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WYDAWCA: FRANC[SZEK WOCHNIK 

polityce słów kilkoro. ców, nie mogą przybyć szybko. Również 1 
i wskutek powstałej na tern tle polemiki pra· ł wać się Gdynią. Wyciągając wnioski z p'l· 

bolszewicy obawiają się ściągnąć swe siły z sowej, zwłaszcza ostrych artykutów p. p. No- nujących w Gdańsku stosunków polityll· 
Kaukazu, a zwłaszcza kawalerję Budiennego, waczyńskiego i Zamorskiego w "Myśli Nie- nych i gospodarczych i olbrzymich cięż r(, V 

z dalekiego Wschodu, z Azji, nadchodzą gdyż na Kaukazie położenie jest również nie podległej" p. Piłsudski złożyt dnia l maja br. podatkowych, kupiectwo pol.;kie w Gdań u 
.,..,,,"',....",·ne i złowróżbne dla bolszewików zbyt pewne. p. prezesowi Grabskiemu pisemny obszerny w coraz większe( mierze na'Jywa w Gdyni 

mości, 0 wybuchu, w zajętym przez Urzędowe zródła S')Wieckie, które dotych- memorjał, w którym wykazując bezpodstaw· · tereny i domy. Cały szereg p;:>lskich t w.-
kraju Turkiestanie, powstania przeciw czas starały się zataić powagę sytuacji w ność tych pogłosek, oświadcza jednocześnie rzystw handlowych uc,adowit s;ę już w o..:y

illii\•!llllł)'wr~-·..,_~v:~· sowieckiemu. Turkiestanie, komunikują obecnie o wybuchu kategorycznie, że o żadne z wyższykh sta- ni, a związek polskich przemysłowców na. o
~·~'ll~ Według tych wiadomości powstanie roz· powstania ludności miejscowej tylko w nawisk w wojsku polskiem się nie ubiega, wych zamierza wybudować w Gdyni w .... 1-

· "'"''""""~ się jeszcze w listopadzie roku ubie- Taszkiencie. Komunikat podaje, że rozruchy a nawet w razie ofiarowania mu- stanow· kie cysterny dla nafty wysyłanej 7agrani..ę. 
w okolicach miasta Aschabadu, w kra- zostały krwawo stłumione przez oddziały czo ich nie przyjmie. Oprócz długiego mola południowego i łama-

jskim i rozszer~ając się stale po 1 bolszewickiej armji. l p P'ł d k' d . . . . . cza fal, wybudowano dotychczas w Gdyni 
zwycięskich bitwach z bolszewikami, Z Moskwy zaś donoszą, że wojska so- · 1 su 5dł1 n al mt 1.ema, ze czu]te. stę- zm~- wieżę wodociągową oraz za ·ład wodociago-
ęło obecnie cały prawie Turkiestan wieckie w Turkiestanie otrLymały znaczne l ckzony ~w~ ugo ~mą prac~ p~r YJną 1 ~OJ- wy, zakład elektryczny, tarbtk dla obrÓbki . z k , b t , 'łk' b d ł · · , · s ową 1 ze praame usunąc stę w zactsze d d b d . t d odm. oncem marca . r. pows ancy post t, wo ec czego u a o t m s tę "częscto- d . , .t> • , • k . rzewa o u owy portu 1 • • 
dówództwem ryułkownika Ryżowa za- we" odeprzeć powstańców. Natomiast od- ~mov:e 1 pos~tęct~ stę p!'acy ~a,u owo-WOJ· • 

miasto Kokand ~z początkiem kwietnia działy armji czerwonej, znajdujące się na po- ~ o~eJ 0 !az pisama wspommen ze swego MINISTER SPRA W WOJSKOWyCt l 
miasto Tas~kient dowodzący pow- łudniu Taszkientu przyłączyły się do pow- zycta WOJennego. OENERAL W. SIKOI(SKI W GDANSVU 

dawny generał carski Syczów: Ten stańcó.w. Pon~dto !uch powstańc~y w z~- KARY ZWIĄZANE Z OBIEGIEM MARKI W czasie pobytu swego w Gdyni mini-
jest głównym wodzem powstama. W chodmm Turktestame, w Bucharze 1 w Chi· 

ostatniej wojny dowodził na Kauka- wie z każdym dniem się rozszerza. I ZŁOTEGO. ster spraw wojskowych gencr 1ł S korski u lał 
jednym z turkiestańskich korpusów i z Kto wie, czy Azja nie położy kresu pa- Rząd polski wydał rozporządzenie, które się dnia 19 maja br. w towarzystwie gene-

t'lm ... ~~ deszy się wielką popularnością nowanil! krwiożerczej hydry żydowsko-boi- ustala karę do 5.000 złotych, jeżeli w czasie, ralnego komisarza R eczypospolitej Strasł ur-
ludności Turkiestanu. Sztab jego skta- szewicktej. gdy marka polska jest obok złot go środkiem gera oraz admirała Jovileta i komendanta de 

· ł · d Martina ha pokładzie statku "Komend n t 
się z samych oficerów byłej armj1 car- p atmczym, żą a na będzie zapłata w jed '1ym Piłsudski" do Gdańska, g izie zwiedził 
·, którzy zaraze;r. dowodzą poszczegól- środku z wykluczeniem drugiego, lub.gdy przy 

~~mlteni oddziałami armji powstańczej, dobrze w~ J1 ~ Ta l k!J przeliczeniu jednego środka na drugi nie bę- Westerplattę i Holm. 
· i składającej się częściowo z Tur- i&uOmO ·:Ci l 1'"0 1 • lm dzie przestrzegany ~stalony stosunek: 1 złoty·. Pobyt ministra Sikorskiego, według infor-

' a częściowo z Rosjan. W od- 1.800.000 marek polskich. Marka polska bę- macyj z Gdat1ska, wywarł wśród ludno~ci 
powstańczych panuje wzorowa dy- ZA NIEMIECKIE PIENIĄDZE PRZYGO- dzie kursowała do 1 lipca, poczem traci gdański~j wielkie wrażenie. Cżuła ona, że 

na; władza' cywilna w miejscowościach TOWUJE SIĘ NAPAD NA WILNO. wartość. swą mim? wy~iłków nacjona~izmu niemieck~--go 
przez powstańcóv_r, znajduje si~ w . . l l G~ansk n_1e zdoła na ~t~zszy czas ?Pr~e.c s ę 

miejscowej milicJi. Naczelną władzę Ntemc~ p~owadzą ?ar~~o sd~ą pr?pagan- KOMITET ORGANIZACYJNY BANKU z~···:crzchmct~v~t Polskt 1 pr~ynalezno~c~ d.o 
cywiln.ą piastuJ·.e złożony z Turkiestańczykó.w dę na Ltt~Ie ko~Ie~sktej, zmte~zaJ~cą do OOSPODARSTWA POLSKIEOO" meJ .. Z ~rugteJ ~t~ony paśrod ludnos~I me 

JJczmc2rv1 ugruntowama tamze Ich wpływow 1 utrzy- · zarazonr:'J swwmtzme n, a przywykkj do 
pv•"""'v~ · RosJan komttet. Chujadar, chan Turkte- mania w nieustannym napięciu antypolskiej W Warszawie utworzony został komitet blichtru wojskowego da~ się odczuwać na-

czyków został mianowany gubernator~:n opinji litewskiej. Akcja ich jednak nie ogra· organizacyjny "Banku Oa.;paddr"t vJ Kraj( v. t tę L10ta za i 1 
• .... m: n"nifes.a-:J '11i 

kraju Zakaspijskiego. C~lem powstania jest nicza się do samej propagandy, ale biorą oni weg.1", który powstać ma z połączenia trze ·h wojskowemi, o 'azuj 5 ' n· silę i potęgę. T ·~o 
obalenie władzy bolszewickiej i zaprowad!e· również wielki udział w organizowaniu nie · banków: Banku Krajowego we Lwnwie, ludności gdańskiej obt~nie brak i dać je to 
nie samodzielnych rząców republikańskich. regularnych sił zbroj'lych litewskich, które w Banku Komunalnego i Zakładu Kredytowego może jcJyni.! PolsKa. I :I. t.?go wizyta gene
Pówstańcy korzystają z poparcia sąsiedniego swoim czasie mają wziąć udział w walce o dla mi ;tst małopolskich. rctta Sikor. k: 2go wś 6 l tej części ludności 
kraju Afganistanu. Armja ich liczy przeszło Wilno, a także wzmocnić sprawność bojową Zadaniem "Banku Gospodarstwa Krajo- uczy n ta wrażenie b ruzo. dodatnie buc ąc 
60 tysięcy żołnierzy wszelkich rodzajów niemieckiego bojownika. wego" b~dzie udzielanie pomocy kredytowej pragnienie przynależenia do Polski. 
broni. miastom, współdziałanie w akcji' budowla-
Również w sąSs!adduj~cym z Tdu~·kie?tanem p PIŁSUDSKINil: STARA SIĘO ŻADNE nej i t. d. 

kraju kozaków Ie mtorzecza aJe slę zau- z WYZSZYCH STANOWISK 
ważyć ruch antybolszewicki i generał Syczów, w WOJSKU. 
wódz powstania turkiestańskiego zawiązał z 
nim łączność. 

Bolszewicy wysłali już znaczne siły na 
stłumienie tego powstania, lecz z powodu 
uszkodzenia linji kolejowej przez powstań-

Wobec uporczywych pogłosek, jakie w 
ostatnich czasach pojawiły się w prasie pol
skiej o tern jakoby p. Piłsudski starał się o 
stanowisko generalnego inspektora armji 

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE ZROZU
MIAŁO ZNACZENIE PORTU W GDYNI 

"Baltische Press" donosi, że kupiectwo 
polskie, a zwłaszcza kupiectwo polskie w 
Gdańsku, zaczyna coraz bardziej interesa-

KOLEJE JAKIE OBECNIE BUDUJE 
POLSKA 

Pisma warszawskie po informacjach uc. ·=e
lanych im prz~! dyr\.!~tora departamc.1tu 'm· 
dowy kolei og .• 5zaj że państwo pou je 
pod względem poląc-!:eń kolejowych Jest 
zbiorem trzech różnych systematów kolejo-

W "
~ lCI A ""'~l~!!lft!łlftV, . widzi! Ktoby o czemś podobnem my~lał? Kto nam stłumiając westchnienie. - Stawiam jedn11k tu wa- i wydawał s ę na kupca. Gdyby on był wsz;ys o 

V M!Ai ••!H!tiJr/ coś dowieść może? Tu jedna tylko jest rada: wy runek, aby się pan zup{•łnie cło moich życzeń za· słyszał ... 
kręcić się z tego wszelkierui siłami i sposobami. stosował i nie podjął przeciwko obu tym kubietom Obrzucaj~ się oni wzajemnie przerażonym 

z naszych czasow, w 4 tomdch - Niech pan robi, co się panu podoba - od nic, czAgobym ja me akceptoweł wzrciuem. 
przez Jerzego Bornes'a. powiuda baron zo stanowcz( scią, okazuJącą cały Zg,ldza-n s:ę Dlł. to - wola Alfred bez na· - Nte słyszał on z pewnością ani słowa, Lo 

190 Jego wstręt do , zamiar6w zbrodniarza. - Ja rąk i mysłu. - Z ;batzymy przecież dopiero, będąc na m 1 śmy b rd o cichutko m owili - pocieszrt go l' t0r 
purak:er·qj _ A jeżeli stary nie uslucha po dobremu, to swej do teg'l nie podam miej~>co, co i jak to naJlepiej da się uczynić. pu krótkiej k'auzie. - Je~eli jedna& człowiek teu 

pan natundnie użyje przemocy Gświadcza Alfred. - Ależ do kata l Musi pan przecie~ uznać, że Odwróciwszy się w tej chwi i i pll>patrzywszy rr.nie zoa, to ... 
_ Od tego nasze bezpie<.Zeństwo zależy l nam nic innego nie pozostaje - wtrąca Alfred z mimochodem w okno, wydaje aktor okrzyk prze· - Trzeba się było przebrać - wtrąca l•..r •o. 

- Słusznie - potakuje baron. z westchnieniem. gniewem. raMnia - Tak jest, ale czyż to mo1ua o wszy~tk e r: 
_ 1 hrabia ma już podejtzenie, co do znikni~cia - Panu może nie ~ przerywa :mu Foebran - Co panu jest? - pyta baron zdziwiony. pamiflłać - uniewir.nia s.ę aktor. - Tu w te1 o· 

-·"'-··• jego narzeczoneJ. Obawiam się, że to dla nas wszy pogadliwie - dla pana morderstwo nic nie znaczy, Alfred n'e odpowiada mu, lecz dopadłszy do kolicy nikt mnie pr~ecie11 nie zna l Cóż my te z: 
stkich b~dzie nlebez, ial:zne, jeżeli nam się nie uda lecz ja chcę silmienie i serca swe od tego uchronit. okna, otwiera je i yoycbyla się przez nie. Widzi on mamy począć. 
sprawy tej tutaj po cichu załagodzić Alfred śmieje się znów szyderczo, a twarz jego jednak już tylko cień postaci człowieczej, niknącej - Precz stqd l Uciekajmy i to ja!{ najprędleJ. 

_ Jest nas przecież dwu rezolutnych, silnych oblewa się rumieńctJm gniewu i wściekłości za zakrętem domu - Ten człowiek za nami pojed.:io. 
mężczyzn odpowiada Alfred. - Nie traćmy czasu - Czyż pan prz~z swoje dziecinne wątpli~ości ~dy okno. ·napo~r6t zamyka, twarz jego jel!lt . - O,. droga ciągoie. się prz'Jcio~ przez ki 1 
1 śpieszmy czemprędzeJ do zamku. . wszystko. zepsuć .za:m•erza? - wola on podraźmony trup10 blada 1 zmtemona. ro~l w łosiO a tu. )Ui wterzól' z .. padu, w. lu; o 

_ .Oby tylko stary Bertold nie uctekł tymcza· - Pr~eCież pow10ten pan uznać. że z~cząwszy ra·" - Podslucbs~o ~as - syczy on ochryple. m1ędzy drze'o\;amt, z pcwnośclą mu s1ę u<>u ć 
aem z dziewczyllli - niepokoi się baron. l z namt, rnust pan aż do końca z nami wytrwać. l Baron okropme s1ę przes r11sza. l pctraftmy 

_ To jest niemo~liwe. Zamknęliśmy go w wieiy - Nie l - odpowiada baron ostro. Pod - Mój Boże, czy to możliwe - szepcze on. - To nam się na nic o:o z la, p n G bat·oi l 
z dziewczyną razem. . . . żadnym. pozorem nie poka~ę się teraz n~wet w Kog<• pan. w_•dział? . .Je~eli ten czł?w•ek _jeot rzeclyWiścio t~tl)iciem 1· 

_ No teraz to jestem pewny, że su} z mm me t~:amku 1 wracam wprost stąd do domu. Nte chcę - Widzlałem J9d 1ego człow10ka na dworze przy cyJnym, to w;e on JUż, jokąd pan zd ża. Zjawi ::m 
nie da zr~bić, ktedy się pan z ~1m t~k gwałtownie a~y na ~nie padło podejrzenie, że jestem współ· o~ni~ .•. m•ał. on cier:rm!ł b~0dę i ~ył j~soo ub~anf. sią z pewnością jutro w 'lmku . 
obszedł - wta·ąca Foabren gmewme. - Cóż my wmnym . . N1e Jest to mltt z mteszkanców W10sk1, lecz ,Jakiś Baron wpada w rvzp cz. Z "'wu nowy mep "Y• 
teraz z nim poczniemy? - Ha, ha ! I .nyśh pan przez to umknąć wszy· obcy przybysz. jacie!. Znowu inna pr-:eszkoda. Nu~ widzi on ratu, ·u 

_ To się znajdzie 1 Główna rzecz jest, aby te stkich nastąpstw tej sprawy ? szydzi aktor, Strach b'łrona się wzmaga, gdy przypomina on ani drol6i wyjścia P' z~d sobą. • , 
obie kobiety zn6w w moc swoją dostać. wściekły z gniewu. - Ależ mói kochany pan e !lObie Malłera, który ze samej stolic·y ~}ł jego to- Po długiej naradzJe pityc!lod ą obaj wr. ól cv 

_ Nie widzę jeszcze zawsze ko~ca. Cóż s~ę baronte, zaoomina. pa~ zup.elnie, że tal;. samo .pana warzysze~ podróży . przeci.eż do pewneg) porozumsenia su~ i roz' .o· 
! niemi pózniej ma stać? Przecież n1e można Je przyłapać mogli, ;ak. t .mme. Pr,.ec1eż _pan ~l po · - Bo:ze .Wilzechmogący l ten. ezto~1ek .•. , .bo dzą su~. . 
prze<il cale życie wię~ić? magał tak w sprzątmęctu baroca Marw1tza, Jak 1 w to z pewuośCJtł on •. • przez całą drogę JUż Ja~ cień Alfred sam do Izby gospodarczej wcbodli; g~.: a 

_ One muszą zniknąć z tego świata To jest uwiedzeniu jego żony. I myśli pan, że Ło panu w za mną postępował - mówi Foobren dtżącym nie zastaje nikogo, prócz gospodarza i pocztyliona. 
fedyna droga wyjścia - syczy Alfred z demonicz razie wykrycia bezkarnie ~jc!zie? . . . gło~em i odpowia~a A_lfredo~i dal~j, jak z M•!ler~~ Z naiwną niby obojętnością pyta aktor gospod~rza 
ną stanowczością. . . Baron patrzy po~uro 1 bez~a~me przed steb1e. w l~.dnym wag~me J'.lChał 1 dop1ero na ostatnieJ czy zn~en nowy . gość w tym czasie nie przybył. 

Baroa wzdryga się na my~l i dreszcze CJalo Jago s.lyszał on ~o sa~o tu:Z od Olg1 1 uznaJe ~eraz, ~e staCJI go zostaw1ł.. . . . . . Poczt~hon odpowaada mu, że on jednego p ażdra 
przechodzą stę beznadzte!nte 1 bez ratunku zaplątał w s1eć zbro Ten człow1ek Je3t pewno taktmś s;:;pllłglem, 'f)rzywt6zł, lecz ~e ten wy.,i~dl jeszcze !'rzed karcz 1111 

- Na Boga świętego! Nie, nie l Tylko żadnego dni i występków. . . . . który wstał z!l panem wysłany - pod.iuwa mu i zn•kl gdziPś bAz śladu: 
mordu ! - A potem, mus1 pan 1 o hrabmte pomyśleć- Alfred Aktor domyś'n s;ę me~włoc ni'l,. kto to byl i · • 

Aktor wzrusza ramionami. ciągnie Alfrad dalej. - Jeżeli wszystko na wierzch - Szpieg? Czy pan ma na myśli policyjnego za~szy sobio rz prownJzió koria, odfo~d.t g o· . 
_ Czy ma pan jaki\ lepszą rad~? - pyta on wyJdzie, to ona z nami jest stracona Wtedy nic z detektywa ? pyta baron trzęsąc s~ę jHk we febrze pem w stro::tę z~-~• •ku 

ostro. pięknych pana planów co do przys2'łOśCJ, Do dyabla. - Widoczme musi to być ctt. wiek tej kata Og'ąti s· ę t d c1 su d) c>~ u poz steLI . • 
_ Ja pod tadnym warunkiem przyzwolenia p~ni~, nie. namyślaj . si~ pan długo kr·ńczy on ~OrJi - potwie.rd~a b~ły aktor. - Przypusrcznm nik ~o me w.c>zt. W1d •;z.DH1 w1 c Mili r za n~ 

11wego na to nie dam - odpowiada ~aron bliidy ~uemerphw1~. -. Mu~1 ~a~ t~raz ze mną do zamku ze to ze złe?ema brab ego Rotenbur&:a. śledzt .. P? chw1h .r.wa nM I:>!Pgu, a wresz('Ie 'i 
i Jeżący. - Niech pan obmyśli skutki. Czy chce Jtlcbać, o me wsęceJ me Idzie. - Tak Jest . · . Tak ! ... Jarnemtujo ba run Foe· z k•Jn:a 1 chowa SH~ w krtak b tuż prly dru, 
pan , . . wpaść w ręce kata 1 Myśl o OldLe zmien!a i zmiękcza barona. Da· bren i pad1t drżący i z załamanemi rękom na 

Alfred wybucha szydprczym śmiechem. . cyduie si~ on w~eszcie ~a pro~by Alfreda. . krzeszło. Mól Baza! A ja pr7.~cłe~ n. c nic pne (Ci g dul::;zy nastąp1), 
Nit~cb pan zaraz wszystkieso tak czarno n1e - Dobrze w1ęc, po1ad~ z panam - mówi on czuwałem l Ten człow1uk tak n1ewmme wyglądał 
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Dr. G.t-ae tano de O llveirt' 
oporator - a k u sz er 

L<>czy mnsflżcrn eloktrycwym, reuma
ty!.m, ucw ralgje i para!iż . B~1da oos, 

uszy i gardło . 
Pr?.y ul. 15 de Novembro 93 oa piętr1;e 
nad apteką Tell Tel<~fon 575. 

Wj'( bJ jakie istniały w trzec!l by· 
łych zaborach, maj4cycb odmieon(ł 
polityk~ kolejowlł i dażących p ...,d 
v.zg'Qdem budovJy ko!eJi d ·) zgo~a 
ró~nych celów. Dla stworzeni peł 
nej i harmonijnej ca'.cści trzeba 
był" dobrze zapocz~! kować szereg 
nowych robót, zwiazl}oych z rozbu · 
dow~ sieci kolejowej, mając przy• 
tem na uw::dze równom.erne zasi. 
lenie kr2ju w paliwo mineralne, 
uł,lt~1" ienie wywozu z ośrodków 
przemysłowych i dowoz:l.J do nich 
snrowców i produk16w, ułatwienia 
eksportu i importu Ją1owego, udo· 
skonalenie komuoikncji z B.,łtyl~iem 
i wreszcie wzgl~dy n .~tury po!itycz· 
mj 1 strategiczne j. 

Obecnie b~dą budowane nast~ · 
pt.,j ace liujt: 

1) Ził glc:bie WflJlowe-Cz~stocbo' 
wa-- Ł1sk lub Zduusb W oh, z prze• 
dłuż~niem na Zgi<'rz - Rutoo -
Płt ck-S1erp<- B:odni,a. 

2) Kaldy- Herby-W1eluń
Kalisz-Inowrocław (dla obejścia 
kuryta: za k!uczn:>rski ~'> go ). 

3) Z g!::bie-Z Jisławice-Opoc~. 
no-Warszawa. 

4) Z głąbie-Przesie~a-Tarno· 
brz~"g - N1sko-Btłgoraj -Zamość 
- K1wiera (d:a poł~czenia żyznych 
okoile łnb •s:ii !P 1 ułatwienia do· 
wn~u w~g\a ). 

5) WarLz:.lwit - Gt· j';c-Radom 
-0 .trowiec- ( 'a bi1ższy przewóz 
prnduk~ó 11 n~ f owych z ~hlooolsk1 ) 

6) Rempoe- Pwtrków -Ridom 
- Lublin (połą,c , e ,J ie z~chodu ze 
Wschod~m z (Jb>'jś i~m Warszawył 
liop w.1żn,1 przy m f;dzynarodowym 
traozycie uo Rosji.) 

PODW YZ "ZENIE PODATKU DO 
CIIJDOWEGO 0 ') P080 ~ ÓW 

SŁUZ tiOWYCH. 

Z rozpc>rzadzenia. pao1 Prezy 
d ata. azeczypospolitej równocze 
Śr ! ~> z p()dwy~szeoi€m podaUtu 
gr uotowf'g'J i budvnkowq~o pod· 
wy±szooo takt.e p;,.d lt ek dochodo. 
Wy od UpOSa.żŁń służbowych PO 
cząwszy od 1 maja ' aź do koń~a 
bieżącego roku. 

P :;a wyższenie podntku następu je 
przez od po~ iednie . podn~esi~oie 
stopy procentowe 1, Wlarodapte] do 
obliczenia podatku według skali 
rr-gułowanej, jak dotycbczasJ co 
miesiąc. 

Motywem do podwyższenia tegn 
podatku jest koniPCZność, miedzy 
ionemi1 powi~kszenia kredytu na 
utrzy[.aanie publiczoych szkół pow· 
szechoycb. 

NO WY POSEŁ POLSKI W RIO 
DE JANEIRO. 

Dowiadujemy się , że posłem pol 
skirn w R10 de Janeiro zamiano 
wany został p. Jurystowaki1 do· 
tychczasowy charge d'affaire w 
Atenach. 

Przegląd religijny. 
Pam ięć Ojca Swiętewo o Polsee 

W e wszystkich krajach katolickich 
na cdym śwtecie maj poświ~cony jest 
nab:1źeństwu do Matki Boskiej i c:o· 
dz.ień ~rzez caty ten miesiile w kośc io
·l. ch i po domach śpiewana lub odma• 
"'riana bywa na Jej cte~ć htanja z~a· 
~"'" "loretańsklł•· Nazwa ta pochodzi 
od m1 uta Loreta, leź'łcego n~ wscho· 
dnim brze"tu W•och, nad morzem Adrja 
tvckiem. J est to miasto nieduże ale 
s·łynne z tego, ~e si§ w niem znajduje 
Ś'l'łtętość ctc~ona pr.:ez cały świat ka 
tJI cki - domek, w którym 9rzed dwu 
d-.testu wiek~m 1 m1eszkała w Nazarecie 
Świ~ta Rt)dzina. Według podania do
m k ten przynieśli do Lorela antołowie 
tórzy, zabrnrszy g .: w roku 129,1 z 

Nazaretu, najpierw, jakby na prob~ . 
mteś;:ili w Dalmacji, po wschodniej 
'lnie morza Adrjatyckiego,. ale po 
~rech l.atsch zabral i znów zts.mt4d 

u tzenieśh za m·'lrze, do Loret~ 1 tam 
629 ciu lat s i~ znajduje Maleńki 

n aomek. z którego zach.:Jwaly si~ 
.. \ytko ścł~:-:y i p:dłogll, bo d•chu ani 

pułapu już niem11., zMjdu~a się wewnątrt 
wspan•ałeg-o kościol& katedralnego, w 
którym twony jskby osobn4 kl'lplice 
w środku świlltyni. Prócz teg:, s4 przy 
bocznych nawach, jak zwykle. inne 
kaplice, a w liczbie ich tskże kaplicg, 
polska, którą właś!lie teraz malarze 
przyozdnbiajlł wielkiemi malowidłami. 
Na jednym z tych obrazów przedsta 
wiono zwyc·~stwo Jana Trzeci~go So· 
bieskiego pod W iedniem, gdzie dziel· 
ny ten król nas: zhmal pot~gę Tur· 
kó'A', zagraiającycb nietylko Austrji, 
ale i innym kujom cbrzcśćjańJkim 
Loreto jest s iedzibą biskupA i włl,śnie 
temi czt~ sy pizybył tam nowy biskup, 
który prze4tem był człon1tiem poseł 
stwa papieskiego w Waszyngtonie, 
stolicy Stanów z ,ednoczonych w Amer 
r) ce Północnej Tam właśnie z urzędu 
swego stykał sio cz~sto z Polakami 
i polubił nuz n ród. Rozumiejąc, ~e 
Poiakom sprawi to przyjemność, chciał 
żeby na drugim wielkim obrazie w 
owej kaplicy pohkiej przedstawiono 
konsekracj~; obecnego Papieźa na bi· 
skuoa, która, jak wiaJomo, odbyła si~ 
w katedrze wuszawskiej. Pomyśl ten 
nrzedstawiono Papieiowi. Ale Pius 
Jedenatsty, nie zgod!:il sio na to. Po· 
wiedział, że obok zwycięztwa pod 
Wiedniem może być na owym drugim 
obrazie uwieczniony tylko inny czyn 
Polaków, równie jak tamten świetny 
i pełen chwały, a mianowicie obrona 
stolicy Polskl przed n11wałlł bolsze· 
WICklł, ·ów cud nad Wislfl", którego 
Ojciec Swi~ty podczas pobytu w War• 
szawie sam b~ł świadkiem, i którego, 
jak powiedział, do śm!erci nie zapom• 
ni. Mówiile to. Ojciec Swi~ty wzilłł ar• 
ku,z papieru i wyl)isał na nim nuwi . 
ska wstyslkich d'Jwó::lc:ów i bardz.iej 
znanych ucz~stników owej obron~·. nie 
zapom!!laiąc oczywiście o bohaterskim 
ksi~dzu Skorupce, poległym pod Oso
wem Siebie pozwolił um•eścić na owym 
obrazie, ale tylko na boku, dzi~kują
c:ego Panu Bogu na kl~c~kach za zwy· 
ci~;ztwo Polaków i u ocalenie świata 
chrześćjań~l:tiego przad nawałą boisze
wickił Tak to Ojciec Swif;ty raz jen· 
cze dowiódł, te pami~ta o Polsce i po 
ojcow&ku ill miłuJe 

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

TElEGRAMY 
. Polska Warszawa 15. - W 

towarzystwie czterech francuskich 
prałatów przybył dnia 13 b. m. do 
Warszawy arcybiskup paryski, kar 
dynał DuboJs 

Warszawa 16 - Jako deleg~. 
tow na Międzynarodową Konf·.>. ren. 
ej~ Handlową, wybrał Sejm sena 
tor a B run" i posła Sewdowskiego (?) 

Warszawa 16. - Tutejsze po• 
selstwo sowieckie z polecenia swe• 
go rz~du odmówtło wizy na p!lszpor• 
tach polskich urz~doików t którzy 
mieli wyjechać do Moskwy celem 
wykonania klauzul traktatu zawar. 
tego w RydzP..t dotyczl\cycb od 
szkodowań wojennych. 

Post~ powanie to ma być w związ. 
ku z pwtestem, który rząd sowiecki 
wysłał rzl\dowi polskiemu w spra' 
w1e rzekom go ucisku moif~jszości 
narodowych we Wsch 'Jdniej Mało · 
polsce, a który nie został uv.zglę· 
dniony przez rząd polski. Rząd so
wiecki uważa to jako pogwałcenie 
7 :mej klauzuli traktatu ryskiego. 

J est możliwe1 że sowiety nie 
zechc~ teraz wykonać klauzul tra 
kt.atu ryokiego, dotyczllcych odszko· 
dowań. W takim razie polski mi. 
nister spraw zagranicznych• zmu· 
szony byłby zażądać od rz~du so• 
wieckiego ofrcjalnego wyjaśnienia 
tej sprawy. 

- Na dzień 1 lipca br. został 
naznaczony termin losowania tylu· 
łów polskiej potyczki. 

Warszawa 17.- Cała prasa pol' 
ska rozpisuje się szeroko i przy• 
chylnie o wyborze nowego prezy• 
denta Francji) zaznaczając przyja
cielskie stos:.mki, panujące mi~dzy 
Polską i Francją. Dzienniki polekie 
dodajlł, że znane s~ w Polsce 
przyjacietakie uczucia nowego pre. 
zydenta p. Gastona Doumergue'go 
dla PolskiJ uznajileego zawaze war 
t<>ś6 zwta?.ku z Pol;:;ką i stanowisko, 
jakie Polska zajmuJe dla pokoju 
Europy. 

Niektóre dzienniki dodają1 że 
naród francuski, tak przy wybo 
rach z 11 maja br. jak a przy wy 
borze prezydenta okazał si( trady• 
cy,oym obronca wolności, luJ.zko 
ści praw narodowych. 

Wars~awa. 19. - "ząd polsk1 

zajoty jrst obecnie ureg•llowaniem 
długu Polski zaciągnietego w Sta· 
nach ZJednoczonych. W tvm celu 
przesłano potrzebne iostrukcjp po 
słowi polskiemu w Waszyngtonie. 

- Sejm polski zatwierdził tra• 
ktat handlowy, zawarty między 
Polską i Anglja. 

Warszawa 19. - Sejm polski 
zatwierdził przedłożony przez rząd 
projekt kredytów zagranicznych. 

Zarazem 150 głosami przeciw 
145 odrtucił wniosel: udzielenia 
rz~dowi obecnemu votum nieufao· 
ści. (Wniosek ten woiosra niezawo 
dnie lewica; która już od dłuższe. 
go czasu zwalcz2. rz~dy p. Grabskie 
~o. W walce tej szczególn~ ~orli 
wościl\ odznac~a si~, jak zw~kle, 
nigdy i z niczego niezadowolone, ko 
mnnistyczno socjalis ,ycżno ·ludowe 
, Wyzwoleniec. p, R.) 

Warszawa 19. - Po otwarciu 
kursów uniwersyteckich w Warsza, 
wie, p. minister pełnomocny Bra• 
zylji, Dr. Alt::ebiades Pec;lDh'l, roz, 
pocznie szereg konferencyj o bra1 
z~liJskiej geografjt handlowej, ze 
SICzególnem uwzgl~dnieniem §rodo• 
wisk produkc-yjnych, koleji te!az 
nych, miast portowych żef?lugi, 
hygjeny, ulepszenia miast i kultury 
narodowej brazylijskiej. 

Warszawa 19 - Na mocy tra• 
ktatu wersalskiego i n!lstc:pnycb 
uchwał Rady Ambasad~rów w Ge• 
newie Polska miała otrzymywać 
od Niemiec tytułem odszkodowań 
wojennych, 1.116.515 ton wągla.. 
Zaraz jed cak po kilim pierwszych 
dostawach Niemcy zmżyły t~ cyfrę 
do 500.000 ton, mimo energiczne 
protesty rządu poiskiego. 

Obecnie Polska stara si~ ener 
gicznie u rządów aljanckicb1 aby 
dostawa W~(;la !::yła przez Niemcy 
dokonywana- w myśl traktatu wer• 
salskiego. 

Litwa. Kowno 16. -Litewski 
gab10et ministerjaloy podał się do 
dymisji. 

1:1 apierosy • VEa,DO c Y O tiK 
mieszanin& --------------------

Włochy, Rzym 19. - Potwier• 
dza SitJ wiadomość4 te socja!istycz• 
ny deputowany włoski, miiJonet· 
Matteotti, którego tajemnicze zni. 
kniQcie wywołało ogromne zanie
pokojenie i wzburzenie we wszy• 
stkich stronnictwach socjalno.ko• 
muoistycznycb4 został rzeczyWiście 
porwany i skrytobójczo zamOrdo1 
wany. Mordercy zadah mu w auto• 
mobilu kilkanaście pcboięć sztyle· 
tem i nast~pnie zwłoki zamordo• 
wanego póchowali w pobliżu wioski 
Mentana, oddaloneJ od Rzymu 21 
kilometrów. Jako głównych spraw. 
ców tego ohydnego morderstwa po 
litycznego wymieniaJą Fehppeh'ego1 
wydawc~ i redaktora d.&iennika 
faszystowskiego •)lll Corriere Italia• 
noc1 byłego kap:tana Duminiego, 
F&lipa NaldiegoJ byłego dyrektora 

• 

lioie nadesłał do Paryża nast<:pu • 
jąt:e :nformac1e: •Niemieccy mo. 
n~rcb iśc• i orgacizacje wojskowe 
pant1ją zupełnia nad c~ynno~ciami 
rządu niemieckiego, który n!c nie 
robi dla obrony republiki1 a gene· 
raloy prokurator uie chce proceso
wać prezesa towarzystwa studen 
tów wszecbniemieckich, który za· 
groził dziennikarzow~ Berohartowi 
śauercią, jeżeli nie przestanie ata· 
kować marszałka Ludendorfa, szefa 
narodowców niemieekich. 'Tt·zy ty· 
siące procesów o zdr&dę stanu prze• 
ciw republikanom i socjalistom 
oczekuje na rozpraw~ i sąd. Jeden 
miljon i trzysta tysi~cy ludzi nale 
ży nietylko do obron" krajowei1 lecz. 
także do organizacvi tajnych. 

Rio de Janeiro 16 . - T elegza
fają z Berlina, że Niemcy znajdu 
ja się znowu w przededniu bardzo 
poważnych zaj~ć. Faszyści niemiec 
cy planuj~ Zimach stanu. Prze· 
wyzsza miljon liczba osób. uzb:o 
jonvch przez tajne organizacje. 

Berlin 18. - Został zniesiony 
podatek w kwocie 500 marek zło 
tych, nałożony na Niemców wyjeż 
dżających zagranic~. 

Paryż 18.- Francuski minister 
wojnvJ generał Nollet oświadczył" 
że Niemcy ,powinny być rozbrojo 
ne1 gdyż w razie przeciwnym 
wkróti' bc:dą posiadały wojskg ta· 
kie, jakie miały w r. 1914. 

Paryż 18.-Dzienmk »Jouroalc 
uważa za konieczne, aby rząd fran 
cuski ~akomunikował premjerowi 
Anglji1 sprawozdanie szefa wojs 
okupacyjnych w Nadrenji generał 
Degoutte1 w którem tenże oświadc 
:!:e Niemcy przygotowują niespadzi , 
Wllny atak na okupacyJne wojs 
aljantów. 

Rosja. Paryż 15. - Nadesła,: 
ne wiadomości informują.~ :ie m 
narchiści rosyjscy zebrali .si~ na 
tajną konferencj~ i oświądczyli, że 
monarcbja rosyjska bQdzie wkrótce 
przywrócona. 

Berlin 16, - Ztmieszkali tu 
monarebiści rosyjscy są bardzo 
czynni, porozumiewaj" się ze wszy. 
stkimi innymi monarchistami i przy. 
gotowują przywróce:1ie monarchii 
w Rosji. Celem odzyska::tia .tronu 
rosyjskiego wielki ksi~że Mikołaj 
Mikołajewicz rozporz,.dza ogromną 
sumą. 

G.;SA Bl{ASIL, 
ul Jose Bonifacio 10 (dawna Fecbada) 

Zawiadamia swoich liczuycn fregezów, 
że otrzymała właśnie duży transport 
rozmaitych artykułów zimowych a mia
nowicie: korty sukienne na ubrania (ca
semiras) materJały wełniane fmtar;yjne, 
barchany gładkie i fantazyjne, flanele, 
koce, kołdry, pla;;zcze i mnóstwo innych 
artykułów. tu nie wymienionych. 

SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCI 
Ceny przystQpne dla wszystkich 

ZobaezJ"Ć aby owiersyć l 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
ceee •*•••••••••••es• •••••0 i redaktora dzier:.01k~ •O Tempot 1 

niejakiego Volpiego i wielu innych 
wpływowych faszystów. - Opinja 
publiczna oskarżyła nawet o współ· r; 
udział w tej zbrodni samego Mus· 1 . 
sohoiego. Wobec tego oskarżenia/ 
Mussolini podał sl~ do dymisji 

Z Kurytyby. 
ODJAZD KS'. TEODORA 

DRAPIEWSKIEGO. 

We środę dnia 18 b.m., po przeszło 
ló ldnim pobycie w Fa.ranie, wyr 
j echał :z Kurytyby z powrotem do 
kraju powszechnie ceniony i szano. 
wany katlłan ·misjonarzJ ks. Teodor 
Drapiewski1 dotychczas proboszcz 
kurytybskiej parafJi polskiej i wy· 
dawca n Gazety Połskil:lj c, które to 
czynnoaci objął po lta. proboszczu 
Stamsławie Trzebiatowskim, gdy 
te:1 przed dwowa laty zmuszony 
był wyjechać na kolonję Muricy1 
aby tam podreperować swe zdro· 
wie, nadwyretone uciążliwą i de 
nerwujl\c~ prac!\. 

i nastQpoie zreorganizował gabine
tu tworząc z niego rodzai dyre• 
ktorjatu. Pooadto Mussolini zarzą· 
dził, aoy przeprowadzono jak naj 
energicznieJsze śledztwo i )ak na J• 
l:urowiej ukarano winnych, bez 
wzgl~du do jakiego naleź!\ stro , 
mctwa. 

Zamordowar;1ie deputowanego 
Matteottiego wywołało zaburzenia 
w cały ch Włoszech i spowodt~wab 
kilka krwawych zatargów mi~dzy 
socjalistami i faszystami. 

Przyczyną morderstwa miało byt 
to1 te Matteotti w duiu zamordo· 
wsnia go miał pr~edstawić w Izbie 
deputowanych dokumenty kompro
mltuj~ce bardzo ':itronD!ctwo fa · 
swstów 
Pe1p1~rusy •VEI\UO• LU ł'US 

mir:>S?.:P. m o a d ~hk:itnq 

1'1emcy, t'aryz 16. - K Jre· 
spondent d~1~nnika • joarnal' w Ber 

Z wyjazdem ks. Drapiewskiego 
do kraju, kolonja polska w Para• 
nie trac1 Jednego z najgcrliwszyrb 
i najprzykładniejszych kapła:iów, 
prawdziwego sługe bożego, pt·acLJJą· 
~ego jedynie dla chwał? Boga, -
traci również calem sercem swą 
ojczyznę kochaj"cego Polaka, kłó· 
ry tu na wychodźtwie przez cały 
czas swego pobyta pracował bez 

Nr. 47 

wytchnienia i owocnie dla dobra 
wychodźtwa polskiego. - To też=~~~ 
:żegnamy go z żalem serdecznym, 
ży ~ząc Mu z całego serca błogo. 
shwieństwa Bożego, pomyśłno~ci 
i powodzenia tam w kraju dla dal· 
szej Jego pracy dla dobra naszej 
św . Wiat·~ i naszej ukochanej 
OJczyzny, 

Ks. Drapiewski przyrzekł nam 
opisać i nadesłać swe wra~enia z 
pod róży, jak rówoid zasilać stałe 
nasze p1smo swemi cenneroi wia· 
domościami z kraju, za co mu z 
góry serdecznie dzi~ku ,emy. 
~- · ·odjeżdżającego ks. Drapiewskiego 
pożegnało na dworcu kolejowym 
liczne grono przyjaciół i znajo• 
mycb,-Z dtJchowieństwa był tylko 
ks. proboszcz Trzebiatowski. I. s. 

ŚP. SIOSTRA AUGUSTYNA. 

Dnia 12 b. m. zasnęła w Panu 
na kolonji Odeans śp. Sióstra Au• 
gustyna. należąca do Zgromadzenia 
Sióstr Rodziny Marji. Zmarła , sła, 
źe.bnica Boża pracow~ła przez dłu· 
gie lata w wielu szkołach polskich 
w Paranie, wychowując i kształcac 
dziatw~ naszych kolonistów. 

W pogrzebie Jej, który si~ od• 
był dnia 13 b. m. wzi~ły udział 
dzieci szkolne i znaczna liczba 
wielbicieli jej cnót chrześcijańskich, 1.----t 
R. i P. 

DR. JULJUSZ SZYMAr..SKI. 

Przed kilkunastu dniami zawitał 
znowu do Kurytyby znany lekarz. 
okulista Dr. Juljusz Szymański• 
obecnie profesor okulistyki oa uui· 
wersytecze wilP:tiskim. 

Dr. Szym~ński wyjechał w tych 
dniach do Prudentopolis1-w lipcu 
ma udzielać porltdy lekarskiej cho• 
rym na oczy w Kurytybie (obok 
apteld Stellfelda na Prac;a Tira· 
dentes.) 

RODZICOM KATOLICKIM KU 
PRZEST kODZE. · 

Wychodzące w Kurytyble pismo 
katoHckie • Veritasc ogłasza w Nr. 
l 77 co następuje: 

, Niech katolicy zastanowi!\ s i~ 
dobrze nad tem c!> nak~~uje Prawo 
Kanoniczne odnośnie do wychowa· 
11ia, jakie rodzice katoliccy maj& 
dać swem dzieciom. 

:.Kanon 1113 nakazuje najsuro· 
wiej aby rodzice dali swym dzie• 
ciom wychowanie relit;iJne i mo• 
ralne. 

»Kanon 2319 oświadczat że po· 
dłegają karze klątwy kościelnej 
rodzice i opiekunowie, którzy zna· 
jąc przekonania religijne (antyka• 
tolickie) profesorów, oddają swe 
dzieci na wychowani~ do zakładów 
lub do szkół antykatolickich (:pro· 
testanckich, presbiterjańskich, bapty 
stów etc.) Jeżeli ({ościół katolicki 
nakłada tak ci~~ltą kar(} kościelną 
na rodziców, którzy oddają, swe 
dzieci na wychowanie do zakładów 
antykatolickich, to rozumie si~ sa• 
mo przez siQ, ~e nie mniej su· 
rowo zakazuje oddawaó dzieci na 
wychowanie j kształcenie do szkół 
niereligijnych lub aotyreligijoych. 

NOWY POLSKI KATECHIZM. 

Staraniem i nakładem Związku 
,oswiatac wydany został polski 
katechizm, zastosowany do , po· 
jęcia dz1eci naszych kolonistów i 
przetłomaczony z portugalskie• 
go· na j~zyk polski przez ks. Jo· 
zefa Gorała. Sf~ry kompetentne 

przy!mowl 
py 15, se 

ca b. 1 

ą przyjo 
Brasilt : 

finanso• 
Rio de J~ 
tnich dll 

baokn 

uznały go za najodpowiedniejszy ........... 'lo 

dJa nauki religji w naezycb szko• 
łach. Tylko niepotrzebnie umiesz· ..... tnul'•n 

czono w nim na końcu hymny oac 
rodowe: brazylijski i polski, które Kr~L/!UI..JL/.""' 
nic wspólnego z na.ukll religji me 
maj~ i umieszczone już są w in· 
nych podręcznikach szkolnych. 

JAKIEŻ TO BUDUJĄC&:! !l 

przed l t 
term~n d1 

, do 
bankn 

W N.rze 47 •Luduc w artykule I5.a i ł6 a 
wstępnym, zatytułowanym »Cośkol· . 12.a i 15 
wiek z naszego szkoloictwac znaj. ll.a, 12·a 
duje siEJ miedzy i:lnomi tak1 ust~p: 12·a i 

•Jeste4 lł.odaku be~relisiiny? 1 H<~. 
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KU 

LLEQBETTI PILHO. 
OGOi>NE 

: choroby kobiece i dzie· 
j!Y:uje od 10 do 12 i od 4 

rjum i rezydencja: ul. Com
Arauje n. 50. Telefon n. 650. 

o 2 

w ksiątkacb szkolnych 
raczej obraz djP-bla aniżeli 

popieraj •KultarQc. 
wijzieć dzieh i pr'\ce 

oparte, tak iak w Po!sce 
obecnie na relrgijnych 

h, popiet·aj •Oświat~ c 

sią na jej czło:1tta. etc. etc c 

brzmią te slowd, w usttH:h 
Misjonan~a , Lud c redagu · 
który w ten !!;:>osób pisząr, 
ieczk~ świeci Panu Br.>gu1 
djabłu-by:e b~tndel szedł. 
e pozv;ala diabłu oddaćł 
kolonista che"'. Koloni1kie1 
ącemu natchnienia, porady 

iece':liaJ do wyboru pozo 
oddanie duszy dziecka swt: · 

lub djab!u. Dalsze ko
zbyteczne. 

• .h:(\.UOc. 
NEW YORK 

mi•<~r.f!nioa 

RAWIE FAŁSZYWYCH 
NOT BANKOWYCH. 

federalny wyd~ł ok61nilt, 
w~ywa pubUczność do 

nia1 ja~o prawdziw~. not 1 

po 500$000 i 200$000 l 
15J uznawanych jt~ko fał 

rioskie wzywają 1·zad 
miastowe~o wycofania 
bankowych za pośru-

odno§nyc.b instytucyj fi. 
rz!\dowych, aby przez 
tych not nie narażać 
na ewentualnP- strat9 

bankowe na 200$000 ~· 
15 właściwie nie ':11\ fałszy~ 

z braku dobrej kontroli 
de Moedac zostały po· 

sfabrl kowane. -

,:Diario Ófficial'' zostało ogło 
nast~pujące wyiaśnienie: 

do wiapomości1 że no• 
państwa legalnie wydane 
i 10S0001 16•ej estampy, 

, 15 t~'<j estampy i ó00$000, 
estampy mają stosownie do 

· ych przepi9ÓW prawa, kurs 
wy i dlatego nie mogą i 
być nie przyJmowanEt (czy 

być przyjmowane) przez 
amortyzacyjną at do 27 czer· 
192 4 (-) Inspekta l' Carlos 

o dą Stł\•a''· 
powodu tego wypadku z ban. 

dwustu milerejsowem;, u, 
niewłaściwie za fałszywE<, 

AmortyzacyJna w Rio de Ja, 
wypaśoi nowe banknoty skan 
państwa o wa;:tości 100$000, 

g 15J z portretem owalnym 
Barbosy na tle bronzowo• 

Z Rio Grande do Sui. 
NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE 

NIE MIŁO! 

Z Sao Feliciano donoszą nam, źe ko· 
lonista Jan D zamieszkały na kolonji 
Sa> Braz wyrządza st:\!e s·lkody swemu 
sąsiadowi W. GI. Przed niedawnym C31l· 

som, gdy ten ostatni wyjechał z kolonji 
na robot~ wraz ze swoim synem, pozo 
stawiając w domu śamą żonę, J D. 
kPrzystając z jego nieobecności wpuścił 
n 1 jt-go gospodr rstwo swoje świnie, 
które wyrz4dztły mu znaczno szkody w 
kukuryd~y. a dy ptzeciw Ltemu prote· 
stowala :tona W. Gt, sąsiad jt:ll Jan D 
nie tyl o nie usłuchał jej protestów, ale 
s: o nadto zbił biedną kobietę w okrutny 
sposób. 

Postępowanie to Jana D ?.asluguje 
nietylko D9 ogólną po~ardę, ale tak~e 
na surową kar~, C'l pierwej lub później 
nastąpić musi. Niech Jan D. nie zapo· 
mina o ! rąsłowiu .nie czyń drugiemu, 
co tobi6 nie miło•, i pamięta o Boskiero 
przykazaniu • Kochaj blizniego swego, 
jak siebie samego•. 

Krzywda wyrządzona bliźniemu nigdy 
pożytku ani spokoju ~umieillfl nie 
przynosi. Niechaj o tern pamu~ta 
Jan D. 

Papierosy """;\fiDiooc-
La Reine 

miP~?.anil1'1 wvM:u"nna 

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

Vlłlioha, Papo~afqs llovos 
ts 5-1924 r. 

Na poczl\tku maja znalazłem si~ nie· 
spodziewanie na nieznqnej mi dotąd 
polskiej kolonji Papap:aios H vcs, a 
poniew11ż nie spotkałem sie dotych· 
czas z korespondeoc}fl z tego zakolltka, 

1 
kreśl~ tych słów kilka w nadziej1, że 
rodacy czytelnicy .Gazety Pol&kiej'• 
nie wezmą mt tego za złe a przeciwme 
z zaj.;.::ie:n taki artykulik przeczytaj!& 

Życię na kolonji. mozna powiedzieć, 
źe skupia si~ przy polskiej sz~ole, a 
to dzi\iki poczciwej pracy prezesa kół· 
ka chrześcijańakich r:tauc:yciell :niej· 
sc:owe&o nauczyciela Leona Sałaty 
Jako wiPiką jego zasługli zullac<tam 
to. iż żyje on zgodnie ze ws:ystkiemi, 
a w dz eciach umie r~zhudzić miłość 
do szkol}' i chęć do nauki Dzieci ma 
90 w s vej szkole, jest to liczba nad• 
mierna dla jednego nauczyciela, wszak· 
że pot\ af;ł siQ tak urządzić. ·iż dzieci 
odnoszą ~raktyczn11 korzyść i rodz•ce 
zdl'l.jfl t'Obte sprĄw~. że nie n~próżoo 
pt•syłailł dzi,eci do szkoły i nie na• 
próżno zapłatę za to skbd\tą. 
Trafiłem na przygotowanie do uroczy~ 

s tego obchodu Kon 1tytycji 3 go mai a. 
U raczysteść odbyła s i~ 4 maja Ro
dziny kolonistów zebrały sio liczme 
przybywając do sz<toły (szkoła znaj 
duje S•li 3 kilometry od Vdltnhl), pie 
szo lub wozami i przywożąc ze sobą 
odświ~tnie przystrojone dzieci, 

Kto by wyczytał na miłych twa· 
rzyc:zkach tycn malutkich 1 podrost· 
ków skupienie w sobie j&kby stuchu, 
że b~d4 poprowadzeni przez swego 
nauc~yciela do umajonego około ko· 
ściółka ołtarza, gdzie jak starsi będą 
wyst~pować przed wszystkiemi zebra· 
nymi tn polakami i brazyljanami. 

O godzinie 10 rano przybył W.bny 
ks. St. c .. bula i zaraz wyr11szyła po• 
chodem na plac około kościółka po· 
w:e • ając liczne mi chorągwiAmi bra· 
zylijskiemi i narodowemt polskiemi. 

Na przo~zi& nieśli sztandary pols'd 
i bra21ylijski, za dztoćmi szła muzyka, 
jechala straż honorowa na ładnych 
honiach, muzerowała wietła ltczba 
osób, a na końcu ci~gn~ły wozy. 

dcwiedziaws::y sio, że u nas brak iest 
nauc:z:ycieli. Aby móc krzewić szkol• 
nictwo w danej miejscowości, to na 
to potrzeba n uczyciela, coby mógł 
zainter~sować sit; szcterze oświlitą jak 
n. p w inilych kojonjach, jak czytam 
w gazetach, gdzie powst"jlł to arzy• 
stwa b,_rcerskie i inne orgenizac;e Gdy 
nauczyc;el z kolonji Ere~htmskiej przv
jechał do na5 ch;:f\:: obj!lć posadę u 
cieuyllśmy sie bardzo, że nam s1ę nfl 
darza wspaniała sposobn:lść. wi~c na• 
tychmiast zrobiliśmy zebranie na które 
zeszło sto liczne greno obywateli i 
zac:ęlilmy omawiać sprawo ~~~kolnie• 
twa. Ale w szkole na IinJi Doutor 
Ignacio uczyła już nauczyeielka Ce. 
cyl ·a Jeson. która nas otumaniła, że 
ją tu wysłał Konsulat, że ona z Kon· 
suiatu pobiera 50$00~ miesięcznie za, 
poq~ogi Kiedy nau~zyciai pnybyły z 
Erech m z,;pytal się ją czy to możliwe, 
żeby ona poo1erała zapomogę, gdy 
inni nauc%) ciele ni~ pobierają jel i 
proaił ilł Żeby dała dowód, ~e naldy 
do Związku Nauczyc,eli i czy prowadzi 
naukę programowo, jak to pam nau• 
czycaelka sio szczyciła przed nami 
ciemnymi ludżmi, to ona przedsta'A'iła 
mu na do•ód historj~ Polski. Powstał 
ogólny śmiech po ukończeniu którego, 
p. nauczyciel oświttdczyi żo on przy
jcchal tutaj JJracować dla dobra ośwta· 
ty i nnz;:J Ojczyzny, puypuszcza 4··· 
że tu niema nauczycaela, a pon.eważ 
jest nauczycielka, "'i~c stanowczo tej 
tu posady obJ~ć nie może. M;mo to 
nur.a pani nauczyciełka zaczęł& się 
sk~trżyć, że ją thcą wygnać i chleb 
jej odebrać a ona wdowa niema miej· 
sca innego. Cdonkowie nie ch,~, żeby 
ona nadal uczyła w tej szkole, ale p. 
nauc1..yciel oświadczył, że nie moŻi 
tu objąć posady ho obecu n~uczy. 
cielka by narzekl ła, ie jej thleb ode
brał, podzi~kował w•ęc za gościnność 
i odjeebał Po wyjeździe tęgi) nauczy. 
Ctela wkrótce zrobiliśmy drug1e Z'ilbra 
nie, aby pomyśleć o mnym nauczyctelu 
a obecnej nauczyc1elce podziękować za 
dalszą neukę. Na tem druaiem zebra
niu utworzyły si~ dw1e partje, jedna 
za nau'Czyc1elką . a druga .PrZE-CIW mej. 

Po ukończen1u zebrania rozpocz4ł 
s •e bal, ~ właściwie kłótnie, bójki i 
strzelanina w budynku szkoły, tek, że 
bal ukończył sio jeszcze przed półnccą 
A pani Jesonowa z zemsty, że j~; me 
chcą za. nauczycieh. ę potłuk ta naczy. 
ma. jt.kie m1ała 1 stare meble a na· 
st~pnie zaskarżyła p · Z ółkowskle 
g~. że jej wszystko poniszczył i 
wyrzłłdził szkod~ nr 500$(1()01 a na 
koniec namówił& ze swej partji kilka 
osób żeby !l p t li li szkol~ ! tak ~robili 
Jak si~ ona v.yprvwadz1ra' n~ drugą 
linję, to podpahl! szkołę, a pr tem u 
częli procesować p. Ziółkowskiego za 
!>p,.lenie szkttły. 

Nauczy~ielka wyszukała fałszywych 
ś~~riadków, którzy w sądz;e zeznali, że 
z odległości 100 kro!{ów widzieli 1ak 
Ziółkowski i jeszcze jedna osoba zbli· 
zali SIE; w nocy de szkoły, sąd temu 
jednak nie uwierzył i rozpoczlłł dalsze 
śledttwo. 

Teraz nauczycielka chce zaprzestać 
procesować Ziółkowsk ego, ale on chce 
sprawiedl•wości, bo on wcale na tym 
balu nie był i o n;czem nie wiedział, 
a ~e nauczyc·elka miała ns niego złość, 
wiec go posądztła o spalenie szkoły. 
Tenz 1 ksi~dzu nie dała spokoju tyiko 
kusi:a go, aby byl po jej stronie, je 
dnak ksi~dzu si~ sprzykrzyło ciągłe 
nachodzenie i gdy pewnego razu wluła 
na chór śpiewać. to ksi4dz kazał iej 
z chóru zejść, bo ona mewart11. aby 
na chórze śp1ewała za tak fałszywe 
pcs~dzenie c;łow1eka niewinnego, a 
ludzt< m. którzy z nilł trzymają i fał~ 
szywae świadcz4, to chociażby potrze• 
bowali jego pomocy, to im nie da, bo 

o do Brasile zalecił, abv 
przy]mowane banknoty 200$1 

· lo, serji 5•a aż do dnia 
~A:Ca b. r" Po tym terminie 

przyjmowane ani w .. Ban., 
Brasih ani w innych insty• 

finansowy c b. 

Po mszy św. i pi~knem kauniu ks. l 
probo!!l1c~a. nastąpiła mowa p pnJfe· 
sora w brazylijskim j~zyku, deklamacje 
dzieci i ich śpiewy. Potem zaprawa' 
dzono df.ieei do plebanji, a posiliwszy 
si~ i dostawszy ciastek i cukierków 
od starszych poszll msrszem z powro· 
tern do szkoly. Dla utrwalenia pamit; 

postllPill jak judasze a me jak katolicy. 
Pooadto ona daje ludziom zgonzen e, 
wypisuje przeciw sprawom narodo
~ym, dla nieJ żadne zwu4'ki \'Olskie 
nie maj4 znaczenia, bo według jej 
zdania organizacje te powstaJą tylko 
na to. aby sobie kieszede nabić krzyw· 
dą biednego nar.:>du. K•i~ia dla niej 
14 zdziercAmi, bo jej nie dają nie a 
ona przecież jest ~dowa. Gdyby jej 
dawali toby WtJZystkich chwal1ła. Te1 
raz widtJlC swój bł~&d, jaki popetnila 
przeciw Bogu i bliźnim swoim thclała 
ai~ uniewinnić po wyjeździe na drugą 
hnję, :ułożyła _...~c szkoł~. a na do· 
wód, co ona zrobić może, posł. la ko
respondencJI; do .Switu•. że otworzyła 
szkołę w prywatnym domu, bo dom 
szkolny si~ buduje Ale zsnim bt;dtie 
skończony to Towarzystwo chce ;m:y· 
stąp1ć do • kultury• ~t by tem wi~cej 

wykszać eJ to ona może a zarazem si~ 
uniewinnić. Ale to wszystko jest fał· 
sze~. bo tern wszystkiem się inni in· 
teresowalt a nie ona. Jest M to naj 
leDszy dowód że w czu1e sw .go po
bytu na linji Dr Ignacio nic do· 
brego nie zrobiła, żadnych obL·h 1dów, 
żadnego postłfpU, dt1ec1, ~tóre chodziły 
do ukoły jak :1ic mo umr,łv h k i 
teraz nic nie umią, bo Z<lmll:.ISt dzieci 
uc~yć, to ona kazała dzieciom wod~ 

Rio de Janeiro ~ojawiło si~ 
dniach mnó~t w o· fał• 

banknotów. 
••c'-·"'Llly naszym Czytr.loi!~om 

oą ostrożność przy 
banknotów od osób 

~~.~.,.u""'u"'~""NlE TERMINU DLA 
COFANIA BANKNOTÓW. 

przedłutony do iH grudnia 
term;n do przy .mowami" bez 

do wycofama przezna. 
banknotów po 5$-estam. 

ló.a i J 6 a;. po 10- f'Stampy 
12.a i 15 a; po 100$ -estam· 

znaj. 11 .a, 12 •a i 18; po 200$ e• 
PV 12·a i po 500$-estampy 

gijny? 1 11 a. 

ci tego miłego dnia odfotografowano 
grupę dzieci na tle budynku nkolnego. 

·Do póinego wieczora trwało zebra• 
nie. dziatwa tańcz.yłll przy dżwl~kacb 
mutyld miejscowej, wszyscy to za· 
wdzi~czamy kochanemu nauczycielowi, 
który nietylko dzieci pilnie uczy. iecz 
dba i o roztywkę dla st~rszych. Wiem, 
ie p nauczyciel myśli obecnie o urz!l· 
dzeniu przedstawłenill koncertowo-tea · 
tralnego. G~y to pnyjdzle do skutku, 
nieomteszkam napisać o tem nową 
korespondencJę 

W. Narkiewłcz-Jodko. 

Dnia 22-V -1924 

Z życia polskiego na kolonii Ma
rianna Pimentel (ltnha Dr. Ignaci ) 
municyp]um Porto Alegre. 

W roku 1923 przyjer;hał z kolonji 
Erechim nauczyciel p A. Kempka z 
zamiarem ob}~cia posady nauczyciela 

BAOZNOŚÓ 
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nosić, drz(wo rąbać i 1ść do domu sit 
uczyć, s11ma zaś z •jmuje się plotkami. 
~Mojem zdaniem taki człowiek co 
zgorszenie daje to lepiej żeby się po· 
wieo;il, bo jest powi~dziane w piś'!:ie 

świetem: "bhda temu czlowiekowi z 
którego zgorstenie wy~h,.,dzi• a w 
innem mte)scu n11.tr ..,..apomina Pisll'o 
Swi~te: , czyń człowiecze co c.hcesz 
na tym świecie, ale czekaj końca jaki 
przyjdzie na ciebie•. 

.Jan Lorenc 

-----------------------------CASA BiłASIL 
ul. Jose Bonifacio 10 (dawna Fechada) 

Zawiaaarnia swoich licznycht frogc
~ów, ta otrzymała właśnie duży trans· 
port rozrnalłycb artykułów zimowych a 
mianowic e: korty suk1enne na ubrania 
(casemirae) materjsly wełniane fantazyj, 
no, bnrchany gładkie i fantazyjne, fla, 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóstwo 
innycJ artykułów, tu nie wymienionych. 

SKORZYST.AJCIE ZE SPOSOBNOSCI 
Ceny pnystępne dla ws:>:ystkicb. 

Zobaczyć aby uwierzyć l 

Na glorJne d~ieci 
w Polsce. 

Na listy No. 4 wpłynely do Kasy 
Kor.sulatu R. P. nzstepujące ofjary. 

Uczn•owit Szkoły Sw. Józefa w Po• ta 
Grosu: Alojzy M·gdals!d 1$ Rozttija 
Migdalska l$ Wiktorja Mi~dalska 1$, 
Franc szek M;gdalski 1$, Jpn Migdal· 
skl 1$, Jan Banik 600 n. Franciszek 
Rajca 1$. Anna Mazurek sno rs Z fja 
Latoska 400 rs Mtchał Chybiński 1$, 
Zofjs Ignasiak 8)0 rs Weron'ka lgna· 
si•k 500 ra. Helena Piotruwsb aOO rs 
Z fj' Og•bowska 200 rs. Kazimierz 
lgnas'ak 1$ Józef lgnasiak l$, Irena 
Barańska 2$, Janina Pawlak tS, Sta· 
nisława Pawłak 1$, Feltks Mazurek 
500 rs. Wilhelm L,on 400 rs. Zofia 
Remuszka 200 rs. Władysbwa Ga• 
wrońska 500 rs. Mieczysław Kapłon 1$1 

Stanisław Kowalczuk 5GO rs. Cecylja 

do Kasy Konsulatu R P.: Na .chleb 
głodnym Dzaectom• 40$ Na Kn~ im. 
Józefa Mtanowsk ego 10$. 

t 
Dnia 19-go czerwca wieczerem o go· 

d1inie 6 zasnął w Bogu po d!ugich cie~ 
pieniach w 18 ym roku życia, nasz ko· 
chan y syn i br:> t 

ś, P• Baliimierz Walewski. 
Wsz) stk1m1 którzy oddali n•eboszczykowi 
aż do ostatoiei chwilt przysługi, dzięku• 
jemv gor!\co 

Zapraszamy do wzięcia udziału w 
nabożćństwie żałobnym za duszę zmar· 
łego na czwartek, dnia 26 b. m o godz. 
7 i pól ra!lo w ko~ciele parafJslnym Sw. 
Stanisława. 

W smutku pogrążona 
Bodzioa 

Ostatnie wiadomości. 
POL'SJ:\.A, - Z Warsuwy donoszą• 

że rz4d polski m·anował byłego mini 
s tra kf'lllU'likacJ! p. Eberharda, przed • 
stawic•elem Pol.ki na KonferencJI ko 
lejowej. która ma s;~ wkrótce •odbyć 
w Chrvstjan)i, stolicy Norwegji. 

- Również dononą z Warszawy, 
ie Sejm polski utwierd~ił budżet mi
nisterstwa wojny. 

~~nD~DD~!Q!JiOI!DR~ a ~ 
~ Dobry cieśla ~ 
! pos1.ukuje zajęcia. Stawia domy, S 
)l naprawia je, podnosi i przHciąga. t< 
~ Bieże roboty na dn·ówkę lub na ~ 
IJ akord. Roboty gwarantowane wy· ~ a konuje tanioj od ionyth. (l 
~ Zgłoszenia: Jan Romano•Nski-Ku· :• a ryty ba, rua Sa 1 Paulo N. 29 ~ 
M:OC;Qie.iUClla!UlUit~Md 'Vł <JI =u-IU{M 

Rajca 1$, Józef Marchela 500 rs A n-~ .. .._. _... .. _. •• • ._.. ~ 

toni B~nik 500 .rs. Józef Roman 500 rs * Dr z Y g m u n t Gr a d o w ski ~ 
ApolonJa Kudhń!!kf 300 rs. Aleksy • ' ' ~~ 
Wał~ga U, Wladvsław Stańczyk 500 rs 1 ADWOKAT i1 
Marja Stańczyk 500 rs. Anna Markow· • * 
ska 300 rs. Jozef Rolek 200 rs. Fran• 'f' 't, 
ciszek Lig~za 300 rs. Jan Baranowski 1$ i Po ukończeniu unhn:!.'sylelu, 
Marja s~amr•k 200 rs. ma zaszczyt z~ w1adom·ć Sz. 

Na t~ sam4 list~ w dalszym ci11gu i Kolonj~ Polską, iż otworzył 
dożyli: Stefan Barańska 5$, Francinek )J kancelarj~ adwokacką i że 
Ignas1ak 5$, Tomasz Teodor.,wski 1$, ' 
Władysbw L~on 1$, Jakób Rajca 5$, załatwia wszelkie sprawy cy· 
Bolesław Ośbcki 5$, Me.rjanna Niewia· i wilneJ kryminalne, spadkowe, ~ 
domska 1$, Mariann,. Oślicka 1$1 Jan ' roZW( dowe i t. d. 'f' 
Witkowski 3$, Wo*:iech Kapłon 1$, •, ~ 
Józef Ignacy Kawałkiew1cz 3$, Jan Pio· Biuro i mieszkanie: 
trowski 2$, Aleksander ;::;bdkowski 5$. 8 Praęa Osorio 5.37. ' 
Antoni P1otrowsk 3$ Kuper Janecz• • •m.•• .._. ...... _.., •• 
ko 2$, Stefan G 'l er 2$. Whdysław 
Miara 3$, Jó,ef L11s ó$, M•chał Paturra 1$ Kurs ptenięd~y 
Feliks Prochdski 1$. 

Dochód z pr21edatswi~nia urządzo 
nego przez ob S. Barańskiego w sal· 
Tow Oświata w dniu 17 maja 1924 

dnia 25 czerwca 192-t roku. . 

roku 60$000. 
Dr. Ma~ie} Piecbnik z Mdry złożył 

Frank 51 5 j Pez,, zL 6$726 ' 
Frank szw. H67<l Dolar 9ł350 " 
Lua $,_1!10 Funt szterl. 40$4Vll 
Pe~: 21955 

,, . 

• 



Mirosław Szeligo"fvski -1 •••• • 
l 
r 

r. Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

BJ'łY &~JJ'dent klinik enropejsldch ~~: 
Lek:a:rz i. ope:ra to:r r. 

OKO ~UJF. WSZELKICH OPERACn CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 
L ''1. c dług naJnowsz\'ch sposobow. 8; da za pomocą promieni Hoentgena. 

1
tł 

P-9Blada własną praeowaię do badań mikroskopewyeh i bada6 
k.rwi na choroby ukryte. • 

Chorych zamiejscowych przyjntuje na le~enie !l 
w swej klinice. 

R n a :sa.o 'Francisco • 83 - Koryłyba 

·------------- . 
iwa z browaru 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na Rkładzie: milkę pszenną. żytniq i kukurydzianą, cukier. ryz,· sól, 

~Iedzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma rówDJeż najlepsz~t' kawQ mieloną z własnej fabryki. 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkla rolne jaltoto: kukurydze, hsołE); ziemniaki, masło1 jaja, drzewo it.p. 

C 8PBZEDA.Ż NA. KOLONJE HtJBTOWN.ł. l DETALI€JZNA. 

• CENY PlłZYSTĘPi'iE t
~ 

V f!. 
. 

..,/ "·"'"""""' Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

'~'.Zewgższa!ące-wszgstltleinne ••••••••••••••••••••• 
LEKADZE . Pe•peo Bels 

D 1· Utulo!'ł Dort:-i a --- .o\gent różnych firm, Importuje pApierY 
·nik ~ rnedyc!:no ch:rure;iczns Specjał i przybory biurowe. Skład i biuro przy 
;~~ć : choroby oct u, uszu, nou i gMdła ulicy Jo!9A Loureiro n 89 Adres tele 

K nsu!t rium: ul ica Marechd Floriano grafictny LUZO Caixa postał 308 
n 19 Re:o:ydenc1s ul. V ~e Nacar 052 

n S5. T t>lefot" 388 037 -A~S::;:E:-;cK:o;-U;-;:R;:";:O:-W:'7A7'C::::-::S::-:.IĘ~N;:;-A-:--~zcuyc;:;;c-;;IE;--

.,r łU łOM lekJer Radz1my tylko w EQUlTATlWIE któ 
O ~er11t n r i akuszer. !pel jalność cbor ·by ra ma swoi~ f•lję w Kurytybie przy 

' k biece i p~cheru. Pnyjmuje od 8 do ulicy 1 de Mar~o n 4 A Sut'erinten 
\ł 1 od 2 do 4 ltOdz Wlt:CZ. Przy ul•cy dent na Paranę l Bankier na Kurytybo 

C""'"elheiro R rradss n 111 ( 30 Beni11min FerreirĄ Leite. 051 
Dr. Espindola ()asa Schmidt 

P"'ry de!'cja i konsultorJum ul Marechal Wyroby f8ianso·we żelaziwa, szkłl, 
De~doro n 4fł Pu.yjmuje od 12 do 16 amunicja, Farby i oleje, wsrelkie ma 
g rrl? N ' r-r.łu~n u, Telefon 151 030 terjdy dla intltlacji f'lektryctnej lam 

Dr .Franeisaek .ł'raoko ~V etc Plac Tiu.dentf's n ~ 048 
?rzyjmuje od 3 d<- 5 po pol. l<on~ul ~apataria 8iria 
t..Jrjum ulica Bara-; co Serro Azul n l Korzystajc:el t.kwidujc sJę wieliCi wy 

Rezydencja ulica Commendador bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Ar a uio n 7 ~ Q l Plac Ttradentes z prawej strony ka 

Dr. 1łl. lzaacsoa tedry n 1 O 06~ 
Operator· Akuszer. Specjmlnośc choroby 
l!CbleCC i r'lc:herza. Koollultorjum Apte 
k, 1 de Mar~o n 6. Telefon n 62 Re 
~ydencja .K1o BrancCJ n r-6, Telefon 

n. 661 08 
D r J.lenues de Araujo 

~r-ec aln· ść; syfdis 1 choroby pęcher za 
F y muie od 3 do 5 po po ł. K osul 

te rjtm Apttko. Mineiva, Plcc Tira 
dcr tcs 05 

.u,· ua.olt Ur11ec e 
1:'- cj•Jm.ść cht t·oby nerwowe · i dzie 

lJyrektor Centrali tnstytutu op 'lki 
~&:ećmt przy ul. Alegro n b gdzie 

yjtrllje od 10 do 11 l pół z rana 

c: 

Dr. 1'oues :Ne&to 
V" Jeżdża . do chorycb w d1;ień i w 
r! y Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 

17. Krmsultorjum i re:ydencja Plac 
T 1ra.deotes n 54 a. (obok apteki 

Stelfeld) 06 
DE~TYN(.;I. -

A u Da Varmełtano t-Uie~ 
ul. Ebano Pere1ra n. 43 012 
Rumiberto 1-'imcnt.eł 

· tt~n( Perelra n. 11 012 
Jacek Dl'omlewicz -

Z · y sztu" ne z podntebientem i bez, 
:.ło~le i kauczultu. Płombowanie i 

wyjmowanie bez bólu. 
bota p1er szorz~dna-Ceny przyst~ 

pn •. Przy ul R·~chuelo n. 8 015 
.Joao B . łłal't1os 

Ul. Marechal Flonano, n. 102, przyj 
mu.ie o każdej gcdzinie. v18 

41n•te .llaciel 
Ukończony dentysta w N. Ameryce, z 
~3 letn1ą praktyklł· Wyrywa bez bólu, 

l !!lbuje po cenie od 5$ i watawia po 
cme od 10$. Robota gwarantowana. 

Ul. Commendador Araujo n. 24 
010 

Lea\) Decell in 
Pczyjmuje od 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 

god•iny. l'la~ Tiradenten n 10 
022 

· .... slf, garnie, pap1erme ' drw 
k -11 llle 

łJal!la de Nevidades 
:smla lustrowane, jurns.le, zabawki, 

k~ qżiu do nabożeństwa, śwl~te obrazy 
i ta.tuetk•, n jrozmaitrz;e przedmioty 
n prezenty. Papicry wszelkich gatun 

• k w Pr~v ulkv lfi de Novemhro n 6f\ 
ą. J.. łvl'arja D.und&al 

wsz rz~dny zakład drul{arski, intro 
tornia, hniarnia i h brykacjt ksiąg 

l • ch W.tbór ks ąż~k i rrzyrz:4 
. nkl lny,h. Dl11 kurców ze znacz 

~ m ~pu tem. lil. 15 de No\t.mbro 52 

Rodolphe .Jon•cher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jcse Bomfacio n 3-a 

PIENIĄDZE 

wyrozyczają sie na mały procent 
pod hypoteke lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje si~ i 
sprzedaje domy~ 2.iemie i majątki. 
Joformacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy MarP. 
chał Deodoro n. 38. 028 

U01'ł.:L CUłU'I'YiłAt-JU 
W f'Dtura Pere1ra de Souza & Cia 
\\T ceotrzemiasta1 tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie slrony mia 
sta, Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagranicznt·. Po• 
sył3 si~ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Marc;o n 7 - UW AGA 
Ten hotel w vłąc~mie dla rodzin. 

O !lO 

t.-ASA "AłJOB 
Jaboba G rinspunda 

Fabryka mebli1 materacy1 kołder 
i plaszc2y nieprzemakalnych. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedaż oa wvpłaty. Przy ulicv 
1 de M1ny.o n. 18 - Telefon n. 389 

041 
()Ą.!!ItA fB.I\ TT. 

Skład ma::~zyn do pis•mia Re 
mingtan i Corooa; maszyn do li
czenia oraz kas , Registradora c -
Przy ulicy 16 de Novembro o. G6-a. 

032 
-p'J~8~4~N~I~4~11~4':""""!D:!:!'.A~.':':z~y~~~łE="""~

urzv 
Ellsa «Jonłltantioa Boeha 

przy ul. Commendador Araujo o. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszynie. 038 

PBAKTY(JZN4 ~Zil OŁr
HAliDLOW& 

Przy ul. Dr. Muricy n. 103 na pi'=trze 
Dla b•ehalterów i kere•p•n-

dentów 
Cały kurs trwa 15 miesięcy. w skład 
którego wchodzą 4 hiura: bankowe, 
fabryczoe, składów hurtowych, ko-

misowe. Zapisywać si~ motoa 
zaWAZP 027 

--------------------------ADWOK.&€'1. 
~~==~~~~~-----------AZEVEDO MACEOO 

i DR. MACED9 FILHO 
Prowld::i wszelkie sprawy cywilne, 
handlowe, krymmalne oraz sierot, w 
każdej miejscowości stanu Parema i S. 
Cathariny. Koszta z góry płatne. Biu 
ro Av. Vice11te Machado 20. 078 
- DR BEIICJAMlN LINS. 
Biuro C"ncelheiro BurĄdiS 181 (063) 
-r>"AV1D ~ILVElRI\ DA MOfA 
2 biuro re;ent,.Jne S·erot i Inver.tBrzy 
P:zy ulicy Marechal F loriano Pe,xo • 
to z,a. 042 

DR GASTA8 FA~IA. 
s:uro Plac Ozorie n 49, Telefon e26 

044 ---
-DR HUGC> Ai'ł'fONIO Dl: BARROS 
Bturo ulica Buenos Aires n 16, fele 
on 666 osa 

- DR ULY:;:SES VIEIRA 
Biuro ubca Rto Branco n &O Tele 
fon 376 020 

-
Sklep Mpoźywc~y 

-.oUA.NA SH.OBUPSKIEGO 
AT. Col Bomfacio Viiiela No. 29. 

PONTA- GRO.,SA. 
Poleca Sz P P artykuły spo~ywcze, 

mąkę, cukier, ryt. sól, śledzie, milję itp· 
Trunki krajowe i zaJramczne wszel 

kiego rodzaju k •· produkty rolne, 
fasoł0, ziemnink1, masło jaja i t. p. 

Ceny uroiarkowsne. 
SWOJ DO SWEGO l 

Dominik Kurecki 
Poski zakład lu·awieckl 

I(Jłiea &łegrft N. G 
Wielki wybór rosterjałów na ubranie 

lamówienie wykonuj& si~ w razie po 
trzeby w 24 god~iny. 

Rebot& fCWarantowana. 
CENY NISKIE. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~: 

! Do brych murarzy = 
tf1 Potrzeba natychm1ast do Pon = = ta Grossy Płaca Rs 12$000 /lit 
tfi dziennie. hl
~ Zgłosić sie do Romana = = S_korupskiego w Ponta Gros·: 
tf1 s1e. = 
tfi Av Col, Bcnifacio Vilella ~ 
:1 Nr. 29 3-8 tł' 
~ ~ 
~~·~t;iilfi~l•lłt••~~·~ ~" 

Nasiona z Polski 
są na składzie św1sże i naj· 

lepszych ~atunków. 

N sio na w arzyw 
(Torebka 200 rs.) 

Bmkiew, buraki, cebula cyko• 
ria1 dyoie, fasola szpar, groch• 
cukr., kalafiory, kalarepka1 kapu, 
sta (głowiasta, brukselska, czerwo. 
na, włoska), koper1 majeranak, 
n..ak jadalny, ma:chew, mElony, 
musztarda, ogórki1 pieczarki (za4 
rod ki, l cegiełka 1 mir .)1 pieprz .. 
ilietruszka, pomidory, pory, rabar
ber, rzepka 2 mies., rzodkiawka 
1 mies., sałata, selery1 szparagi, 
szpinak, truskawki (rozsada). 

:Nasiona kwiatóto 
(Torebka 300 rs.) 

Bratki, chaber, dzwonki, got, 
dziki1 groszek pachnący. lewkonja• 
lwie pyszr.zki, łubin kwiat, maciej
ka, roak1J oastur~ja1 ostrć:!ka, pło 
myk1 re1.edA. sł:-~~ecznik1 itd., itd. 

N asiona polne 
Koniczyna, lucerna1 wyka, fa 

sola ,Ę;o•a '• proso. itd. 
Nasiona drzew 

Cyprvsv, li oy, rOdodendrony, 
SOSn:l japc nc:ka, tuie itd. 

(CPDV n~sion polnych i drze R 
na żądaniE>}. 

Cena dla kupców przy odbiorze 
najmniej 10 tuzinow: 

l tuzin nasion warzywnych 
1$800. . 

Wvsy}ka kołeią lub poczt- w 
granicR•'h rnłPj 8rlł7.Vhi 

PAWEŁ NIKODEM 
Trt\VdSSU Z::Jf'!i·m .• •· 5 ·-

- CUHITYUA- Pclrana 

N aj w i~kszy wynalazek dla leczenia syfilisu 
::E:lixi:r ,,9:1.4'" 

uznany przez Narodowy Departament zdrawła publlcznego pismem dn. 21 lutego 
1916 roku, Nr, 26 . 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injokcyj. Jest ener. 
gicznym Arodluom, czyszczącym krew i lelrarólwem wielkiej wartości. 
Już przy utyciu trzeciej flas?.;eczki, objawy eboroby nawet poważuiej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikajll jakby je ręką 
odjal. U 9.G0/o mę~czyzn Ż(>natych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczym;, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłJoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskama waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz} byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914"' najodpowiedniej 
sz:em lekarstwem, ponieważ nie atakuja żołądka i jest przyJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914• nabyć można we wszystkich aptekach i skła 
dach aptEl"Znych w Brazylji. 
Głów•7 skład Galviio e Cia S. Pauło, ..l.v. Sio .J•iio 1411 

Szanowne Panie ! 
W ciągu 4~ch godzio uwołmó się mo~ecie od kolek macicz• 
avch, i~t" li nżvwa6 hnlz'P.de •FLUXO SED \. TlNAc 

uzn&n& przoz Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismom dnia 28 
cserwca 1915 roku. Nr. 67. 

,JrJus:e.SedRtioa• )est Jedyuym znan)·m prodoktam leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedou1agań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ci14gu 4 ·Ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ·ułatwia poród. zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez-
piecźa ~ycie kobiet przed n~tst~pstwami krwotoków . tak cz~gtych przy 
porcdacb,. Przy innych chorobach kobiecych .Ftuxu-~9atina• 
działa zawsze skutecznie i leczy W'i?.ystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca sią lekarzom i akuszerkom. 
Jer,lyni depozytarJusze: 

Slio Paulo AvenidaSila Jollo 145. 

Towarzystwa FraacaskJe Zeglugł llorskiej. 

.,Chargeur~s Reunisu i 1,Sud Atlantique~~ 
Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu

ksusowemi pospiesznymi, które odbywaJą podtót zq Santos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specj~Linie urz,dzo. 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak najwygodniejsze po1 
mieszczenie. 

Statki mają do dyspozycji kabiny Ul klasy. 
Podraż z Bordeaux, z Havre c:zyl& z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sl~ pociągami francusk:iemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdałnka statkami komp. francus~iej • Transatlantlque•. W ten 
sposób uniknie sio rożnych nadużyć, na które nieraz bywaj, nara 
żeni nasi pasaź!llrnwie na granicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z 8.ł.'NT08 Z RIO DE J A.NEIRG 

•MEDUANAc 29 czerwca 30 czerwca 
•FORMOSE« 4 lipca 
»CEYLUNc 13 c 
-.LIPARI.. 18 c 
•MOSELLAc 27 lipca 28 lipca 

Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada): załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida J.ui* Xavier N 2i, urytyb1. 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels • 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i 
zabawek, materjałów, przedmioty właściwe na presenty, oraz .na 

Warto ,przekonać się osobsście o dobroci towarów jako ttż 
kich cenach 

Handel Polski 
w Barro-Ereehim Rio Gr. S . 

Wladyslawa Obroślaka. ' 
Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowycb1 jakotet 
dzi rolniczych, kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuj~ 

kolonjaloe, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Bio Graode do Sui. 

w 
ściciel. 
często 
Dla ni 
własne 
pła~i · 
mują z 
padnie 
re 


	2_534_0_0_121-00187
	2_534_0_0_121-00188
	2_534_0_0_121-00189
	2_534_0_0_121-00190

