEM

Travessa Zacharias 5
Curityba Parana.

...

PA,VEŁ

NIKODEM

N.A SIONA Z POLSKI
Curityba

Travessa ·Zacharias, 5 -

Parana.

