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JAK JE D.Ź\Y/IGI'\ĄC? · (kooperatyw) zbytu i zakupu, nietylko wzmo

Wielkie zainteresowanie, jakie wywołał głos 
nasz w N. 45 z dnia 14 czerwca b. r. świad
czy, żeśmy sprawę szkohrichva oświetlili z 
właściwej strony. Zdaniem naszem było obu
dzić opinję publiczną. Zreorganizowanie (od· 
nowienie) zrzeszeń szkolnych stało się spra
wą porządku dziennego. Uznała to już jedna 
ze stron interesowanych, mianowicie "Oświa 
ta", a właściwie jej organ "Lud". Milcze
nie zaś dru<Yiej strony "Kultury" jest także 
wymownem<=> świadectwem, że i w niej wzbie
r.'l nurt, zdążający ku odnowie. 

że się życie społeczne, ale także przyb"dzie 
i kapitału społecznego, a z niego będzie 
szkoła również korzystała. 

5) W miejscowościach zbyt małych, aby 
pclską szkołę utrzymać, należy dążyć do te
go, aby światlejszy kolonista, lub syn, albo 
córka kolonisty, prowadzili kursy dla dzieci, 
przynajmniej dwa razy w tygodniu. 

Jako punkt naczelny podkreślamy, że ora· 
cy szkolnej nie można bez ·jej szkody wy
odrębniać z całokształtu życia społecznego. 
Szkoła, teatr arr atorski, spółdzielnia, kółka 
rolnicze, - wszystko to ogniwo jednego 
łańcucha, szczeble w drabinie, jedno wiąże 
się z drugiem. 

OPIEKA NAD SZKOLNICTWEM. 

LIST Z POLSKI. 

Skierniewice 14 maja 1 g24. 
... Dziś mamy już dzień gorący. Zima jak 

zapewne wiecie z gazet, była bardzo sroga, 
trwała od 21 grudnia do kwietnia, śniegi 
spadły tak obfite, że najstarsi ludzie podo
bnych nie pamiętają. Wisła wylała ogromnie, 
jej dopływy również, a ruszyła dopiero 25 
marca. Kwiecień i początek maja były zimne 
i n. p. dziś dopiero sieją przed mojemi o
knami bbin, dalej jęczmień, w ubiegłym 
tygodniu dopiero sadzili ziemniaki. 

Ani bzy, ani grusze polne, a nawet tar
niny nie kwitną, - dopiero świeżutka zie
leń wszędzie się pojawia, wszystko opóźnio
ne ogromnie. Wyjątkowo na 3 i 8 maja 
było ciepło i ładnie, jak wogóle zawsze na 

Oskarżonych stanęło 58 osób, z tych 20 
pozostaje w więzieniu. Wezwano 328 świad
ków. Akt oskarżenia obejmuje 76 stronnic 
pisma maszynowego. Trybunał odrzucił mię
dzy innemi żądanie obrony, przesŁuchania 
posłów Witosa i Kiernika . 

NAPAD BANDYTÓW NA POCZTĘ. 
"Gazeta Poranna" donosi z Kałusza, że 

czterech bandytów napadło dnia 31 maja b.r. 
o godz. g rano w pobliżu Kałusza na dm· 
bulans pocztowy, w którym znajdowato się 
60 tysięcy złotych, przeznaczonych dla kasy 
skarbowej w Kałuszu. Bandyci dali 15 st.·za
łów i ciężko poranili posterunkowego pnli::ji 
konwojującego ambulans i woźnicę. Ci t~ż:ko 
ranny posterunkowy zdołał dać kilka S; ·za
łów, które zaalarmowały ludność. Ban~ yci, 
którzy dobierali się już do ambulansu, :, Jie
gli. Policja zarządziła energiczny pościg. 

Przy zabieraniu się Jo naprawy trzeba 
pamiętać, że celem naszym jest przedewszyst· 
kiem szkoła, nauka, oświata, teatry amator· 
skie, a nie budowa zarządów centralnych. 
W tym kierunku też ześrodkowąć należy 
wszystkie przyszłe wysiłki. 

Zapatrywanie nasze, jak dźwignąć szkol
nicto streszczamy N poniższych punktach: 

1) Gdzie w skupieniu istnieje kilka lub nasze uroczystości narodowe. 
kilkanaście szkół polskich n. p. Lucena, Rio Czemu się tak ociągasz z powrotem? jeżeli PROCES POLAKÓW NA BIAŁOR .JSI. 
Claro, M. Mallet, Erechim i t. d. tam jest znaJ'du]·ą tutaJ· chleb, nawet l masłem, różni 

k b t t k l t W dniu 8 maJa b. r. odbył się w Miń-
ws azanem, a Y owarzys wa sz o ne u wo- przedstawiciele mniej'szości narodowych, cze- k d · 

ł k k l dl · · · dl s u sąd na Polakami: Ludwiktem Lipnic-
SZKOŁY PO KOLONJACH. rzy Y o ręg sz o ny a zw1ązama stę a mużbyś Ty nie mógł z pożytkiem pracować · 'l · p k · · , kim około l g Jat liczącym, Władysławem 

1) To two szkolne musi być zare wspo neJ pracy. rzy 0 ręgu mogą tstmec dla własnego kraju? Zresztą mniejsza 0 Was, Oodminem, lat 30 liczącym, Pawłem Owcza-
. · warzys . , - bibljoteki wędr::>wne przybory teatralne i t. d. starszych, naJ· ważniej· sze to, że Wasze dzieci, 
1esł'"owane urzędowo, aby xtec prawną pod- i ' kowskim i dwoma braćmi Jaźwińskimi Ka· 
stawę bytu. 1 2) Do opiekowania się o całokształtem 0 ile nie powrócicie, skażecie na wynarodo- zimierzem i Wojciechem. Oskarżono pod-

2) Ma bvć zasadą, aby każda szkoła po- szkolnictwa wirma być utworzona Rada ~i~nie, a tern, ~ąd~ę, nie chcielibyście obcią- sądnych o szpiegostwo na rzel.Z Polski. 
siadała własny kawał ziemi. Gospodarstwo szkolna z siedzibą w miejscowości, gdzie zac sweg:o surniema _narodowe~o. -. Czyta- Podczas dochodzenia sądowego zostało 
przywiąże nauczyciela do kolonji, w wielu jest pol~ka placówka u~zędowa, a więc w l łel"!l .bowie_m w tuteJszych dzt~nmkach, ~u- 1 ustalone, że przy badaniu Ltpnickiego w 
wypadkach będzie ono gosp?darstwem \~~o: Kurytyb1e, a w przyszłośct zapewne i w Por- d~Iez. w ptsmac~ przysłanych mt przez, Cte- O. P. U. katowano go niemiłosiernie, że 
rowem, z którego skorzystaJą tak kolomsc1, to Alegre. bie,, ze w Param~ zac,zyna rząd pr~eslado- ślady katowania zostały na głowie i ciele 
jak i młodzież szkolna. Da ono nauczycie- Wybierają Radę szkolną przedstawiciele wac szkoły polskie cos na modłę Bts:narka. po upływie kilku rr:iesięcy -- ślady te wi
Jowi większy stopień niezależności materiał- towarzystw szkolnych na rocznych zjazd~ch Patrz~ w Polsc: są sz~oły _r~ądowe,. Jedn,ak dzieli p. Gadmin i jaźwiński, o czem zako
ncj a zarazem ulży Towarzystwu 1 .Ly w liczbie trzech osób (prezes, sekretarz, ?bowlązkowym Jest wy.da~ 1 mnych .J~zy.kow munikowali przy badaniu na sądzie. W cza
pta~eniu pensji gotóv'l'Lk o l~+r' rą na. k~' ;1ii skarb .,, ,Związki nauczycielskie. i towar.l}1• 

1 tak _w Ma_loe._olsce u~zą Języka ukrat_nskteĘo, sie b .owania doszło wreszcie do tego, że 
naogół trudno. Spłaty mogą roztozyc uę- ~twa sportowe wysyłają do niej takżr, po n~ B1~łor~si ?tał?ruskl_ego, po kolo~Jac!1 me- Lipnicki tracił przytomność i w takim sta
żar nabycia ziemi na szereg lat. Jednemu, swych zast~p~ów, z. głosem pra- miec~Ich_ memte<:~teg? 1 t. P· -. SZt<olmctwo nie podpisywał wszystko co mu podsuwano 

3) Każdy budynek szkolny p~winien mieć womocnym. W Radzie . zasiada z urzędu polsku: Jest . dzts Jednem z pt~r'?'szych w w G. P. U., mając nadzi eję, że w ten spo
scenę dla przedstawień amatorskich. Teatr każ~orazowy konsul polski. Europ~~- P.leste!y brak nauczycieh w szko sób un•knie znęcan i a się. Lipnicki na są· 
amatorski, to rodzaj uniwersytetu ludowego, Pterwsza Rada wybraną zostanie na wspól- łach roznych, typow, pocz_ąwszy od powszec~- dzie oświadczył, że gurący udział w kato
a zarazem odciągnięcie młodzieży i starszych nym ~je~dzie "Ośw!a~y" i "_Kult,ury", - nyc~,, a ~oncząc na ~mwersytetach, gdzie waniu brał Jeden z najwybitniejszych komu-
od niedzielnego rozpijania się po wendach dop~łn!ą )ą przedstawict~le zwtązkow n~u- meł,tore katedry wakują przez parę lat. nis1ów tutejszych, zajmujący wysokie sta-
i włóczenia się po brazylijskich szuraskadach czyc1ełl. (Ciąg dalszy nastap1). 

1 

PROCES KRAKOWSKI. nowiska .w Komismjacie Ludowym Spraw 
i festaoh. Nadewszystko zaś teatr amatorski, Wewnętrznych i naczelnik milicji niejaki 
jeżeli sam w sobie nie ma być celem, da ~~l\~~ Dnia 2 czerwca b.r. rozpoczęła się przed Kroi. .Sąd na powyższe nie zwrócił żadnej 
szkole walną pomoc pieniężną, choćby tylko \) '-J sądem przysięglych w krakowskim sądzie uwagi. 
odbył się w każdej kolonji cztery razy do okręgm~.'ym rozprawa w sprawie znanych Na sądzie jednakże nie było ustalone, że 
roku. zaburzeń listopadowych w r. 1 g23. Lipnkki ma jakiś związek z wywiadem, ani 

-. 
w alce o , !'l prawo do tych rzeezy s ·ę wtrącać? Ci ludzie to - Jesteście bezczelnym, upartym starym dra pow•fl v.sz·1stko, co mu Gretka Dagadała. Ttzebaoy _]@Dy. byli moi gCJściH, u wyście się wobec nich rubasznie bem l zgr6yta baron - Ja wam już pokażę, ie go konitJt ·tme uczy ić n a~zkodliwym 

znaleźli; całkiem boz u:;zanc,wama! mam m(lc wypędzenia was stąd! N1e. nie! Ja nie ehcQ słyszeć o żadnych 
Romans z naszych czasow, w 4 tomdch - Panie baronie l przer1wa mu kl\sztelan - N1e może pan zmienić i obalić testAmentu gwałt-Reb i m<1rdach - bron1 się baron. 

-przez jerze~:to Bornes';, ponuro i rezolUtnie. - Przypuszczam. że pan nie .;; p w1elmoinogo pana barona ! Nie potrtel:>a go prztJcinż zaraz mordl)wać 
193 wie o tern, co ci ludzie tu wypr wi~!i, bo inaczej Z •Jst Foe!Jrena wyrywa się zakh:cie. Prze:t Broń Boże uspoka!a. go F~nny - Tak ja tt>go 

Nic się tam nie rusta, Berthołd i Gretka jesz· nio mógłby mi pan rob;c wyrzutów O· i są w moich chwilę biegi\ on Jeszcze zirytowany po pok<.ju, nie myślę! Chciałam go tylko tu gdziea ukryć 
C:?;e w głębokim śnie być muszq! oczach prostymi zbrodniarzami .. Ta biedna jziewczy· podczas gdy Bortold przystępują spokojnie do swflgo i zamknąć, aby nie mógł nic zdradzić, jak szpiegi 

w~zedbzy na górę puka baron gwałt.1wnio o na opowiadała mi. piecyka i zaczynił sporządzać śDiadanie. i szpicle jacyś nadejdfł. 
drzwi. - Mogę sohie wyobrazić, co za Pwantury i bajki - W1dzę, że z wami rozsądnie do eolu nie - Odkryii by go w każdym razie, a wtedy 

_ Kto tam? - pyta głos kasztelana od wnętrza wam ta waryatka opow1adała, ale nie mn w tern bę:!zh~ rnMm11 dojść t - odlvwa się znów baron, sprawa nasza jeszcze gorzej hy stanęła. Zostawmy 
_ To ja 1 - odpow1ada baron, i wyrn•onia ani słowa prawdy, d ja powtarzam, żeście sia wo· uspol~mwszy si~ trochą - Zostf\wiam was więc tu wszyalko JRk jest i uciskajmy oświadt·za 111.ron. 

swoje nar.wisko. - Otw1eraj, Bertołd l bac tych znajornych rnowh okropnie źle znaleźh w waszej wierze. Ten warunek jednak stawiam - A Liana? - pyta Afrad niespokojnie. 
w kilka minut późDi(lj otwierają się drzwi, a Ststry wzrusza tylko obojętnie rami~Jnęmi abyście język trzymali za zębami, i ludziom tym - Nie marny więcej czasu szukac! 

na progu ukazuje się kasztelan, mierząc niespodzie· - Zrobilem to, co uważałom za shszne i spra· przez gadaola swe nie zaszkodzili. To co wam - Ale w takim razie nasi wrogowie odnale~t1 
wanego przvbysza zdziwionym wzrokiem. wiorlliwe - odpowiada spokojnie. dziewczyna ta opowiadała jest w ka1dym raz -9 nie ją mogą. 

_ Skfld pan baron tu iJrzyc?odzi ? .- pyta o? ~~ron tak jest. oburzony i :oz_:w~cie lony, ż.e prawda ! -:- Możliwe l My się i z lą ewentualnoacią liczyć 
Ui'rzejmie. - Czy van baron wte, co s1~ tu atalor daleJ 1eszc~e obsy~uJe s~a~ago g~rzk1~1 !Vyrzutatn!, Wreszcie gr§cie moi wyjeżdżają stąd z tą mus1my utrzymuJe b~Jr' n. 

_ Tbk fest 1 Wtem wszystko l - odpow•ada l dopóki tenze z!llec1erphw10ny ma zenanta uorzaJ•I d k b' t d . . . - t .d 1 . l -A w tym wypadku wszystko stracoor 
I • b d d h k , 1 · rugą o te ą Jeszcze Zl!i!laJ - 1 o naJ a 9J ~a 

baron Foa'ireu szorstko. - . lastern ar zo n to mego otyc. czas tonu w szorst ośc gwa to~ną. godzmę. 1 ja me zostaję te~ dłuż~:;j tutaj; chciałem ":ola Fut:~y wzburzona N •a, temu my t .. ao• 
zadowo ony z was 1 . . . - Jeżoli pan baron ma z tymt z~ro~marzam• t lko zobacz ć co si · tu dzie·e Zosta·ecio wi c bredz musi~V N.e wolno na~ prędzeJ stąd oiJ cO• 

To mówiAC wchodzi on do pukoju 1 ogląd9. su~ w zamku coś wspólnego, to m ma to ntc me obchot Y Y ę J J ę d~·ć ł ókt n1e odnaJdt.Jemy Ltany . .., znow sami, i możecie sobie w tem starem gnieździe 
na wszystkie strony, lecz Gratki ~.obaczyć nie może dzi l - mówi on oburzony Pro8zę mnie Jednak robić co się wam podobal Moja noga tu jut at do 

_ Gdzie J"est ta dziewczyna, kt6ra się u was nie zamydlać oczu, bo ja mam swój zdrowy chtop-k1 samej śmieret mojej nie stanie l 
schroniła, stary 1 - pyta on zn6w <'stro. rozum i umiem rozróżnić, czy ktoś ma pomięszame TQ mowi~c zbiega 00 szybko na dol po schodach 

_ Nie ma jaj już tu, panie baronie l - odpo · zmysłów, czy nie, Oni mówią, że ta i tamta jest chwała Bogu 1 _ szepce stary, i zatrzaskuje 
wiada Barthołd s okojnia. obłąkana; to bardzo wygodne coś podobnego u drzwi za nim. 

Baron cofa s ę Zdtrw0żony i patrzy na kaszta• trzymywE ć! Jest t•l dobra pokrywka na zbrodnie, Baron wraca wściekły do swoich towarzyszy. 
lana pełnym powątpiewal'ia wzrck•em. kt6rą oni na obu tych n OBwzęshwych kobietach i opowilda im przeprewę ze starym kas;:ta!anem 

_ Nie ma je' ? D, kądże ona się stąd udała ? popełntli l . i ucieczkę G etki 
_ woła on gwałtownie. - Na dyabla, stary, liczcie s1ę ze swoimi sło1 • Alfred i Fanny przysłuchują mu się z pTzaraże 

-· Dokąd, tego ja sam nie wiem l - odpo· wami! - woła bHron rozkazująco. - J11k wy uism. Ucieczk Gretki prJkrzy~owała w~zystkle plany 
wiada Bortb.old spokojnie. Spuściłem ją w nucy śmlecie mnie, waszemu panu, tak1e obelgi w twarz i sprowadziła na nich okropna niebezpieczeństwo 
na sznurze z okna, gdyż ona tu u mnie nie była rzucać? · Nie pomaga1ą im tu nic przeklf'ństwa i zlorze 
pewna, i musiała ucie~ać~ ~by się ~ie dostać w ręce - Obelgi? Ja panu baronowi przaciet9 nic czenia, które ciskllją 08 głowę starego Bertolda 
morderców, co na żyCie 1e1 czyhah złego nie powiedziałem l OfiRra ich wymk1 ęła im :o;l t) z rąk. a gonitwh za 

Baron j(st w pierwsZl'j chwili ooiemi1.1ły ze zdzi· - Ale wy obr;sżacie i zniewatac a rnoi,.,h golłci! nią wydaja się bezowocną gayż ona teraz już za 
wienia i przerażania. - krzyczy on coraz bardziej gwałtowi!· e. To tHk daleko od nich być musi. 

_ Więc: uciekła ? - zgrzyta on gniewnie. samo mnie się tyczy l Ja was stąd wypfldz~ do 
A wy stary ośle, jeszczeście tej waryatce do u- dyąbłal Ja was tu dłużej zmeść nie meg~ l 
cieezki pomogli 1 O, nieba l - jęezy on zrozpa Stary wyprostuje si~ dumnie, a w około ust jego 
czonv. okazuje się ironiczny, pog~rdliwy prawie uśmiech. 

..:.. Ona nie jest waryatka, panie baronie l Do tl.'go nie ma p'ln prawa, ani mocy, pxnio 
__ Ach noasens l Tego v.y przecio osąd2;ić nie baronie l - odpowiada on z pewnością siebie 

m~tecle 1 -' oburza się baron. Nie WJecie nawet pan nie Ie:<t moim panam, a ja nia jestt'm p~na 
ileście złego tem narubili1 stary l Jaki& wy macie służącym! 

- Lecz temu podstępnemu stare'Ilu powinnyśmy 
się jaszcza porządnie dać we znaki - zgrzyta Alfred 
pełen checi zemsty · On temu wszystkiemu je-;t 
W 'DiOn , OU D!ł S jPSZCze zgubi f 

- Naturaln·o potalwje F-t ay. - J .·stem 
oewna, io «JJ.k w~ytd:r.ie do jakiego przcsłucht:nilł, 
te n"s ten slary &rubiap bez:wJglf,ldnie zdradzi i O• 

- Ja tu ao1 godziny, dłużej nie zostan~ -
upiera się baron 

I Alfrod nie czuje się tu więcej pewny, i woli 
raczej wstvstko inne stracić, niż życie swoje zilry. 
zykować. Fanr!y musi wreszcie u-.mać, że nic im 
teraz nie pozostaje innego, jak tylko zniknąć. 

- Mam Ja jaszc:za inną radv - odzywa sifł 
znów Jeżeh Lil!R:l jest Jeszcze w zamku to 
wyjdzh~ ona ze •swego ukrvcia zaraz po na:<,;vm 
dejsdu Stary bsztolan D'-turalmA weżwię 1ą pod 

swnJą opiekę, a,jak pohcJa nadejdzie, to ona ntoie 
tryumfować Temu trzeba zapob1edz l 

- Ale jak l vytlł Alfred bezradnie 
Pan bal'I)O oświsdczył ka"ztelanowi, że toy 

w~1:yscy o•lj' żdż· my · L1 ·nę, za l'ubą zttł>•erarny T 
b r·d:~:o dobr;.,e lt; złoź~ ł • o ąg it< Ftitl•IY d l · 
- Utrzyma icb to w w .erze, Żtl Lumv tu JUŻ U Hi 

ma, i nie bęJ' dlatego za nią szukali Trzeba jednJJ.k; 
przeszkodzić temu at.y Gratka siQ nia ukazała i dh~ 
tego musi ktoś z nf'Os j s .c~ n· r~?:le tu zostać. ' 

- ')ło~zoio, p .takuJa b/ol ron. - A:e k• 
ma Z'Jbt ć? 

- Ja l - odpo\\:iad:t Fuooy stanowczo. ~ J{ 
już. tak ukryć potrafua, że wn\a tnkt nie odoa.tch 
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JOR ALI..EGRETTI FILHO . 

LECZENIE OGOLNE 
Spec " n1Jsć: choroby kobiece i dzie· 

c'nne. PrtyjT.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsuhorjum i retydencja: ul . Com
mendadar Araujo n, 5j_ Telefon n. 650. 

o 2 

,•:zy are~zde , ani przy rewizji ża, 
duyr.h kowp:-omitujących d oku. 
menlów t:ie zQa~eziono. Przy ba. 
danm w normalnych waruokach 
lb~"~ kaiowwia) f.Jipnicki nie przy· 
znał się do szpi1 gostwa. Jeduakż~ 
otrzymane informacje od ajen• 
tów rosyjskich wystarczyły, aby 
skazać Lipnickiego na kare śmierci. 

Drugi z oakarżonycb-Godmin 
Władysia w zost&ł też skazany oa 
karą śmiercL Podczas sadu za 
rz:.łcono rnu" że jakoby otrzymał 
od b.-ala owego z Polski jakiś list 
w sprawie wywia_du. Godmin temu 
gor&co z 1 przeczał. F akt otrzyma• 
nia listu nie ZI)Stał ustalony przy 
dorbodzeniu sadow€m. 

T~ch danych wy'itarczyło dla 
wydania wyroku kary śmierci. Wo· 
gole trzeba zaznaczyć, że C!iły ten 
są :i wiał char;lkter czyslo format. 
ny - wyrok był pr~.ygotowaoy 
zawczasu. 

O"'karżeni Oczakowski i bracia 
Jaźwińscv zostali skazani od 1 i 
pół do 3 łat wi~zienia, po!'lie w;'O Ż 
Lipoirki u nich mit:s~kał przez ja. 
kiś czas. 

W roli prokuratora Wfs!~powała 
żona p. Adamowicza Prezesa 'Ha· 
dy Komis:.;rzy L11dowych na Bia. 
łorusi p. Sza'llt~.rdiaa. 

Przegląd religijny 
JAK KS. ARCYBI~KUP ClEPLAK ZO· 
STAŁ WYPUSZCZONY NA WOLNOSĆ 

Z górą rok trzy :na li bolszewicy arcy • 
b skupa C1eplaka w Wl~zieniu. Pd y· 
wien•o jego dtienne składało si~ z: funta 
czarnego chleba i dwóch talerzy za· 
ciarki. Pól go:1ziny na dob~ wypusz
czano go ! celi na podwórze. Po ska
zaniu go na śmierć przerzucano go trzy 
razy z więzien a do więzienia. Każde 
przewlezienie do nowego więzienia zna· 
tzy u bols:llewllców tyle co - śmierć 
To też arcybiskup C·.eplak budzlłć si-; 
coc!zień rano. był przygotowany. iż to 
ostatni }ego dzień. Ostatni raz prze
Wleziono go do wi'W,;ienia w Lubiance, 
które to wi~zianie jest postrachem dla 
całej Rosji. Tu. myśltl ks arcybiskup 
Cieplak. nadejdtie upragniona śmierć 
i wyzwolenie z m'łk docze•nych. 

P,;wnego una wchodzi do jego celi 
niespodz~anie dwóch sołdatów i każ4 
mu co żywo zabierać sie Arcybiskup 
spakował swoj węzełek i ~ostał od 
'* ic~ ony wozem civźaromym na kolej, 

do pociągu. - Po,iąg rus~ył* .... jad4 
niewiadomo dok'łd - Dwóch sołdl!tów, 
którzy mu ciągłe towarz} szyli, nie o 
dezwali s i9 doń ani słówkiem. J.td4 
dzień i noe. Przed brzaskiem na j akiejś 
st•cj c owi sołdaci n&gle :znikaj •. -Jak1ś 
urz(d nik kolejowy przystępuie do sr 
cybiskups. l powiada mu: • To s tacja 
graniczna przy Łotwie Jesteś wolny -
możesz iść zagranie~, gdzie ci si~ po 
doba•. 

Ka. arc. Cieplak nie mial orzy sobie 
ani kopiłtiki Dopiero kanduletor po· 
ciągu z Łotwy usłyszawsz~ o zdarza. 
n iu, na własn4 odpowiedzialność ubuł 
arcybiskupa do poci'łgu, jad4cego do 
Rygi, atoll~y ł:.otwy. 

Gdy pociąg zajechał do Rygi, mkt 
tam nie nie wiedział. W gazetach po
jawiły sili właśnie telegramy, że •reyb. 
Cieplak został uwolniony i wyprawio · 
ny zagranico przez Czarne Morze. 

Ar~ybiskup, wysladłsz.y z poci~gu, 
poszedł na miasto i zapukał do klu z. 
toru przy kościele Najśw. Marji P anny 
OdżwierDy tamtejszy, bior4c przybyłego 
za włoczea~ lub żebraka, nie wpuścił 
go i kazał mu pójść do Fran~iszkanów 
Idzie tedy arcybiskup • mliczennik do 
Franciszkanów. Tam służąca bierze go 
również za iebraka i nie wierzy, żeby 
to był arcyb. Cieplak. Przypadkiem 
jednak nadchodzi proboszcz - i ten 
dopiero poznaje - m~czennika Posłano 
pn;edewszystkiem po golarza. 

Dalszy ciąg podróży tego najczci~o 
dniejazego m~czennika za Wiarę S'w., 
jego pohyt w Warsuwie i powitanie 
go przez Ojca S'w. w Rzymie jest jui 
znany. 

W odpowiedzi ks. re· 
daktorowi ,,Ludu". 
Po przeczytaniu odpowiedzi •Lu· 

d u« w N. 49 na moją wzmiank~1 ze nie wolno, szczególnie kapła· 
nowi. dawać do wyboru naszym 
kolonistom1 czy dzieci swe: mają 
oddać do szkół religijnych1 łub nie. 
religijnych, przyszedłem do przeko· 
oaoia, nie wiem już po raz który, 
że ks. misjonarz, redaktor •nie. 
od powiedzialny« •Luduc jest mi
strzem w przekr~<anit.J faktów i 
intencyj swoich przeciwników i ko 
pania dołków pod nimi. Naprzy 
kład w słowach moich: • koloniści, 
którzy potrz~bują natchnienia po• 
rady lub wyjaśnienia « widzi uwa .. 
żanie za głupich czytelników •Lu· 
d u c i zastarzałych czytelników , Gar 
zety Polski~i •, a w mojej czystej 
trosce o katolickie wychowanie 
dzieci naszych kolonistów, widzi 
kumanie sifł z dja.!:łem,- w c~łej 
zaś odpowiedzi tkwi atuyta ChQć 
szkodzenia , Gazecie Polskiej c i 
jej redaktorowi. Za coJ ks. Reda• 
ktorze •Luduc? Za słowa prawdy? 

C1y takie post~powanie. jest go. 
doccn k pł~na i w dodatku m sjo 
aarza? Czy tak postępować naka• 
zał Chry3tus Pao, swym sługom 
wvb;anym i m;sjon:uzom? Albo 
CJIY po•wolił ChrystnM Poo 
rzuca~ oszcserstwa na b l iźnieh 
i to z poza pleców drugich ? 

S1aniemy kiedyś przed sądem 
Boga i wówczas zdamy rachunek 
ze ~wyrh tu na ziemi czynności •. 
Wówczas i ks. Redaktor •Luduc 
ptzekona się 1 czyje czynności i in 
tencje ~ą. czystsze-moje, czy ks. 
Redaktora. Wówc~as dowie si~ 
równiet ks. Redaktor, jakie ja ro. 
t.iłem intere&y w Europie i czy je 
stem wrogiem, czy przyjacielem 
oświaty. 

~ądzę1 M na tern zakończymy 
tę niesmaczną po!emikt;. 

L Sklat•ski. 

CĄSA DRASIL 
ul. Jose Bonilacio 10 (dawna Fechada) 

Zawiadamia swoich llcznycbt frege
zów, te otrzymała właśnie duży trans
port rozmaitych artykułów zimowych a 
mianowic1e: korty sukienne na ubrania 
(Ca$emiras) materj11ły wełniane fantazyj. 
no, barchany gładkie i fantazyjne, fla• 
nele, koce, kołdry, płaszcze i mnóst\\·o 
innycJ artykułów, tu nie wymienionych. 
SKORZYSTAJCIE ZE SPOSOBNOSCl 

Ceay przystępne dla wstystkich. 
zo-..aesyć abJ" uwierzyć ! 

"ZV Niemcy majq przvjąc żądani~ 
Rady Ambaeador6w bez: zastrzeżeń , 
r.zy też mogą prz~dstawić swoje 
?.astrzfzenia. Według , Petit Pari· 
.;;ienc zastrzeżenia Niemiec maja 
dot~cz~ó pizemysłu niemieckiq~fJ, 
ua którego straty oie mógłby si~ 
zgodzić rząd niemiecki. 

Niemcy,- Niemiecki minister 
spraw zagranicznych zapewnił am. 
basadora francusktego w Berlinieł 
że n~ąd niemiecki :.tłaskawi wszy• 
stkich Niemców, którzy zostali za1 
sądzeni za posłuszeństwo władzom 
okupacyjnym. 

- W Berlinie obchodzono rocz• 
nicę zamachu w Serajawie na ży,' 
cie następcy tronu austrjackiego 
arcyksięcia Fraociezka Ferdynanda 
i jego małżonki., który stał się po· 
wodem wojny światowej. Przy tej 
okazji dzienniki niemieckie prołe· 
stuj~ energiczoie przeciw twiPrdze, 
oiu ogólnemu, jakoby tylko Nif'm• 
cy były odpowie.:łzialne za spowo . 
dowan'e wojny światowej. 

- Donoszą z Paryża, że a m ba· 
sador niemiecki przedłotył rządo• 
wi francuskiemu notę w sprawie 
kontroli wojskowej nad Niemcami. 
W nocie tej rząd niemit"cki zaprze· 
czał jakoby miał jakiekolwiek in· 
tencje wojownicz~ i zapewnia, że 
stara się nawet rozbrt'ić wszystkie 

TE LE GRA 
utworzone organizacje młodzieży 

V niemieckiej, podejrzane o c!lęci oda 
l wetu zbrojoegc. Następnie oświadcza 

rząd niemiecki w swej nocie, że 
Francja. - Dr. Clt:mette, za· 

stępca dyre!dora par.yskiego insty· 
tuta Pasteura przedło~ył akademji 
lekarskiej nowy wynalazek szcze· 
pienia przeciw suchotom. Doświad· 
c~enia robione były na cielQtach. 
Sam Wjnalazca zaotosowa~ to szcze. 
pienie u 217 dzieci, i żadne z cich 
nie zaznało pogorszenia zdrowia. 

- Dziennik francuski , Pelit Pa, 
risien• zawiadamia, że merniecki 
ambasador w Parjżu von Hoesch 
oawiadczył rządowi francuskiemu, 
że władze aiami~c.kie gotowe są, 
przy)ąć klauzu!e sprawozdania mię 
dzynarodowych znawców finanso• 
wy ch, )de!i delegaci niemieccy we z· 
mą udział w najb!iższej konf~ren · 
cji odbyć aj~ mające) w Londynie. 

- Z Londynu telegrafajł\1 że 
rzą,d niemiecki przyj mi e not~ Rady 
ambasadorów, propom~jącą ut~o · 
r~enic kontroli wojskowej oad zbro· 
jeniem Niemiec1 jednak zaproponuje 
poprawki, które w zupełności O§!ra. 
niCZ!\ działalność tej kontroli. 
Rząd ftancuski zastanawia si~, 

dla udowodnienia swego stanowiska 
ugodowego przyjmuje aljancką kofl. 
tro1~ wojskową nad Niemcami, cho• 
ciaż traktat wersalski nie zmus2:ą 
go do tego. Rząd niemiecki propo• 
nu je• aby kontrola ta była uskultcz 
nioną wspólnie z władzami niemie· 
ckiemi i ukończyła swe prace do 
końca wrze~nia br. 

Japonja. Dzie:miki japoń,kie 
wyrażają wtdkie niezadowolenie z 
noty; któri\ r~ąd Stanów Zjedno 
czonych n'adesłał rzlldowi japońskie· 
mu, w odpowiedzi na proiest z po· 
wodu DOWii'iO prawa imigracyjnego, 
zwróconego przeciw im1gracji Ja• 
pończyków. · 

Stany Zjednoczone.-W wa· 
szyog, cńskich kułach dypłomatycz;' 
oych powiadają. że zapatrywania po· 
htyczne obecnego rządu francuskie 
go odnoanie do przy;>uszc~alnego u
zoanra rz,dów bolszewickich w Ro· 
sji przez Francję, zostaną wyjaśnia 
oa w oficjalnej nocie rządu Stanów 
Zjednoczonych. Rząd r.:lmcuski DO· 

si się z ~amiarem uznania 
bołazewicktch, jednakże pod 
aemi W!!runkami. 

- Danosza z Nowego JorkuJ 
w KonwencJi N trodowej Partji 
mokratycznej, ut worzrJneJ dla 
boru kandydatów na przvq.,.,t"n•• 
prezvdenta i wiceprezydenta 
nów ZJednoczonych, zasiada 
pierws:!y tak~e przedstawicielka 
biet. Jest nil\ paooa Kennedy z 
Nowe~o Jorku, która iuż była Be· 
kretarką jeneralną Zg•·ornadzenia.._ __ llllfl 
wyborczego i wicedyrP.ktorka Koa· 
wencji. 

Jest to pierwszy wypadek w a. 
merykańskich konwencjach wybor· 
czycb. 

Szwajcarja.- P:efekt miasta 
Genui wydał rozkaz, zakazujący 
tańców w stroju kąpielowym, które 
w ostatnich cz~tsach urządzali letni· .aa'e1::;1~· 
cy na wybrzezach morskich LigurJi. llon&te 
W razie nieposłuchu zagroził ener· 
gic~ny pn·fekt zaa~kniQClem zakła• 
dów kąpielowych. 

Zakaz ten prefekta Genui był 
spowodowany protestami Towarzy. 
stwa moralności publicznej i wie!· 
ki ej ilości ojców rodzin. 

Portoga lja. - Gabinet mini• 
sterjalny, któremu przewodniczył 
p. Alvaro Paes podał się do dymi· 
~ji. - Przypuszczajął że nowy ga· 
binet,utworzonv zostanie t:rzez zn&• 
nego m~~a stanu p. Affonso Costa. 
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~ KRONIKA KRAJOWA l 
d~····~············ .. ······~ 

Z Kurytyby~ 
W BPRAWIE BA~KJ.'( ·TÓW 200 
MILJREISOWYCH E~TAMPY łó a 

, Dia:io da Tarde:« z 30 czerwca 
br. phiZ~"J te w sprawi · zakwestJO' 
nowanvch banknotów 200 milreasów 
szef tutejs~ej delegacja skarbowej 
(Oe!ecada F1scal) stara sią us1lDJe 
us,lnąć zawikłama, spowodowane 
oojaw1eniem sif; not bankowych na 
200$000 estarnpy 15 a, których1 
chociaż nie Sił fałszowaae/nie chca 
pr?.Hmować ani firmy handloweJ 
ani banki. 

Tutejsza delegacja, jak r6woież 
inoe•arzędy federalne otrzymały roz· 
kaz przyJmowania, wym eoiania i 
wycofania z obiegu tych not i jut 
wymien1ła ich w sumie 600 tysięcy 
milreisów i wysłała do Kasy Amor· 
tyzacyjnej w Rio. Poniewat jednak 
delegacja ta walczy z brakiem dro• 
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A w kaMym .. razie bodziemy przynajmniej ałoń'u hełm t andarmr, i wie że sprawa zaczyna zbłiZilJił si~ oni we 'zwcro ku , głównemu webo· nikt !Zdążyć nlo mógł. Potem 1chodzi na dół 
wied~ieli, co sie tu w tym czasie działo . być grotniejsz~t, niż ona dotychczas myślała. dowi pałacu· po k~miennycb, Wilgotnych i śliak,ch •chodach. 

Obaj mężczyźni bardzo 111 tym obrotem rze· Wyjąwszy z kosza dalekowidz, przypatr~je Teraz najwyższy czas dla P'anny, aby shld Im głe~iej jednak ~ehJdzi, tem ei~ższe i 1t~chlej· 
czy zadowoleDi i szybko si~ w drogo wybieraJ• oaa sio bystro tym trzem zbliżającym siv do uciec i gdzieś bezpiecznie sio s~howat. Nie zwie· sze staJe 119 powaetrze, tem martwieJ i ałabiej 

Przed drzwi zaj.,żdż• powóz. Wprawdzie nikt l&lllku jeżdżcom. Nie oczekuje ona jednak przy- ka ona tet juź dłużej i pierzcha jak t:ień w gł4b latarka jej sio pali. · 
do niego nie wsiada, ale udawaj4 oni, że Liana bycia ich na górze. gdyż j' j sl~ schowek ten hali. Otwiera ona tam znajdując~ aie pod skle- Na dole lety przed nią Wl)zkl. miedzią wy. 
i I•anny wewn4trz siedzfł, ~>by zmylić stare1o nie wydaje dość bezpieczny m i zbiega prtdko pieniem schodów drzwi i zbiega szybko w dół łoźony kruźg11nek, w który wszedłszy, • idzi po 
kasztelanii .. który odjazd ich pewno z okna wio· na d6ł. prowadz,cymi tchcdami. obu stronach ciężkit, .żelazne drz•i, a 1dy jedne 
ży swej obserwuje. W tem słyszy ona przyciszone kroki i po• Ledwo jej się to udsło, wchodzą wszyscy z nich wreszcie po chwili otwiera, odskakuje ona 

Potern wskakuje Alfred na kozła, a baron od· 1naje, że to stary Bertold widoczr.ie za Lianą trz:oj m~żczyżni do bali i skjerowują krolei swe :r; p1zeraźeniem i zgrozą. gdyi widzi tam wł•z'łCY 
prowadza powóz konne W ten sposób wyjeżdża· szuka. również ku drzwiom, pcd któremi przed chwil4 na łańcuchach szkielet. 
il\ oni z bramy, któr'ł baron znów ze strony Ostrożnie uchodzi mu Fanny z drogi, i ze wchodziła l"anny. 0 -, kqd ona si~ stE4d dostanie? 
dworu zamyka. swej strony za znikł4 Lian, sio og!tds loez da Fanny Ptdzi teru ze zd•ojoną nybkościlł Dawnymi czasr podziemne te sklepienia po· 

Gdy sie potem w stron~ wieiy odwraca wi remnie! przy bl~aku s•ej latarki. Na dole widzi on~ c!q· l łączone mus1ały być i uży~ane jako witziania i 
dzi baron r:eczywiście tam u okna starego .Ber- W tem rczchodz:i sio po podwór.r.u dżwiek gn4ce 1111 po ob~ ~tronach ponure sklepsema na gt~rsze -:ele Potem mustano je używać jako 
tolda, który si§ za nimi patrzy. silnych uderzeń o bramv To owi jeżdżcy, żąda. W którą stronli sic; udać? OJ namysłu nie m~ grobowiec. Otworzywszy dru~ie drzwi, przeko-

Jadą oni dość pr~dko, le'z nie \t stron~ wsi, j4~y. aby im otworzono. ~zasl.! l Słys:.y ona już otwierająco 119 na górze nuje si~. Fanny o ten_J. ~ sldepieniw, które jej 
tylko w przetiwnym kierunk u. Baron p~dzi na- Fanny słyszy, jak kasztelan pałac op~stcza, dr~•t. sl-; bowiem tu oka2UJ81 WJdr:i ona dwie metalowo 
przód dla zrekngncskowania pola Poniewa~ Gret · l i widzi go przez szparli okiennicy biegnącego ku Czy ją spostrzeżono i czy Vtrogowie jej już trumAy. 
ka powno także t~dy uciekała, wi~c spodziewaj4 bramie. nie tropi4? Tu na dole pochowa11o też ostatni11 panią 
!liO oni ją jeszcze dogonić i znów w moc sWOJ4 Teraz posuwa sie ona do h•li, sk4d b~dJłC Biegnie ona lewo i skr~ca potem znów w bok. tego zamku, której koniec podobno takit był 
dostać. sama niewidziana, całe podwórze okiem objąć Słyszy ona ciągle sa sobą odgłos kroków i gło tragiczny. Jeat to owa pozornie tylko amarła 

może. sy mozkie. baronowa, która zawue jeszcze spokoj11 zna• 
Po odjeźdz'e apr~ymierztńców swych nie po· 

kazuje siv Fanny wi~cej na podwórzu. Bierze 
ona kou z żywności4 i innemi potrzebnami 
rzeczami, jakotoż latarko i płaszcz s ll\o ój, a po
tem zamyka komnaty, które dotychczas zajmo• 
wała. 

Kq;conyrni schodami jednej z wież narot
nych zamku, wchodzi ona na samli górę, gdzie 
sio znajdują naokoło okrągłe okienka, z któr1eb 
na wszystki:: strony roztacza sio widok daleko 
w około. 

Tutaj n11 samym szczycie narożnej wiety 
r.ostnje F11nny i patrzy przez otwory te na wu y 
stk1e strony. Widzi ona z daleka powóz i barona 
konno. Z drugiej strony zaś nie widać ani śladu 
nieprzyjaciela, który pn:ecież nadjechać musi. 

Jest to jeszcze dość wcześnie nad ranem. i 
długo jeszcze c:ekać musi. Dopiero po 

godzbach może widzi ona z daleka na go· 
turran kurzu zwiastuj4cy przybycie Rittera 

towarzyszy. 
m" on11 pojęcia kto właściwie ~rzyjeidia, 

poznaje 011a J•4nĄk t;JJysz~'''"Y •lt w 

Jest to dość nieostrożnie z jej strony, gdyż l F.anny nie vrjentuje sio łatwo w ponurych leźć nie mo~e i po pustych komnat"h pałac• 
tak łatwo w roce wrogów się do~tać może jeżeli wklepleniach piwnicznych, mimo, że tu już przed• sit kreci! 
si~ dość prodko nie zwinie. tem z Alfredem raz była. Biegnie ona ciągle da· Zimny pot leku wystopuje Fanny na czoło 

Mimoto zoataje ona, aby przeciwników swych lej, aż wreszcie dochodzi do ci~żkiej. mtedZIIl i ni~wypow1edztany, zabobonny strach nagłe J4 
zobaczyć i może na~et podsłuchać. Przytem dro· obitej bramy, na której powierzthni stoi wyryty przejmuje. 
ezy j4 ci4gle pytanie: gdzie Lia!la ? Co się z nią łacińskt jakiś n•pls. Czy nie rozlega siQ tu jakiś szmerł c~y nie 
atałoi Obawia siv ona, że Liana teraz każdej Fanny nie może go odczytać i zrozumieć dochodzi uszu jej - ja!t gdyby głucłle atraazne 
chwilł zjawić i w ręce :Zbawców swoich oddać si~ Tak daleko ona wtedy z Alfredem nie była! westchnienie, podobne do głosu upiorów 1 roz· 
może, nim ... ona Fanny ... temu za~obiedz zdąży. Więc i też nie ma pojlicla, co si~ po za t4 stra. legające si~ ponuram ethem po sklepifilni~ 1 

Pczez ponure sklepienie wieży wieźdźaj4 ci szme wygl4dająclł bra:r~ą znajduje. Lecz rue! Szmer ten docbodzt ją z góry, od 
trzej nowo przybyli na podwórze. Fanny nie Pociska ona za klamko. i ci~żkie skrzydła strcny drzwi, które ona za sobą zary~lowała 
poznaj~ ani komisarz~ ~ittera, _ani po~wład~ego ?ramy poruszaj~a s.i~ w swych . zawias~cb. Otacza ~Ił to jej prześladowcy, którzy sobie drogt tu 
Jego Mtllera, gdyż om s1~ obaJ z ostroznoścs po- 14 grobowa cisza 1 grobowe cJcmnośct Wilgotne toruJil Niebawem będ4 oni tu na dolo trzeba 
przebierali i fałszywe brody sobie poprzycz•· st~chłe powietue b1je ze skleplenia tego na sto- się wi~c znów gdz:elndzlej schronie! Słyszy ona 
piali, it~cą u progu Fanny. jut łami4cy si~ u góry zamek i pgdzi napraóll 

- Kto Sil ci m~iczyini? - myśli Fanny W tern dochodzi uszu jej znów odgłos zbli· gnana przerażencem. 
zdziwiona. - Czy to utz~dnicy rolicyjni.? Wi- źającycb sio kroków. Nte mając w•~e innt>go Kuryt11n jest długi, a z jednej strony obtalj' 
docznie ża tak, gdyż intczej nie mieliby tan· wy'boru. wchodzi ona do środka pewna, że tam jej si~ z ·i óW jedne z tych pół otw~~trtych o•~źldcll 
darm& • swym towarzystwie. dobry schowek znajdzie. Po ktlku krokach w drzwi, do których ona bęz namysłu wbfaaa. 

W idzi ona jak oni tern wuyscy trzej żywo gi4b, spostrzega ona poez14tek schodów prowa· 
z kaszteła:1em rozmawiaj~}, który ciągle w strone zących w jakieś nieznane jej gł~bie. 
zall)k\1 pokazuje. Opowiada on, rolumie si~, w z,mknlłwszy za sob4 napowrót bramQ i za. 
krótk~i~i wnystk~ co wio, i ledwo skończył, usun,wszy rygiel od środka, tak ab)· tu za ni4 

(Cilag clalszy nut4pi). 
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la Rolników!- F bryka nawozów w Kurytyble ,, GGE" 
damiam Szaoowoyc~ klieot6~ •. przyiacieli. że rozdaj! za darmo ziarno pdzenicy Potysu 142 11P 2~siew. Ka~dv kolonbt , któ·emu ~1otrz.eb~ oawozów ~l"'<'h .ie zapyta przed 

,R~~t'goc 0 ICh cenę 1 1akość P(lnJPwat P?"'' ldamv własna fabrykę nawozów. "'nz· mv sob1e pm:w"hć sorz(>daw ć naw 'Z\' trtniei "i ~ i•m, ·t:')rz z f ~· .. ,k Jl' sp:c~ adza: ", 
Avenida Cand do d Aheu N. 128-~.- Telefon 280 - Cnrityb - p ana · 3 _· ś 

Br. Graeiaue de Ołlvei.ra 
oporator-akuszer 
masażem elektrycznym. reuma
aewralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardłn. 
ul. 'ts de Novembro 13 na piętr'7.e 

antekil TAił. TAlAfnn !i75 

monety1 dlatego do trgo czafu 
mogła zaspokoi6 wszystkich 
ń. Skutkiem tego doradza 

kim posiadączo!.ll banknotów 
milreiaowycb estampv ló a, ahy 

te zło~yh w dapozvcte, 
doslaną za nie po urhwie p€W• 

czasu (prawdopndobn;e po 
..,u ... J ......... u daobnej montty. P. R.) 
Ilonata w kursie będącą .. 

Z Para.o.y. 
ATALNl SKUTKI PUSZCZĄNIA 
RAKliT EK8PLODUJĄCYCH. 

Doia ~S czerwca br obrbodzono 
w Aotonicic wigilj' Sw 

ra. Zapalano eobótki (fogueirtts) 
puszczano rakiety obfici~~. M1ę 

wieioma ocnisk~ mi istmało 
takie przed domem robotni 

portowego Jana Aurelia, gdzie 
..,;w'"~"'""- puszczano rakiety i Z1łchwy . 

si~ ni~roi. Zllproszono takze 
wzięcia udziału w zabawie od· 

."' .. 7""•"'jące~o po pracy Jana Aurf'· 
Ten przvjał zaproszeni· i o· 

sią o framug~ okna, pocza.ł 
patrywać sie puOJzczaoiu ogoi 

nych. Nagle jedoa zapalona 
a wvrwała sią z rak puszcza 

ognie i udPrzvła w 5ZVif 

szczęka) znsjdUJI\CPgo s1ę w 
Jana Aurelia i morrentalnie 

..,. .. L .. uuuwała. kalecz~c go w okrutny 

..... , ... -·~· Za wezwz.nu po mor lekarska 
nie pomo!ła i Jan Aurel;o po 

1•Ju.au"'" ~odzmath straszn'Vch cier. 
tycie zakończył. 

Tak smutno w Antoninie .z:akoń · 
si~ wt::soło obchodzona wi

Sw Paotra. 

Z Rio· de Janeiro. 
BIL ZABIJA LEKARZA. 

aTenidzie Rio Branco przed 
kompanj1 okrętowej 

Bras1łeiro dnia 26 <'zer wca br. 
111111'""'u ... na przechodzą, ego lekarza 

u. 

O ra Ribmro Souza au · 
cięłarowy i .zabił BO na. 

Szofera aresztowano. 

SZLACHETNA INICJATYWA 
DZIENNIKA ,A NOlTEc. 

Z inicj:.ttywy dziennika br&Z\ lij
,lA Noitec zebrano dla ma 

chłopca Antoniego Souza, któ 
ze swegj skromnego ~arobku 
ymywał chorą matk~ i dwi 

siostn:yczti, a który łl' zed mie· 
siacem, wskutek nieszcz~śliwf'~o wv 
padku, utrac1ł obie ręce.-pow~tżną 

~u 4:71$000 i wr~czono j". 
rodzmie t€10 szlacht--toego chłopca 
i wzorewt·co '!yna i brata. Za tę 
szlachetną, inicjatywę nałdy s1ę 
dziennikowi •A Noitec ogóło! U· 

znanie. 

ZMIANA KONSTYTUCJI l NOWA 
USTAWA PRASOWA. 

Senater fcde:-alny Moniz Sodr' 
ma zamiar podczas obrad w sena
cie nad zmiaDI\ konstytucji zatą· 
dać znitsienia nowt'j ustawv pra· 
sowej1 któr14 c'-'lY naród uwata za 
h11ńb1ącą usrawodawstwo brazyltj· 
Bkie i uczucia wolnomyślne narLdu 
brasylijskieco. 

JAKĄ RADą DAJE BRAZYLJI 
A~GIELSKA MISJA FINANSOWA 

Angielska m•sja fmans•.wa, k 6-
ta na zaproszeni·- rz11au ft. d~rł\lo g1J 

była przed kilku miesiącau.!l 
BrazylJi celem zbadania jej s to• 

nków · ekonomiczuych i d radz,e· 
środkóW ~kOQUIJ.IlCZD'(.iU U~IJ.CU· 

wie:Jia p&ń-.twa, prz- dstawiła obec· 
oie rzadowi fedrrałnemu swoje 
sprawo~danie, w którem doradza 
Brazyl•i, aby celem wyrów anja 
dług6w państwowych i u~drowaenia 
fioa.osów spr~edała lub wydzi rta• 
wiła de b a państwowe, kolej"' że · 
lazoe, kompanje okrątowP1 akcjP 
Banku pańąlwowego i inne docho 
~V państwowe. lłada wspani:r.! łlł" 
cz~sto ang1elska. Wą,tpim·· jedm k, 
c2.y Brazv!Ja się na tu zgodzi. 

PROJEKT POŁ.ĄCZENIA STANÓW 
PARĄNY l ~·TA CATHARh Y 

Z nk<~zti projektowanej zmian~ 
Konstvturji brazylijskiej poruszflno 
tJkże myśl połączenia w jedną ca• 
ło8ć zutonomiczoa stant·w P lrana 
i S.ta C 'l t harina. W qtp1my bardzo 
c:y projekt t" n cłoJdzie do skutku 
- za wiele ambiqi i prywaty st01 

mu na pr1.rszkodzie. 
Gdyby Jedmal{ został uskuteczoio. 

ny n,ezawodnie spowodował b'V 
w1elką zmianę w wewn~trznej po 
htyce Brazył)l , opanowaneJ ( becni 
prZf'Z olilprchj.., w1~kszych slanow 

Połitycy f!anta~kataryńscy zd11ją 
s1ą b·,·6 ~a tsm poł4c~eniem. OpPlJH 
paroń1kich m~żów stanu dotyr.hc:ms 
nie U"Otalona. Sprawa połączenm 
Pamny i S·ta Clltb·uiny była już 
nit>ra z poruszani\ i - zaniechaną 

Prawdo)Jodobnie i tera:t; do sku· 
tku nie do1dzie. 

Z Rio Grande .do Sul. 
Z POWODU ~łAOU2YĆ O . O· 

NYW ,\ NYCH ·N\ WYBO'lCACH 
OPOZYCY JNYCH • 

z powodu ostatnich wvborów fP.• 
deraLvch udowodniono, te wiele 
gwałtó~ i nadużyó dokonanych ?O 

stało w ostilDtch czasach na wy• 
borcach opozycyjnych (byłych rewo· 
lucjonis~ach) przez ptOWizoryczne 
wojsk< stanowe. 

SkutkiPro tego minist~r sprawie. 
dhwości Dr. Luiz AlT ·z ·po ko fe· 
rencji odbyteJ z min1strem wo1al' 
marsz~:~łkiern Setemb~ino de Cu· 
valhn1 wysh.ł telegram do pre.lyden. 
ta Stanu D.ra ·sorgesa de Mede1ros 
z protestem przec•w tym gwałtom, 
i z ~ądaniPil! zaniechaniu ich, gdyt 
sto)ą one w sprzeczności z zawartą, 
w Pf>dr'łS Altas ugodą. 

ksi4d r; m is •onarz Stawa B źego T .• 
dzt~kt jego żmudnej prscy mamy pol• 
skt Kościół w Kurytyb.e, je~o f'tsran1em 
utr1 ymaly się Olektóre polsk e towa 
rzystws, a tym sarrym \11'1-T.Ógł. s i~ 
ruch mtellektur, lny wśród Polaków w 
Brazylji. - Dz•ałalność tegl) zacnego 
kapłana stała sifi sola w oku Lu 1'owi, 
umieszcza więc n11 swych łanuu b piu 
gawy pamflet pt .N wy Jeremi~sz pol 
sk,• - pióra nle tyle rym twórcy, ile 
raczej rymarza Fred•nctmsisa St ń:zew 
sk ego Jest to tak obn.ydli y utwór, 
ie z wyjątkiern 11katollckiego pism" 
Ameryka Echo z pewnośc1ą żadne m", 
ne p1smo polskie by go nie um•eśctlo 

2)Jak pijany płotu chwyc ł 310 .Lud• 
red ktorA p. Ski, ten jedn11k uporał 
się szyb o z .Ludem• . 

3) R!!Ź!icym buk em znsjomości nai 
prymttywniejszych u sad g· zecznośc 
wvkazu,e .Luct• op su ąc przejśc e 
.G~.~~etv Polskioj" w inr>ę n;ce 

Jakże inaczej jak yi~knie w 
takich ~y9adksch 'ostępują Braz.yltame; 

rad z l bym o' r•.,Ja:Ctor"m z • Ludu c 

przeezttać )O D1a .. Nr 263 ~ 4 m j~t 
str. bm 6, z~ś ks ~żeczkę traktując:'\ o 
o dob·ym ton'e mt gą sprowadz•ć z 
L1vraria "Helios• - bao Bento &~&d z~ 
że t •.J b~d:ie z wielkfł k rzyscilł dla 
ntc::h. 

• W Z sadath i całości wi.l'fy kał·'· 
lic lclcj " ks J . G •umę'g 1 w ton•r. IV 
str 247 c~:ył11my • • U ~ k •ohma ctw1e 
r1.1ją s t; tylko dl przebaczeol , a ręce 
do bieg słllw eństwa•, a CZ) to zga,tza 
s1ę z etyką Ludu ? 

Z prawd;mrą przykro§c!ą napisałe·m 
t\'c::h słów kt!ka, a to jedynie dlatego 
aby .Lud• miasto mrłosc• nte sinł zt rn 
nienaw.ści jako~cż pok zać że i my 
bronić 1 1~, gdv zajdz1o potrzeba, po
tn,flmy, a w arcb wum nl!stym po 
doboycb kWJ~ttków .Ludu• jeszcze 
sporo. Zrentą i to co napisełem 
OlloiSlllłem ogródk wo nie che c jątrz; ć 
wyz.ns;t bow•em r.as dę, że :..Zg1d~A 
buduje - n•e g d~> rujmuj c. 
Jedm ze stałych czvtelnlków .Ludu• 

i o 
(Ciąg dals:Gy). 

Kiedy zmarły obecnie Mln'ster Dr. 
Nilo Pel(llnha 1 Prez}·deot Repubitki 
brazyti:sktej Dr. Weoccslau Braz Pe 
re ra G mes, ?· •shnow lt uz~tać niepo 
dległuść Polskir D·, B:;rges de Me1el• 
ros pierwszy przed mnymt wysłał na 
roco tych dostojnlków państwa brazy• 
liJskieg,) telegram k:>"'gratuhu:yjny, U • 
znaj4c to post~now en e ::a włsśc we 
i sluune J"ko dla narodu kultursin go 
i e>racowitego, zaznaczaj4c, aby rząd 
fedo3ralny braz;ylijsK:l stanowczo za!)ro · 
testowal w Lidze Ns.rodów pn;eciw 
okllpacjt niemieckiej terytorjum rol 
skiego opuszczonego przez Rosja.t, C'l 

-------------~ natychmiast bvlo przesłane za p1 śrC:J 
G.;SA B HA~IL, dmctwem ambasad •ra brazyli sk eg) 

ul Jose Bonif11cio 10 (dawna Fecb~tdlł) w Paryiu Dra G ts a da Cunha 
Z~tw•adumia swoic·h licznycn fregezów Pr~sz~, n•echb m teraz powled~ i 

ta otrzymała właśoitł duty tran~oorl udowoJnią et panowie libert11 dort} co 
rozmaitych artykułów zimowych a miH brudzą imrę pana B" rges de Medeiros, 
oowicie: korty suk1enoe na ubrania ICił· który z piłnów prezydentów stanowych 
1emiras) materJlłłY welniantl f ntazyjue pań3tNa b azyhjskiegq talc szczerze i 
barchany g\adk1e i fantazyj.,&, flaa .. te, serdecznie wystąpił w !>bronie polsk e· 
koce, kołdry. pła 'Zeza 1 mnóstwo innych go nattldu? 
artykułów tu nił!l W' mienionych. Kit-dy wyznaczono lc :~misję szkolną 

SKORZY-,TAJCIE ZE SPOSOBNOSCI w Hl19 roku, aby sprawdziła szk y 
C~ny llfZJSlQpntl dla wszystkich po kulon ach i WkiUClYI W prrgramy 

Zobacz;rć a•y uwiersyć l ukoJne ob JWilłzkowe nauczame 'iZ) kn 

-----------------------------
NADESŁANE 

brazyliisktego, tak J \l ortezwał Dr 
B rges de Medeiros do pr~vłr żonych 
t 1 ko m1sj•: , U daJecie stę mi~,hy ko 

Etyka "Lud'u''. 
l lon,s tów nie po to, aby c;h pn.. c ~k ć 

, c·~aarem naszych praw 1 nteprty,byl-

:!tyk& (etikós mord) jest to nauka 
moralnoŚCI Każda etyka musi mieć 
sankcit Sankrje •• zmienne i trwałe 
w ectne. 

Ergo ponieważ wiecznym jest tylko 
Bóg, zatem jedy 1ie niezmienną jest 
moralność chrześcij ańska, któreJ On 
swej sankcjt udziela, natomiast wszy. 
stkie in:1e z czasem SI~ zrnteni&ilł wite 
m1el śmy ideahzm Plat•ma, pesyml?.m 
S tr-p:mhauera nadczłowieczeństWt' N e 
tscheg • t tyle - tyle •onych. 
, .Lud • jako pismo ka~olic:ltie oow1 
nten eo ipso zacho.,ywac etyk~ c:hrze 
śctjr.ilską - miłość, czy tak je1t zoba· 
o:zymy 

Już od s ego poczocia tj. od zmia· 
ny na '-wy .Polak• na .Lud• rzuca si~ 
to p ·smo na wszystkich i wsr.yctko 
bel dania dowodów. Aby nie być goło
sł •wnym prtvtocz~ nit które prtyk;ady. 

O tr :>Ofl narodowości na obczyź nie 
jest kst4dz, nauczyciel. redaktor, na 
ntch też skierowujo .Lutt• swe pierw
ue strzdy. 

me do nas usp~sa!Hać, lect po to by 
im W)'tłumacr.yć potrzebę :z.;o,;umienta 
nsnej i rz~aju filderalnego woli. Pa• 
m1~ta1c:ie td o kolon s~ac:h polsk ~o h, 
gdyŻ o .t le m1 s ;~ zdaje najwięce1 oni 
dbajłl o tświatę i j11koby s ukali oj ' 
cowsk1ei obrony na naszeJ z1emi. 
Trzeb im po~:utgać•. 

N1 cchz~ pośw1 dcty p Kazimierz 
Głu~howut pterwszy konsut po!ski, z 
j sk4 urocsystościlł był pn:yj~ty przez 
T' Pre~y.denta Star:.u 1 personel rz!ldu 
stanowego po1czas o~erws ego pob) 
tu swego w Pvrt(• A.e6re r O le p 
m1ętam tej wdzJ~CZ.lvŚC:I nie rlozn ,ł 
Ż!l.den przedstawiciel iuneJ ne::odoW~"~ŚC . 
Z alcą 'łSmlł wd!.ręczn ŚCIIł byl1 leż 
pr.zyJmuwam w P rtc. Alegro pr:ez p 
Prez.,.denta st uu porucznllt rtrmji p~l· 
sk ej p. Abczyń~kt 1 dzh.nrukan; p 
W rch~:~!owsk .. 

K edy konsul fr ncuski rozmowie 

Ił A. CZ.NOŚÓ 
Prawdz:wc t nie ceny 1.11aj z "''e w skł 'zt c:poiywczym 

L UCCA & C-i 
Wielki diJI''~!Yt :b11h i n11c'nn IMI.!" '10'1. "iiHZ"'" .;. hurt ,wnlł i detłliC"n 

Plllc Coronel Enau (d-'1 •mej pl c da C':-dnm K erfrą) n•. 7. %5 

l 
' ' 

Loterja Narod lWa 

L\ NACIONAL 
Towar·zystwo Iote.-yjne anonhno,ve 

Ciągnienia pub icznr 

' ' 

• W sobotę dnia 5 lipca, głó na premJa 

50: $ 
BuzdaJe 89 · 90 1)1"9~ w p .-mjach 
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ol( niści! 
używajcie tylko awozów marki 

~ 
DO NABYCIA: 

Corityba - F roaod H • k d & Ci 1 15 Je~ rrrbro 96, 
t:, qua , Hw B 1u co 

Curitvba - Rodulf 1 til ub JJ 13 c1P M r 91 
Sa, Jos~ dos Pinbat.•s - Pt'dL'o Ob ur. u 
Affon:;o P t:nna - Soc,eda l • Agtico a 
1.\iuricy - S 1ciedadc Agmola 
Z •Carias - Thomaz N< g'>s k 
Mar<dlino - JJao Kuź'lla 
Thumaz Coełho - Soc1edad Ag Ico'a, S t' M ria 

» » , » S !.\4 gu l 
Araucaria ·- Soc1edadE> "Agri"ola D m Lud 1 • '{ 

Ar ucarJa-Mtguel Zdar;iak l Ah łiUrb s o 
# EroPSt•l 8L1Cbhułtz ~ o CI r -J a .J. Ku~r 
» J, Jii'l Val••ntmJ •IIJ J.t g J g W s ntbał 

S rnoh 1-V t•ote Kloso;ow~llu 1 :" G .., • • b r •l An b~ c! 
Gua.uv,•a-·S ~~•"d d Arr•r. .. ,i.. S nr C d S} i .1 de At; ic 

tych, gdzie mO!l4 os ąść na ~1e·m1 r 
ją uprawisć, przynosząc n ·eoceni ną 
korzyść dla tej Ztemi, 1 d !a te~"• że 
1est to naród o stuej n1e • cen~<H•e 
kulturze i godn, go ra&Śi•10W11018 UCZU 

c1a 1 m1łości do ~lel'!'H tej ua ktOreJ w 
pocie c,;oła pracuje. Przytem ., elu ~ 
Polaków znaTI, którzy Z11jmujlł lłt •n< 1 

WISkil w p· Wierz( nem m1 rząd z e 
p ddwism Hh t:dolności C1, któr y l 
s ę tu natur#lliZ ..-au Slł JAkt by r gdy 
n1e łlyll synami 1nneJ Zlei'I'!J, t. .. k .. el 
ce nasz kraj p ... lublh .. SZt OUJ~ i~h 

·za tv•. 

Należy tu nad~ienić, że Dr, Borgea 
de M~de1ros jako me zwycJ~Źony po· 
l tyk 1 radca stsnu, cieszy s1~ kom· 
pletnym z.auf!lniem wi~kszoś .t kolon1i 
polsk ej. 

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

T el gra• y z Ang_ 'Y· ob· ~r:cJ s o'l· 
i:.y TufO:jl do:-,oszą, ż e prc:zyJent Tur 
CJI Muetafa. Kemal Pssu pr~y1ą( nc O• 
li 'lbnej ~udjencj1 pełnom en go m1ni!Stra 
ols~i. wob c któngo p ·w erdLtt, ż.l 

Turc1a Pr llgrt e s ?.czer~P. wspołor c -
wać z rządem polsklf\1 tU od,udcwy 
1 pust~pu obu P• ństw 1 dle u:adcn•n 
poKoju śwtatowrgo. 

----------------------------Papie,·o~v , V~JA uu. 
La ł t•ine 

p. rz ha 
'L.; stki f! 

t 1 1 N. :1 t 

1 t ~lużąca ,h 
Hua Au~us~ S 

4 .............. ~~ 
: Dr. Zygmunt Gradcwski 

'· ADW KAT 

' i 
Po 11 ńc·z. ulU umwersytel u. 
fi '-~ la"~rzv z, w .1d1 m ć 8z 

* 
K ,Jnoi~ Polnką it otwonył ' 
kąoce'a ę adwokacką 1 Żf 

załatwia Wilzełkie spn:~wy cy. 
ll wHne1 Ju·vmmalne, spadkowe, i 
' rozwodowe i t. d. 

Hltll'O · llll szłta'lie: 
PsoiH(B Osorio N,IJ.", ... . .... 

Tuw • • •leugz !i.ol!.<!illl•zko 
f.- ·z n sć i Zg da•. 

Z11~rasu s~ .nownych ct.lon\ców Na 
:r;w:ykłe \1\:alre zgmmadzePie półr..~czn • 
N~ dzień 6 go L pca 19'.t4 .r. 

ZARZĄD. 

---------------------------
KU'I'B p'teniqdzy. 

dni.!. 5 li ca 192-t roku. 

l P~zn zl. 
Dolar 

l) Jednym z w1elkich acz cichych 
dzlał&~'f w r .. r.nie Jelt p ... ,stJneczme 

z Dr B.Jrges de M dt! r ' S dz,~kowl!ł 
mu z. p lj)ll r C e sprawy w lnler s1e 
OliOUdOWilOl ll Pol ki p Prezydent s· 8• 

nu rteld: .Z5WSue c ulem 1 ;zuj~ syrr.a 
pat1e do tego nar du, 1uż •o z powoou 
teg , i wygo .n. ze swe! OJCt) Z'l\ 

n•eSł'tAWłellhw.e, kcY1t~ s.~ du krajów ~..-o!--"""'s ... " .. ' ... '..,.'',..' -~_w ___ ._, __ . -~ 

Frank 
~'ra 1 

L ra 
Pe' 

49:? 
zw l tlt!O 

·i· l l 
2•98J 

j F' 1nt lil.ter•. 

7ł130 
9400 
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. 
Szeligo vskt 

ył!y asy&tent klinik enropejskicłl 
r. · rosław 

cl-a-rz ~ ope:;cato:r 
DOKONUJE ulifLKICH OPEILtCYI CHIRURGICZtlYCH I GBIEGYCII 

LPtz~ Dl dliC n-, ( sz~cn .po. •->tsOV:- tl da ~a V':mocą proru1em l~enlgeua.. 
Jl'9'fll Wad ,vł! ... sn:ł praeawn ię do, badan m • kroskopowych 1 bada A 

knv• ua choroby ukryte 
CltorłJCh zamiej."Jcowych PJ'ZYi'»tuje na leczen'ie 

· Alki e ·o 

a Szy dy &Ska • a et 
Plac Tiradentes • 19 

· w swej klinice r~· 
Baa ~Sl.o 'FI:'aac isea a . 93- ii.UrJ'&yba _ _ _r.~~ ma zawsze na składz e: makę pszPnmh źytni i kul.urydzianą, cukier, ryż, s61, 

alt dziE:•, aliwki, l'OdZf ki i ODRerwy OWOCOWe, 

----------------------------------------------------- ~~ Ma rćwn•<"ż najlepszą kawf3 mieloną, z v.łasm•j fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne najlepszych gatunkach 
Kupujt> prodt kt roln(l jał qto: kukurvdz fft oł,1 ziemniaki, masło" j ja, drzewo it.p. 

SPBZEDAŻ N~ OI.UN.JE R1J TO\V A. l DETAI..ICJZNA. 

C E N Y P Ił Z Y S T Ę P 1' E 

Posiada filj w Thomaz Coelho i Araukarji 

~e> Do sprzedania 
~ aJwiąkszy wyna 1az~k dla l~czonia s fjli~u 

ka cukierkÓW 
lJ Je~ O R A" 

l!: ul i.. 
Wyrl'bia cuki~rki w najlepszych gatunkach i karMeli owini~te w papier 

(.balb;s") we ws~ystkich od.mianach. 

Ulica Martim Af'f"onse nr. 18. 

Corit iba - Parana - Brasil. 

l 

W al er ego Wiśniewskiego 
. Plac Tiradontes ~ 37 

Baczność .Kolomiści polscy! 

W aptece te·, N r j whściriel~m j&Jt Eoh:~k, rozmówicie 

siQ w j 22.y'·u ojczy.,fym i znajdziecie rzetalną obsług~. · 

'' 
Fabryka karmelków i cuk·e ków róitnego c;_1tunku, tań· 

szych i d rotszych owini~_tych w pap1er ( •bahe~s• h malino, 
&owych_, kokosowyc.h1 miętowvch cytr-ynowychJ ananaso. 
wycb~ trusk~wowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalot'1 nowe 
., go forma~u1 które w l;ażdej chwili motna nabyć po re. 

nacp bardzo. przystępnyrh. 
Uprasza Sz. Rodaltów o łaskawe przekonanie sią o tern, 

że są. n .ttańsf' i onjlepszf' w Kurvtvb•e. 
Franciszek Eacho'wski. 

CORJTJBA Rua Cabral Nr. 53 -- PARANA. 

~Tajleps~y browar w Kurytybie poleca ta i na prowincji 
piwo własnego wyrobu po aajprzystQpoiejazych cenach marki 

• ,cruzeiroc1 ,.Pilseoc, •Pombac, •Escarinha i inne, 

Kupuj~ dla własoej słodowni jączmiefl w rozmaitej ilości 
' t Ji, Ci OaJJrpSZA CPOy. 

llłJB"WT"l'B4- ł:!.ł.ttA. POSTA.L 108 • 

· &J&J e ~ eamcorlJIXt®~Cł8<Dctctmecte~ 
r.łanduc ł?t•an~ase et Halenoe ponr Lame••ipue du Sud 

Cenhala : Pllrls, Rue Halevy 12. 
Agencja w Re1ms! 

y l j li - FIIJe: S. Paulo, Rio de Janeiro Santos Curityba, Porto Ale 
gre, Pernambuco, Rio Grande; 

• encje : Araraquua. Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Santo c.o 
.PinhE~l, Jał:u, Mocócs, Ourinho, Paranałua, Ponta Grossa, Ribeirao Preto, 

S Carlos, S. Jose do Rto Pardo i S. Manoeł 
r g e n t Y n a - Agencje: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fe. 

' l i - V Ip~r i!~o -- Koresp .. mdenct : 
ERU 8'1 co ItaltnM L1ma, C .. llao Chincha Alta Molłedo. Arequipa, 
OLOMBIA B .. nqu Fr nc;atse et ltttlienne du C ,Jumbie-Bogota, 

Z!l<l!twis SI~ w~zy, Qperac•e pteniężn !, pr'l:ytmuje si~ depozyty na 
" kreśl ny i ns. rachunek b·er,;ący płac4c najwyższe procenty 

Agencja B nl<u XX Commerdal ltaliana mieści $iO we włunym bydyn• 
1,. p;) ut ~J<. łó 1lc ~. Wlimbrc. 

dom drew01any, roaJt\CY frontu 45 
palm i dług('ści 40 palm, położony 
w dobrem miej~cu i sto'>owny na 
sklep-j~>st n& dcgodnych waruo· 

' kach do sprzeJania. 
i Odnośń '(ch inrormacji cd zieli 
i Fr· nf'i-:;z -lr W ~troba w PaJm~jrr.e 

Sklep ~pożywczy 
'OJIAKA SKOBUPSK EGO. 
.\v. Col Bowfaciq Vil ola No 29. 

PONTA - GRO~SA. 

Po!eca Sz. P P. artykuły spożywcze, 
m~kę, cu\ner, ryt, sól, śledzie, mlłj~ itp· 

Trunk1 kr•,jowe i zagran.czna wszel 
kie.ló rodza!t K produkty rolne, 
fastJe. dt rnni kt, ma, 10 jaja i t. p 

Ceuv umi~rko ant'>. 
"s'A OJ DO S 'A EG 

Domini t« 1.1 ecki 
Poski zał' ad kra,viecki 

(J!ica. &legrt~ N. 3 
Wielkt wybor ro teqalów na ubranie 

lamówim e wy!t ujs Jię w razie po 
trzeuy w 21 god iny 

a_, otD ~· a towana 
CENY NISKIE. 

~~~~~,~~~- ~~-U~!!U~ 

!l _Dobrych murarzy i: 
4'1 Potrzeba nary hmt st do Pon ~ 
~ ta Gro~sy Ph.ca Rs. 12$000 t+ 
41 dzir nnie. : 

'~~ Zgł •stć 8 -, d u Roman· M' 
.. ~ 8k \ru s'tiq~ w .)Qia Gros. ! 
lfii. ()V 

4"1 SI'· 
4'1 Av C i B·;oif1do VtHl'l 6ft = N•·. 29 , 3~8 i 
.. IJII 

' iiwiiti<iww-iil-lvl- ........ -. ~• 

Nasiona z Polski 
są na s~ł.,dziE.> św €że i naj· 

lepszych g~ttunków. 

N~lo na ·warzyu' 
(Torebka 200 rs.) 

Brukiew1 buraki, cebula cyko' 
rjał dynie, fasola szpar, groch• 
cukr, kalafjorv, kałarepksJ kap u, 
sta (głow;asta1 bruks"lska, czerwo. 
na ".tc~ka) koper1 majerar .. ~k1 
n.ak jadalny, ma:chew, mf lony, 
muqztard .. , ogórk11 pieczarki (za• 
rodki. 1 f't'giełktł 1 mlr.)1 piPprzJ 
;>Jetruszka porułdory, pory, rabar· 
her, rzepka ~ mils., rzodki:.-wka 
1 mies., sałata. selery, szparagi, 
szpinak, truskawki (rozsada). 

Basi ona kuJitttótu 
(Tor bka 300 rs.) 

Bratki, chaber.. dzwonki, goź, 
dzikj1 groszek pacbnący, lewkonja• 
Iwte pys7' zkt, łubi•l kw1at, maciej· 
ka, mak•1 nc1sturej:I1 I)Stróżka, pło 

myk1 rel' d • !ił ... er.ulik, itd., itd. 
Nasiona polne 

Koniczyna. lucer •a1 wyka, fa 
solf1 ::~so a cł proso, itd. 

Nas(ona drzew 
Cyprysy, t.py, tódodendrony, 

sosnJ. Japt,n;;lm. ture. itd. 
(Ceny n~::ion polnych i drze R 

na żąJamP). 
Cena dła kupców przy odbiorze 

najmnieJ 10 tuzinów: 
1 tuzin nasion warzywnych 

'1$800. 
Wvsyłta k"lell! lub pocztą w 

granica,.,, l"H 1 B 'l \ 1 i. 
PAWEŁ NIKODE .. "łi 

Travt:~Sb Zal'.•< ·. 5 -
- CUP.JTYRĄ- Parana. 

E l i :x: i :r ~ , 9 :t 4·' ., 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia pui>licznego pismem dn. 21 lutego 

1916 roku, Nr. 26 
Zwalcza skutecznie _,yfilts b z. nieDE'zpieczeńst.wa dla injekcyj. Je'lt ener 
gicznym ~rodktem, czyszczącym krew i łelrar&twem wielkiej wartości. 
Jut p1·zy utyciu trzEciej f'aszeczki. objawy <'.horoby nawilt poważniej 
szych: plamy, fistuta, pryszcze, wrzody i reumaty~m. znikają jakby je ręki! 
odjął U 9'U"/o rn~żczyzn ~onatych, którzy za czast! v kawalerskicb., choro 
wali na choroby ~;ekr t e eboroby te pozostają cbmoicznemi i to jest 
przyczyną. że tv!!iące kobiet zamężnych cieroią na ro~roaite niedomaganit~ 
kobiece, nie w1edząr zupołrrie. co te citoroby spowodowało, • 

3 flaszeczki wy">tarc~'S zupełnie do odzy.;kama waszego ~drowvt 
i uratowania waszvch rłzieci od prz~ byych na:tępstw. 

Dlll dzieci svfilistycznycb je-;t "ELIXIR 914" najodpnwiedniej 
szem lelr!U'lltwem, poniewa~ nie atakuj~ żołądka i jest prl.yJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914 • nabyć możoa we wszystkich apt~kaclr i skła 
dach anto· :-mych w Brilzyl)i. 
Głów y ~iókł d ' vii.o e C 

Szano·tune Panie! 
W ciągu 4 h godz '!l uw uj się mnż ... cie od kołr·ll macicz• 
oyrh, iE'ż Ił oż f.. ,.d~· ,..i "pf U\:0 ~EO \ TIN\.11 

uznana przez Naro4owr Departament Zdrowia Publiczneg•, pismem dnia 28 
c:serocn Hl15 roku. Nr. 67. • 

,Fiuxo- edathu,• re 1 1~ ty tym z~n3 m prodtJktem leczniczym, 
którego skutek jest n·tjszyb~zy n w leC7.t"niu nibdo:uagań kobiecych. 
Koili maciczne leczy w cingu 4 ch odzin. Używany 15 dni przed 
porodom, ulatw•a por d z nnil'j ia boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza tycia kob t p c l ~t ost ami kMwoto •ów tak czę'ltych przy 
por·.dacb. Przy 1 'lyeb ch Jrob c'l k:ob ecych .Fius:n-~edatina• 
dzi~łB z!Jw"ze skut ~cznie i l czy w , Y"tkte niedorn \gąnia kobiece. 

Z· eca sią lflll{arzom i akusu~rkom. 
Jmłyni dep~zytarjusze: 

Gelvilą & Ci Sao aulo AvenidaHa.o J0Ao 145. 

Towal"zystwń. Fra e slde Zegla~rł llln•Mkiej 

ni 11 
.. r~ t1 ntique'' 

~su' rnE' odjazdy z por ÓW Sa t~.~s l Rio de Jaueiro 
fii do H t~ wre i Dortł , ux. 

m KomullikacJa najszyb~za i najwygQdniejsza statkami lu
ksusowemi posoieąznymr, które odbywa1ą podróż zą Santos ::.1 
do Fr·aacjJ w 15 doi ch oraz ~tatkami sp cj'ł.lnie urządzo 
nymi dla emigrantów, &tórzy zaajdą Jak naj wygodnieJsze po1 
mieszczenie 

Statki mają do dyspozycjf kab'ny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre c:zyh z PaJłlc:e do Gdań•ka od 

bywa si~ poc:iągsml fr ncu!lkiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdańsk• «tmtk& i komp. fran.::us~iej • Transatlantique•. W ten 
sposób unikme ~!~ różnych nadużyć, na które nleru bywaj4 nar& _ 

l żeni nosi P~blii;;y sr;dja~~td~· Europy łl! 
Z §ANT08 Z RIO DE J.,\.5EIRO 

•1\IE DU .\N A c 29 Clerwca 30 cz\jrwca 
,FOH~IOSE4\ 4 lipca 
,CEYLUNc 13 c 
•LIPARI< 18 c R 
aMUSE·LLAc 27 lipca 28 lipca łJ 

~ Sprzeda~ biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do q 
l Brazylj1 t. za. (bilhetes de chamada): załatwia i blitszych in· 9 

formacji udziela fi 
Ignacy Kasprowicz 11 

Avenida 1 uiz Xavi(llr ~ ~~ u.-.vtvb •· ~ 
>Kmlll l 111 S.I&J12BS8•4' 

C A S A 8 l C H ~ L' S przy ulicy 15 de Novembro N 70. 
Załot. w 1897 przez Alfreda Eroesta Btchels 

Ma zawsze na składz1e wieikr wybór kapeluszy dla pań i dzieci, 
z:1bawel{ materJałów" przt-dmioty właściwe na pre3'cmtY, oraz na karnawał· 

arto .przek nać sic: osoba~c•e o dobroci to warów j&ko t"ż o mz, 
kich cenach 033 

Ha e . olski / 
w Barro Ereeh łm Rio far. S. 

Władysława OfJ'I'oślaka. 

Nowo sprowadz n~ i lki wybór towarów mHtrowycb1 jakofet narz~, 
dzi roi::.iczych, kuch Y .h i wsz •łkich drobiazgów. KupuJe produkta 

to lo. ;alnc, - płace w _Ysokie ceny. 
· Adr : · ł d ł t ' Obrośla.k 

Bar o-E echrm - ic. a d~ do Sui. 
~====~==~~======~ 

A w t 
nfe rozg 
okazuje s 

-Li 
i załQkla. 

Nagle 
znajduj& s 
znikło bel 

Jakby 
teraz dal 

Czy o: 
nieszczę,li 
Rittera i 1 

Nie m 
wianie, m 

Stary 
pra\\dQ, g 
zamku się 

Z\Jtll:lm 

i wtedy P' 
jednak dr• 
otwor~y6 
przez okn, 

Krótkc 
dz'ewczyn 
iść drogą 
jąoym AU 

Idąc z 
przociwoyt 
Pl\ prae.~ 

4 1 ..... 
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