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lASZ! SZKDILI!CTWD~ Wladomoicl 1 Polski. 
jAK JE DŹWIGNĄĆ? 

czerpała z dochodu wydawnictw, sprzedaży 
materjatów szkolnych, wypożyczania kostju
mów teatralnych i t d. 

sprawie udziału w opłatach portowych, w 
Motławie i Kaiserhofen, które to opłaty o
becnie wpływają do Rady Po:tu. 

WIZYT A DUCHOWIEŃSTWA FRAN- 3) Senat gdański wycofał z Ligi N aro· 
(Ciąg dalszy). ZWIĄZKI NAUCZYCIELI. CUSKIEGO W POLSCE. dów sprawę wydalania Gdańszczan z Pol-

Radzie tej "Oś\Ą/iata" i "Kultura" prze- Są to zrzeszenia zawodowo-ideowe. Jako W połowie miesiąca czerwca b. r. przy- ski. W sprawie tej istniała różnica zdań 
każą całkowicie dotychczasową działalność, takie, mogą istnieć i dwa, nie tylko 1'edno. b r d · d · d p 1 k' · b't · · · między senatem a rządem polskim co do Y 1 w 0 wte zmy 0 0 s 1 naJWY 1 meJSt kompetencji organów Ligi interwenjowania 
ksi~gi, archiwa, kasę, wydawnictwa i t. d. Zawodowo będą zawsze pracowaty wspól- pr Ledstawiciek d uchowielistwa francuski~ go w sprawie wydalania Gdańszczan. 
Dotychczasowa "Oświata" mogłaby przeo· nie, bo bez względu na przekonania mają a mianowicie: arcybiskup paryski kardynał 4) Ustalono, iż rza_d polski i senat gdań-
brazić się w centralę kółek rolniczych i do- wspólny interes, wspólny cel. Ideowo mają Dubois, arcybiskup Cholles z djecezji Cham-
skonale w dalszym ciągu pracować w kie- możność współpracy nad całokształtem szkol- bre, bis!{up Julien, z djecezji Arras, biskup ski będą prowadzić rokowania w każ
runku podniesienia stanu gospodarczego ko- nictwa, na wzór istnie]·ącego w Polsce, BandryJłard ekt · t t k t t' k. dym poszczególnym wypadku sporu 0 

· • ' r or umwersy e u a 0 IC Jego wydalenie. Rokowaniom tym przewodniczyć 
lonji, - "Kultura" zaś, jako zrzeszenie o przez reprezentacje w Radzie szkolnej. w. Paryżu i biskup Chaptal, sufragan pary- będzie znawca delegowany przez Ligę Na-
przeszłości politycznej, mogłaby oddać nie- * ski. Dostojni goś~ie zwiedzili Warszawę, rodów. 
wątpliwe usługi poświęcając sicr sprawom • "' Częstochowę, Kraków, Katowice, Poznań, 
polityki polsko· brazylijskiej. Wielebni ks. ks. Misjonarze czują się snać wszędzie witani przez duchowieństwo i 5) Senat zobowiązał się przystąpić do 

Stanowiska w Rad.:ie Szk9lnej będą bez- bardzo dotknięci stanowiskiem naszem w władze cywilne polskie, tudz\eż przez lud- natychmiastowych rokowań z rządem pol
płatne. Pożądan~m byłoby, aby do Rady sprawie szkolnictwa. Jedną ręką bowiem w ność polską z wysoką czcią i entuzjastycz- skim przy współudziale znawcy z ramienia 
Szkolnej wybierani byli ludzie nie sztanda- "Ludzie" chcą nas zbyć kiwnięciem ręki, a . ną radością. Dostojnym gościom towarzy- l Ligi Narodów co do definitywnego pozo 
rowi z jednego lub drugiego obozu, a prze- drugą nadesłali nam urzędowe sprostowa~ szył w podróży ks. Szymbor, dyrektor misji stawienia dyrekcji kolejowej w Gdańsku. 
dewszystkiem ludzie znający się na spra· nie z "Oświaty". Objawy działania na dwie pols~iej w Paryżu. Rokowania te obejmą również inne sprJrne 
wach szkolnych, potrzebach kolonji i zmyśle ręce, ~a dwie strony są oznaką ... zdener- Wycieczka ta była zupełnie prywatną wi- kwes1je kolejowe. jeżeli rokowania nie do-
społecznym. W stanach Sta. Catharina i wowama. zytą duchowieństwa' francuskiego. prowadzą do rezultatów, sprawa wróci do 
Rio Grande do Sui Rada szkolpazamianuje Musimy podkreślić, że w zdenerwowaniu Ligi Narodów. 
swych mężów zaufania. ks. ks. Mi jonarze mimowoli przyznają nam ROKOWANIA POLSKO-GDAŃSKIE. 

Do zakresu czynności Rady szkolnej na- więcej racji, aniżeliby pragnęli. P. P. S. W OBRONIE KOMUNISTÓW 
leży: Sprostowania "Oświaty", mimo najlep- W pierwszej połowie czerwca b. r. od-

a) Ujednostajnienie programu n a-u ki n a l szych chęci, nie możemy umieścić, a to z były się rokowania między generalnym ko-
, 1 · p 1 · h ó 1 p · misarzem Rzeczypospolitej w Gdańsku dr. wzor szko n 1 ctw a w o sce. następującyc powod w: ) rowadz1my H St b d 

b) Wydawnictwa szkolne, ewentua!r.ie dyskusję (rozprawę), więc sprostowanie u- ·. rass urgerem, ~ prezy .entem s~natu 
stworzenie centrali przyborów i ma terjałów "rzędowe" jest nie na miejscu. Chcemy bu· s~~rnem w, obecnoSCI WYS?kiego komtsarz~ 
szkolnych. dować, a nie kłócić się. 2) Sprostowanie l Ligi Narodow. W r;zu_ltacJe tych rokowan 

c) Pornoc przy rejestracji towarzystw i "Oświaty" nie stoi na wyżynie ścisłego 5 5f?raw polsko-gdans~Jch, które znaJdo~a-
szkół w urzędach brazylijskich. "sprostowania", ma ton zaczepliwy, niego- ły stę ~a porządku dzt~nny~, rozpoczynaJą: 

d) Dobór korpusu nauczycielskiego przez dny instytucji poważnej. 3) Sprostowanie cego s~ę wkrótce P,OSiedzema Rady ~lgt 
urządzenie kursów dla zdawania wymaga- jest nieuzasadnianem samochwalstwerr. w Narodow bzostało zdjętychb z porządku ~zden-
nych e~zaminów rządowych. wielu p!.mktach, które możemy sprawdzić, n~go, wo e~ .czego n~ 0 _ecnem P0~1e ze· 

e) Interwencje u władz. wprost nieścisłem. · mu Rady Ligi Narodow, za~na spr~wa pol-
f) Pośrednictwo mi~dzy szkołami a kon- Dlaczego ks. ks. Misjonarze nie przyt~ skRg~anska_ rozpatr~wana _me ~ędzte. d .

1 sulatem. czą dowodu, iż p. Szurr owski "nie stwier- 0 o~an~a powyzsze me . oprowa Zl Y 
g) Pośrednictwo między szkołami a nau- dził zastoju" przez przytoczenie jego słów f~ra~dzJe Jesz:z~ tdo .z~sadn.1c.zego za~a-

czycielami. z odczytu? Dlaczego w odczycie nie poli- ~Iema spraw, 13 0 m_m 0 mtejsce w os _a-
h) Rozwój teatrów amatorskich przez czą liczby szkół obecnej i przed trzema la- tmch układach. 4-go maJa r. ,h., ale, kwest je, 

ewentualne powołanie do życia osobnej ty? Najpie.Iw się liczy - a potem pisze! będdł ą~e przbedd~lotemkrokowan, b~d1z zostaiy 
~k .. o ozone, ą z prze azane speqa nym ro· 

5'-. CJ~· . . . (Dokończenie nastąpi) kowaniom. 
1) Prowadzeme statystykt szkolneJ, 1) Senat gdański cofnął odwołanie do 
jes~eśmy przekonani, że wszelkie zapo- Ligi Narodów o rozstrzygnięcie sporu co 

mogi z konsulatu mogłyby być bez szkody do pomieszczenia polskie~o portowego urzę-
wstrzymane. Szkoły utrzymują się same, du pocztowego w Szopach. · 
Rada szkolna potrzebne fundusze bt:dzie 2) Wycofany został rekurs Gdańska w 

~-------------· -

Sąd doraźny w Łodzi skazał na śmierć 
przez rozstrzelanie 19-letniego Szlamę En
gda, Żyda, członka związku młodzieży ko
munistycznej, który z tępą nienawiścią do 
państwa polskiego "pracował" konspiracyj
nie nad podrywaniem jego fundamentów, 
deprawował robotniczą młodzież łódzką, a 
w końcu wystrzałem z rewolweru zamor
dował urzędnika policji, ś. p. Łuczaka. Wy
r0k wykonano. 

Nic spodobało się to • Robotnikowi". 
(1rgan urzędowy P. P. S. rzucił si~ na mi
nistra sprawiedliwości, który zapyt~my przez 
PrezyJen ta Rzeczypaspol tej w sprawie uła· 
skawte 1ia Szlomy En geJa, doradził ułaska· 
wienie o\.! uucić. 

"Prawo łaski jest przywilejem sumienia 
Prezydenta-pisze "Rnbotnik", W tej dzie
dzinie jest i może być zupełnie niezależny. 
Nie będziemy razstrząsali postąpienia p. Pre
zydenta. Ale dowiaduje:ny się, że Prezydent 
zasiągnął w tej sprawie 0 1Jinji ministra spra
wiedliwości p. Wyganowskiego. Dowiadu
jemy się, że p. Wyganowsk.i doradził odrzu-

W 
"

•lei O ""'ilł'-'D"J. Nad ranem dopiero zobaczyła ona zdalaka jakąg wiania i niezaufania młodą dziewczynę, której ele· szyć serce tej kobiety 1 Gd:~ież się ona teraz ma 
a MA ~w wioskę gancki ubiór i cała powierzchowność tak od reszty udać . i gdzie szukać schronienia ? 

Czuie się ona śmiertelnie znużona i nogi się pod publiczności t'J odbija. Pr~cz tego wywołuje piękność Nim jednak do decyzji przyjść mota, odeszła 
Romans z naszych czasbw, w 4 tom4 ch nią uginają lecz obawa, że ją ti3n łotr Alfred dogo• Gretki s~:czery jej podziw. gospodyot ju~ do innych gości, których liczba ciągle 

przez Jer7eQ'n Rorn~s'il 01ć mota. nil!! daje jej spokoju . - Czy p~\oienka całkiem obca w tej okolicy?- si~ zwięks;;a, i którzy wszyscy~ chcą być obsłużeni. 
194 Potem najmuje ona chłopa, który ją zawozi do bada r·o!!. Gratka stoi zaambarasowana i nie wie, co ze 

Lecz w tej samtJ ('b\\ 1lt wyrasta jakby z pod natbli217ego mu.tsteczka, gdzie się włuśniA jarmark Gretka p..takujc, gospodyni zaczyna ją natar• sobą ma począć. Gospodyni pokazała jej poprostu 
ziemi wśród ciemnoAci ~o~~ tme biała o.~ostać, ko odbywa Z powodu tego zaspane i spolco1ne to zwy• cz)'wie d11lej obsypywać pytaniami co do celu jej drzwi, tak jak gdyby ona była żebraczk14, alba jesz· 
bieta o trupiej twany 1 owmieta w ellłun śmiertelr ·y. kle m1asteczto, peiBe Jest ruchu i życta. Ws~ystkiu podróży. skąd przyjeżdża, i dokfld się udaje? W pro cze coś gorszego l Najlepiej więc będzis dla niej 

Straszny, przera_fliwy okrzyk wyrywa si~ z U»t z t1azdy i hotele s14 pełne. i G etka z ciężką biedą wat<ha łi , młodą dziewczynę w okropny ambaras, wynieść si~ i szukać sobie gdzieindziej noclegu. 
Fanny. w jednym z nich wolny pokój dostać mo~e. i to bo obawia się ona powierzyć jej swojeJ losy, i są• Ludzie gromadzący się tu zwracają już na nią 

- To ten upiór l -jęczy ona i wsteez się cofa na stry117..ka. dzi, że ona hy jej nawet nie uwierzyła. uwagQ. Czuje się oburzona ciekawym wzrokiem 
A w tem ••• czyż miałoby te być tylko zludzA• Kate ona sobie podać rr.zekąskę, a potem kła- Daje jej więc wymijające odpowie~zi, które i różne uwagi z ust ich dochodzą jej ucha 

nie rozgorwzkowauych jej zmyt~łow? ••. W tern d~ia stę w swoim (lokojo, aby trvche wypocząć niezauf11nie gospodyni tylko jeszcze polęgują. Slysłly ona dokładnie, jak ktoa o niłl gospodyni~ 
okazuje si~ jeszcze jf,doa postać nilllwie6cia. 1 do dalszej drogi sił nabrać, i zapada w długi . - Niech panienka posłucha, co jej powiem - pyta i jak się ta ostatnia niepochlebnie o niej wy· 

- Liana! - woła '.Fanny alemniej zdziwiona kilkugodzmny 1en. zaczyna gospodyni tonem perory - zdaje mi siQ, raia i coś jakby o policji przebąkuje. 
i zalQkła. Gdy si~ wreszcie budzi, południe jnż minęło, a ie panienka nie po,tępuje dobrą drogą l Bo jak to Nieszczęśliwa dziewcz9na wysuwa się więc ż 

Nagle eil~~kie drnri telazn• za'Jadają, a Fanny ze dworu dochodzi do niej zgiełk, gdyż z całej możliwe, aby młoda, porządna dziewczyna sama bez izby gospodnej, paląc si~ ze wstydu i oburzenia. 
znajduje sit znów na korytarzu. Zjawisko upiorów lukoliey zje!dżalll się ludzie na więbze i mniejsze l 'opieki po świecie podróżowala ? Widzę, że ranien, l Czuje ona ziemię, rozstę!>uiącą się pod jej nogami 
znikło bez śladu. zakupna ·ka z dobrej rodziny, i że tu pewno o jakąfi awan· i szlochafąc przebiega rynek, na którym jeszcze 

Jakby demonami i furjami gnana, P'łdzi P'anny W hotolu roi się jak w ulu, i ścisku i wirze • tur~ tylko chodzi! glofino wre ~ycie i którego budy jasno Sił oświetlo11e. 
teraz dalij przez penure sklepienia. tym nfg wpada Gratka nikomu w oka, nikt na nią - Broft Bota l - woła Gratka rumioni14c aię. No końcu miasta znajduje się bardzo nędwa 

Czy ona rzeczywi8eie Lianę, tu widziała? I ezy nawet uwagi nie zwraca, i nikt jej tu nie zna. Jest - Jakżs~ pani coś podobnrgo może pornysleć? gospoda, do której zajeżdżają wszyscy katartnka• 
nieszcz~'liwa ta kobieta zostanis odkryta przez jej tn bardzo na rękę, gdytuwalnia ją od natrętnych - O, lniech się panienka tylk<l r-rzyzna -- rze, kuglarze i wszelka zbierająca si~ na jarmarku 
Rittera i jego towarzy11zy ? i ciekawych pytań, ciągnie gospodyni daleJ - prawda, że panienka hołota. 

Czuje ona ,;ię~ też tu dlatego pewna i bezpieczna. uciekła ~)otajemoie z domu? Jest tu takte kilku biedniejsłlych kupców, którzy 
ROZDZIAL CLXXX 

Nie m1·gąc przeczuwać j11k blizkiem jest jej zba 
wianie, ur~ttowała s1ę Gre1ka ucieczk~ 

St~try kastial&n pow1e<jział baronowi czy~tą 
prawdę, gdyż Gretka rzoczywiścte z pomocą jegu 'l 

aaroku się wyuostllła. 
Zonaczyh on oboje, że A1fred do wsi wyjechał 

j wtedy powzięła Gretka to pustttnowlt'nle, te &lt: 

jednak dr"wi w1e:.l:y, zubite gwuź•.biluni przez A.fred. 
otworzy6 nie d~~ły, została tylko jedoa drt)ga -
przez okno. 

Krótko przed północfl spułcił stary nieszc2.ęśliwą 
dz·ewczynl:l na d\~ł po aznurze, i dał jej rad~ nil"! 
lAć drogą ku wsi, na ktorej się łatwo z powraca 
fąoym Alfr~;Jerc spotyk •ć W•Jgła 

Idąc za ws&~s:ww ką Ba• tohlli, poszła G elk<~. w 
przociwaym kttlrunku, 1 dro~a Je) Wtvula c1emaą 
gOę\ ~,>uea pUlite sle4'f, 1 ięsta, 8&WOttJQ lasy • 

.,l ' .... , ... t --

Idzie naNet na rynek i rozglądlł s•ę m•ędzy budami. - Ależ moja poczciwa pani, ręczę, !e mię pani nie mogli gdzieindziej znaleźć umieszczenia. Gratce 
Co Zl:l jaskrawy, żywy, zajmuJący i malowniczy podejrzeniem tern krzywdzi l - wola Gretka obu · bardzo nieprzyjemnie się rolli, gdy wchodzi do ~o· 

obrsz l Co za rozmaitość towarów na oglądllnie rzona. Ja nie mam wcale rodziców i jestem spody i puiJliczność jej siQ przygląda. Nie ma l, llll 
i zokupno l zu~ełnie niezawisła Pojmie pani jednak, że ja się jednak innego wyboru i jeteli nie 'bce spądzić nocy 

I o zahawach nie j;apomnian ;. W rotnycb bu· pierwszt j lepszej obcej ze stosuuk6w swoicb zwie• pod gołem niebem, to koniecznie tu zostać musi. 
d11cb •rod ukują się kuglHrt.e. gimnastycy i klowni rzyć nie mogę! Zosjduje tu też bez trudności umieszczenie. Go· 
przy dh·lękach ·muzyk• ketaryokuwaj 1 straszniBJ· - Dobrze, dobrze I - odpowiada gospodyni spodarz pyta wprawdzie o jej nazwisko i t d. za· 
st.Pgo reMzcze llkomt~tmhtmentu śptewu, wabiącego opryskliwie. - Ale jete'i ja mam kogoś pod da· dowalnia sią jednak odpowiedzią, którą "ona ma 
' łumv lurJu ebem swoim zatrzymać, to cbcę tet wpierw wie daje. Gospodyni odstępuje jej swój własny pokOj, 

Wszystko razem zaś przedstawia tak zajmujacy dziać kto i co za jeden on jest? A że panienka gdyż uznaje, że ona z tamtą resztą razem być nie 
wuiiQ , ze Gretka zapomina na krótii:i e1-as zupełnie mnie tego powiedzieć nie chce, więc ja panieoki też mo~e. 
o 11woicb troskach i utrapieniach. dłużej zatrzymać nie mogę l Za to każe ona sobie też bezwitydnie wiele za· 

Wracaj14c wieczorem do hotelu, zasta.je ona jednak - Mój Boże l - wola Gretka przera~nna, a w płacić. Grata wyciąga swoją sakiewkQ i płaci h6z 
pukóf swoj zajQty. Zapomniano o niej zupełnie i ko· oczach, jej stoją dute łzy. - Gdzie! Ja 11ię teraz IJlemrania z góry, jak to od niej ż'łdano. Po zapła• 
rnu mnemu :zdebk~ jej wynaj~to. podz eję? cen!u zostaje Jej ledwo je3zcr;e kilka aroszy, gdyt ' 

Ql{rupnie zaskuczona tem zwraca się Gretka do - To mnie nic nie obcąodzi l - jest robaszna zasoby jej nie były wielkie, 
g•)o.;p •• dyoi, prosząc ją o inne jak1eś umieszczenie, odpowied~ gospodyni. 

rltiZ co zwraca dopiero na siebie uwagf tej osta· Gratka namyśla si~ przez chwilę. 
tuleJ, ktord Jej dotychczas zupełn1e cie sopostrzegła. Czy ma ona siQ zwierzyć gospodyni. i odsłonić 

WjBSQi(IW!ka zajazdu musstrUJe wzrol\!em zdzi• f ej smutne swoje położenie? Mo2e jej sit U'da wznn 
(Cjąg dalszy nastąpi.) ' 



Str. 2 -----· 
DR AL~EG"ł.ETl'l FILHO 

LECZENIE OGOLNE 
Speci:~:nosc: c:horoby kobiece i dzie· 

cfnne. Przyj!T:uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultofium i re.,;vde'lcfa: ul, Cllm
mendador Araujo n, 50. Telefon n. 650. 

o 2 

c~nie prośby o ułas1tawieoie. P. 
Wy~anow:.ki nie naprawił straszh· 
wrgo błędu sądu łódzkiego-prze. 
ciwr,ie, nadał mu swą sankc1~·. 
:tRnbotnikc jak umie i może bierze 
w obron~ Eog~la1 usprawit>dliwia 
j s c g u te m 1 ~~ • był to chłopiec 
nieletni1 że działał pod wpływem 
afektu. że s' r~elał do ś. p. Łucza 
ka. nie wied~ąr, że to ur~ędnikf,., 

• Eng!:'l, dziewiQtnastoletoi za· 
bójco. prowokatora, pisze •Robo• 
tnik<.; - !est o ile wiemy, pier. 
wsz~m komunistl\ straconym u nas, 
W odpowiedzi na krzyki o •bia
łym terrorze«. mogliśmy się spo• 
dziewać na 1o1 że u nas tadeo 
kornuni~ta nie poniósł kary śmierci. 
Teraz stworzono IDQr.zennika. Te. 
raz postsrano siQ o to, źeby zginął 
nieletni komuoista1 wyrokiem s~ 
du wyjatkoweg'Jf w w:uunkach ta· 
Juch, ie żaden f.ąd zwyldy kary 
śmierci by nie w~micrzyh! 

Organ P. P. S. nie mote prze· 
bolrć uhytku tego młodocianego 
komunisty i mordercy i roni łzy 

a~d 1ego mogił!ła A zamordowaną 
przezeń ofiar~ oszywa J:r·'WOkRto. 
rt!m! Dziwna to meroda w tej o 
bronie wysłańców komunizmu wo 
jując~go. ~k~d ten sentyment P. 
P . .:::; dla tego rodzaju "Ideowych • 
zdaoirm •RI.)bot!l.ka« morderców? 

Dziwnie zgadza się tu P. P. S. 
z t;:omuoistami, których posłowie 
wnitśh inh rpPiaCJ~ w tej sprawie 
a poteozu i&C F.ngela Jako • ideowca• 

A w sukurs pc·spieszył komuoi 
storn poseł z P. P. S Litbermaon, 
który wniósł an3-logiczną interpe• 
lacj~ w komisji prawniczej, ostro 

• alakuJąc ministra sprawt~dhwośri. 
Dtiwnf' sa drog1 P. P. S., a ra• 

c.!eJ ~<ale nie dziw o e .• 

Nowe pelaomocnletwa dla 
rządu 

W pierwszej połowie czerwca b.r. 
odbył· , si«: posu:d."?.enie Rady Mi 
nistrów. na ktorem uchwalono no· 
wy projel-.t pełnomocnictw dla :."ZQ· 

du. Nosi on nazwę »ustawy o 
wzmocnieniu gospodarki krajowe) 
i społecznejc,-Zasady, na których 
pro1ekt ten się apitra s& nastQ• 
pujace: 

1 )JPrzevrowadzeoie oszczędności 
w gospodarstwie pa:fi-.twowem. 

2) Z~bfzpierzenie skarbowi p"ń 
stwa źródeł dochcdowych, niezbę· 
dnycb dla zachowaniB r~wnowagi 
budżetowej. 

3) Zabezpieczenie skarbowi pań. 
slwa źródeł pokrycia wydatków 
nadzwyc~ajnych (mwestycyjnycb). 

4) Przt;prowadzenie oszcz~dno 
ści w gospodarce samarz~dów i 
innych związków prawno-publicz· 
Dych 

6) Wzmożenie i ułatwienie obro 
tu pienit:żnego i kredytowego. 

N ad to projekt zawiera postano. 
wienia dotyczące: ujednostaJnienia 
przep!sów o lichv.ie pienięinej i 
towarowej <paskarstwu)1 ogranicze· 
nia 5wi~tJ jako dni wolnych od 
pracy oraz ustalenia prawa włae1 
ności tych meruchomości, których 
tytnł własności 1est sporny przv 
W\kładz'e traktatów pokoJowych, 
za wartich w Wersalu i St. Germain. 

--------------------------
Przegląd religijny 

PRA A'DZI WY MbJO!'ol <1 RZ I PRZY 
I<Ł \DNY SYN. 

W pewnem mieście zyl k:ra•iec z 
c1ziesięciorgiem dziect, z których naj
tnłodszy Karol jeszcze kiedy ucz~s1czał 
do szkoły ludowej, w.:zyl 110 już rze. 
miosia ojca. Od sz· wca, mieszkająceg -. 
w tym samym domu, douczył t t; jako 

:3 letn1 chłop ec !lZewtectwa, tak że 
j r dztn e łatał ot-uwte W wolnych 

. t,t h %b:~rar stare płaty. źelMtwo, 
t ·, ,. z. p • eniądzo, które za sta · 

otrzymY,wd, kupowgJ w~gh, 
~h _ w•ł w ptwnh;y, a &df Zlm(l 

nutała, &przedawał s4siad m. W 14 tym 
roku życia miał już \!składany'h 100 
marek. Pew"ego dnia odezwał się tak 
stanowczo jak niespodzianie do matki: 

- Chcę zostAć ksiodzem. 
- Dziecko, jesteśmy sa biedni, abyś 

'Y mógł orzeJŚĆ nauk1 drogie, - od· 
parła mlltka. 

Juź ja się mamo o to postaram, 
odpowtedział chłopiec, - na koszta 
nauki p terwazego roku już sam zebrałem 

Uczynił jak sobie postanowił. 
Poszedł do g1mnazjum, gdzie dwie 

klasy w jednym roku przeuedł na-
stępnie uzyskał zapomogę, udzielał lekcji 
słabszym w naukach kolegom, n~pra 
waał im obuwie t ubrania i wspierał 
Jeszcze twOili rodlint;; ncz~śliwte do
koń~zyws~:y nauk w gimnazjum slu 
~htł teologii, a nareszcie został wy 
świ~cony na li:sil;dza 

Pewten bl)gaty młody hfsbia słysząc 
o jego ubóstwie 1 wytrwałości. wypra· 
wił mu p•~kne prymicje i zaprostł cał11 
jego todzino On uprcsił też młodego 
ks:ędza, aby przyjął posad9 kap.,lana 
w pewnej miejscowuści obwodu prze· 
my1łowego na Góroym S'Jąsku, gdzie 
miody hrabia possadał pi~kny zamek 
z kaplictł 

00 Jozui~i mieli w okolicy dom 
mtsy)ny i po dwóch latach gorliwej 
pracy w dunpasterstwie młody ks 
kapelan Wlł'lf'ił do Zgromadzenia Jezu· 
sowego Po przeby"u dłuższych przygo 
towawczyc:h studjów udał się do Belgji 
a stamt4d do Wtchodntch Indji. Tam 
założył osade m1syjn4, która dot4d 
jeszcze IStnieje; tamże to sam z bra 
c1szkidm zakonnym i z krajowcami 
lepił cegły do .budowy kościółka mi
Sf)llego. Aby lepiej jeszcze pozyskać 
zaufan1e ludnolei tamtejszej, · n uczył 
si~ trz.ec:h języków krajowych i naptsał 
k łka religijnych ksi4Żek, J)Omiedzy temi 
śpiewnik, w którym umieś"ł przepit;kne 
pieśni kościelne, polskie i niemtec:k1e 
w jękyku krajowców. 

Po 15 letniej pracy pomi~dzy poga
nami, w którym to czas e rNsje odpra· 
wiał w Kalkucie dla katolików angieł· 
skich, ucharował ten niestrudzony 
misjonart nA dżumE; N1e mogile w 
Ind ach powrócić całkiem do zdrowta, 
wyjechał do Europy, gdzie 'rok caly 
sp~dztl na dusz!)asterskiej pracy w Ru· 
mun1i, a dziesioć lat pomiodzy poltki
ml emlsrantami w N1em,zech. 

Podczas misji w Sa•sonii lmierć 
zaskoczyła dzielnego szerm1erza w Win· 
ntc:y Pańsktej l Pewien proboszcr; z 
Górnego S'lllska .sprowadztl clalo do 
Zaborza i tam nad grobem kazał wy. 
murować grot~ z ftgurą NaJśW. Marji 
Panny z Lourdes. W kuferku niebon 
czyka·ksrgdza znaleziono małą skrzy. 
nec:zk~ z napisem: .Otworzyć po mojej 
śmterci•. l cóż znalez10no? Oto zeschnio 
ty w1anek m1rtowy l Zahaczona kartka 
wyJ;.Śniła rzecz .Jest to wtanek ślubny 
drog eJ mojeJ matki • -op1ewała kartka 
Wzt(łłem go jako pamitłtkę onej chwili 
łwte•ej w której matka moJa przed 
ułtarzem n1e tylko śll.lbowała dotrzy
m&nta Wierności. ale te.t uc:r.ctwości 
małżeńskiej. Towarzyszył mi ten wia· 
nek przez wszy1tkie lata mej pracy 
misjonarskiej. Matka moja dotrzymała 
przysi~gi świ~tej. Posiadała ona t~ od· 
WPg;, że po dziewi4tem swam dzieci-;• 
ciu juaz"e mnie, d~lesiątemu dziecku 
życie dAla Jej zawdz•~czam po Bogu 
życte i kapłaństwo MOJe. Gdyby ni.:. 
ona1 nie byłbym żył, me byłbym zn• 
stał kstodzem ani MISJOnarzem i !\Ie 
byłbym mógł pracować dla tylu dusz 
meśmiertelnych dziewtoctoma jozykamt. 
Dajcie ma do grobu ten wianek ślullry 
matki mojej, o to błagam srtalazco teJ 
skrzynki•. 

Było niestety :za późno Trumna w 
grobie JUŻ była zamurowana Włożono 
JednakoWJŻ za szkło wtanek myrtowy 
u nóg ftgury Matll:1 BoskieJ i wmuro· 
waoo go w grocie. Starzy ludzie na 
Górny!!: S'ląsku pamt~t&Jił, co znaczy 
aw wianek ślubny na groble kapłana 
i pami;taj'ł ks. Jozuit; Schafra. 

• • • 
Oto przykład godny naśladowania. 

To był prawdziwy misjonarz! On dbał 
tylko o zbawienie dusz, a nie o mar· 
noi" te~o świata, On dawał a nie brał. 
On budował, i nae poź11dał tego, co już 
mni zbudowali. To me był .grób po· 
bielany•, to był prawdziwy sługa Chry· 
stusowy. Czość pami~ci zacnego misjo 
narz:a i przykładnego ayna. P. R. 

··====~····E:==~···==~·II*E:::::~• 
MAŁA FAZ-ENDA 

J~st do sprtedama 280 a1kU1rów z.e. 
mi w tem 80 lasu, 25 aUuerów k:!poe
rów i reszta kampu bardzo dobrego do 
hodowama, ogrodzona drutem. Jest 
dom mieukalny, stajnie i ogrodzenia, 
również ładny sadfilk pomarak\\;z:owy 
Bardzo blizko sta'J' koleJoWeJ 1 me 
h:ko od Kurytyby Cena teJ fazendy 
Jest bardzo przyst~pna. Nie odkładajcie 
na JUtro, bo może być zapóżno, a n 1~ 
tychmiast dowtedZC•tl :si~ w bJurze 
Soeled~&de Cummere1al LiiDi· 
tada, rua Pedro lvo, N 26. 

GAZET Ą,.~~LSKA W I3RĄZYLJI 

TElEGRAMY 
Polska.- Telegram wysl:my z 

W;.trsza wy zawiadamia, że mini· 
ster reformy ro!nej p Ludkiewicz 
podał fliQ do dymisji. 

Grecja. - Stu oficerów wo· 
jer:.nej marynarki greckiej przypusz• 
czając, że minister marynarki pro
mował ni~8pra wiedli ~ie ua wyż'iZe 
stanowiska kilk 1 wyższych oftce 
rów, opuściło swe stanowiska służ 
bowe na okrętach wojennych1 ż~ 
daJąC dym1sji mmistra. Rząd naka 
zał uwicz1ć tych oftcerów. Między 
nini znaJduje s1e s~n obecnego re· 
genta Grecji, pon1cznik C(.'odourioli. 
Uo buntu [ego przvłączyli sio tak 
że lotmcy morscy. 

Minister marynarki, admirał Ha 
da1!uracos oskarża prezydenta tepu 
bliki o sprzyjanie temu buntowi 1 

żąda usunięcia go z urz~du Szda 
p ń'ltwa. 

--------~~--------------~·l phCUSJ • V ~ -\UU 
NE\VYORK 

Hiszpanja - Na1wytszy Sa 
wojenny w Madr,cie skaz"'ł b)legu 
dowódc~ wojsk hiszpllńSklch w 
Marokuł generała Bereogtra, na 
wykluczenie z wojska i utr:tt~ 
stopma oficerskiego. Surowy ten 
wyrok ma być karą za poniesiont-1 
z W!DY tego•generała1 klQski wojsk 
hiszpańskich w wojme z pow~Jtań 
cami marokańskimi. 

Drugi oskarżony1 generał Navar· 
ro.ł został uwolniony, gdyż wyko• 
oywał tylko rozkazy swego1 prze 
łożonego - Berengera. 

- Z placu boju z powRtańcaml 
marokańskimi nadeszły niepo~wjace 
wiadomości. że front hiszpański 
został pod fortecą Tazą przerwany 
przez wojska powstańców i to po 
budzo zaci~tet walce. W bitwie tej 
ponreśh Hiszpanie zoaczne stratv 
Nastęot:e telegr~:~my donosz~1 że 

wujska hiszpańskae zdołały wstrzy 
mać ofeazywQ powstańców maro 
kańakich. Syluacja znacznie sifł 
polepszyła. Na plac boju wyjecbać 
ma za kdka dni dyktator Hiszpa1 
oii. generał Pnmo de fl;vera a ma 
tam zabawić około 15 doi. 

- Generał Bermudez Castro zo 
stał m1anowany komend:mtem for· 
tecy Ctula Poprzedoik Jf'go dostał 
dymiSJQt pra wdopodqbnie za oiedo 
ł~stwo. 

- Z ostatnich raportów wojen· 
!lvch okazuje się, że stanowisko 
wojsk hiszpańskich w Maroku me 
1est zbyt kąrzystne Mdrokańczycy 

ooleg1tj4 H szpanów w Cacadarsa 
i Hct to. Wysłano ns pomoc dwie 
kolumny WOJSk pod wudz~ gene. 
rałów. Główna komenda wojsk 
hl8zpańsktch w Maroku przygoto
wuje wielkie operacJe wojenne prze. 
CIW zbuntowanym Marokańczykom. 

l' aplt!J'O:i~ • VEt\.DOc Y U~ 
mieszanin:• 

lrlandja. - Według telegramu 
nadesłanego przez korespondenta 
angielskiego dziennika •Daily Ex· 
press c, pierwszy minister W otoego 
Państwa Irtaodji1 P• Gosgrave1 ma 
zamiar wypuścić na wolność p 
De Valerę, szefa rewolucjouit~tó\\ 
irlandzkich. W t.ym celu ma wv· 
zyskać paerwsz11 oadarzajllca siQ 
sposobność 

Niemcy. - Rzad niemiecki 
ma zc.miar wnieść podanie do Ligi 
Narodów o przyjQcie Niemiec do 
tego 1mędzyoarodowego zrzesze;1ia. 

- Korespondent f··au u~ lcit>gh 
dzienmka •Le Matinc IJJfurmuw1 

że opioja rz~du oiemieckiegtJ jesi 
podzielona co do zaprowadzenia 
aljuockiej kontro!i wojskowej o~d 
zbro1P.niem Niemier. 

- Donos2.11 z Paryta. te fran 
cuski geaerał Wollt zofltŁ>ł prz~r.n3 
CZO ty 08 szef.• kontzoli WO · SkuW~ 
nad .~:broJeniem N~t~miec, w miej• 
sce genPrała Nollt.:t'a.ł ktory zost~ł 
mianowany francuMi.IW min1strem 

-;::;:;;:;:;::.!1.1;:;:;~11:;;:;:::~1111;::;;:::=:-. wojny. 
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\Vłocby. Wiadomości teJe, 
graficzne informują, że premier 
włoski Mussolini odoowił gabinet 
ministerjalny przez Zllll!iaoowanie 
nowych ministrów pracy, kolonij 
i oświaty. Inni ministrowie cieszą 
się zaufaniem p. 1\'Iusaolini(*go. 

- Królewicz włoslti, ksil}że Hum• 
bert, wyjechał dnia 2. b. m. z ~ea· 
polu Dl okrQcie WOjennym aSan 
Giorgioi:. O kretowi temu towa rzv 
szy dtugi okt,t wojenov )>San Mar 
COt(, na którym znajdują si~ ucz 
oiowie włoskiej szkoły morskieJ. 

W R1o de lanearo oczekiwany 
jest książe Humbert w drugiej po· 
łowie lipca. 

- Na granicy włosko jugusło· 
wiań'3kiej, został nap(1 dni~tv przez 
g ·up~ patrjotów serbskirh, włoski 
patrol straży pograniczne). Zasko. 
czem z menacha Włosi nie mo~li 
sio skuteczme bronić. Jednego z 
akh zabito, wielu raniono, a dwóch 
uw•c:ziono i uprowadzono do SerbJi• 
Zdaje si(s te zajście to wvwoła oo· 
w&żoe nast~pstwa polityczne mif~ 
dzy Wlocblirni i Jugosławja (Serbja} 

- Kapitana Duminiego, morder• 
cę deputowaneg() M<tttt-otiiego nie 
chce bronić taden adwokat włoski. 
taki maJ~ wstr~t do tego nikczem· 
nego mordercy. Prawdopodobuie 
stowarzyszenie adwokatow wydeie· 
gu1e do obrony Jednego ze swych 
członków. 

- Telegramy nadesłane do Sao 
Paulo donoszlł . że ZOldały znale 
ziune zwłok• z 1mordowanego de 
putowanPgo M1tteottego w pobliżu 
1eziara »de Vtco•. Inne tdegramy 
informują, że został znaleziony 
tylko portfel zamordowaneg 1 w 
którV!ll tente przechowywał ważne 
dokumenty polityczne. 
- Prem er Mussolini wetmie udział 
w na,bhższet konferencji pełnej 
Rady Ligi N a rod ·w wraz z p re• 
m1erami A ,~lji i Francji, pp. Mac· 
donaldero 1 H~rriotem. 

_______________________ , ____ 

Persja. - W Teheranie, sto• 
licy PersJi zmiJtal zamordowany · 
dzieomkarz który zwalczał rz~dy 
republikańskie, zaprowadzo!le obec 
nie w Persji. 

AngJja - Agencja Reutera, 
zawtad~rnta, ie w dmu 16 lipca 
b. r. odbądzie się w Londpte kon\. 
f·rencj~ prz. dstawicieli rzi\dów 
Włoch, Belgi•, Francji i StaMw 
Zjedooczonych1 na której rozwa• 
hna będzie kwestja odszkodowań 
wojennych, które mają zapłacić 
Niemcy. 

Aostrja. - Kanclerz państwa 
ks Ot. ::Selpel jest JU~ zupełnie wy• 
leczoay z rao, które mu zos! ały 
%&dariH:'t podczas zamachu na jego 
życie1 przez anarcbist~ J11worka. 

P11pierosy • VEAOOc 
La Reine 

rn '*'~~amn'ł wvszuk~tna 

---------------------------Japonja - Wrog•~ mao,fe
sta(:]t: prt.t CIW Stanom z,ednoczo
oyrn 1 boJkot handlu arnerykań. 
skiego przybieraj~ coraz WIQksze 
rozmiary. Podczas jeioej z ostatnich 
manifestacji, jeden z Japończyków1 
zakradł się do ambasady Stanów 
Zjednoczonych, zdarł bandtlr~ arne• 
l( .. ń'3i< ~ i zabrał ją ze sobą. Spraw 
cę uwtęzaooo . 

- Wskutek w10gich manift:sta. 
cyj i zaburztń w całym kra1u wy. 
wołanych nową ustawą imigracyj• 
oą amerykańską, któr~ w1klucza 
imigracJę japońsk~-rząd japoński 
ood. ł si~ do dymiSJl. 

Z l:ilał u· w nzonv oowv rgad. 

---------------------------t....ASA łhtA~łL 
ul. Jose BonifaCJo 10 (dawna Fechada) 

Zawaadamia swoich hcznych1 frege
:ów, te otrzymała whaśme duży trllns
purt ruzma1tycb artykułów ztmowycb a 
mlaoowtc e: kurty sull.teone na ubrania 
(casemtra~) materJały wełniane f mtazyJa 
no, barchany gładkle i fantazyJne, fla• 
oele. k.oce, kołdry, ptaszcte 1 mnostwJ 
tonyc:.t artykuł.JW, tu nae wym1eaionych . 
SKOHZYS L'AJCIE ZE SPOSIJUNOSCl 

Ctloy or~y :!t (;} JUO d1a ws"ystk1ch. 
~oltaeayć ab7 uwierzyć l -
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Z Kurytyby. 
NOWI PRZYBYSZE Z POLSKI 

I PÓLNOCNEJ AMERYKI. 
Dowiadujemy się, te wkrótce 

mają zawitać do Kurytyby nowi 
przybysze z Polski i to se sfer 
naukowych i artystycznych .. Miano· 
wicie m'ij~ przybyć: p. prof. Jezier· 
ski. gPograf polski i autor wielu prac 
z zakresu geografji, p. Piotrowski, 
urzęd ,uk ministerstwa Oświaty, a 
nakociec w listopadzte p. Paeńkow• 
ski, artysta malarz i profesor sztuk 
p1~knyco krakowskiej akademji. 
Mamy wielką nadziej~ że ci rodacy 
przyniosą naszej kolooji prawdziwy 
potytek i podnios~ wartość i z:la• 
czenie nasze1 OJczyzny wobec Bra· 
zyljan. Dlatego nie pytając siq w 
jaki sposób do nas przybyli1 czy 
własnym kosztem1 czy rz~dowym1 
puwitamv ich szczerze i serdecznie. 

Dotychczas wszystkich rodaków, 
przvbywających z Ojczytny wita· 
liśrny zawsze serdecznie i z radością. 
Niestety, na wielll z nich zawiedliśmy 
si~. Jedni, przystro 1eni w tytuły 

. dzieontkarzy i literatów, jak np. 
p. M. .:szukiew•cz, zapomocl\ niesz, 
czerych zob:1wiązań1 ęJyłudz1li od 
rządu brazylijskiego poważne sumy 
i ulotnili się, nie spełniwszy zobo• 
wiązań. Drudzy upiększeni wyso· 
kimi tytułami urzędowymi, jak p. 
Głuchowaki i S ka przybyli tu. aby 
nami rządzić, zrobić na nas fortu· 
ny i szerzvć między nami rozłam 
i nienaw1śó. Inni, 'mianujący eiq 
pr~edstawicielami rótoych mini· 
sterstw polskich i brazyliJskich i do• 
centami rozmaitych uniwersytetów 

' 1ak p. Lubliner-Lubecki• uprawiali 
bolszewizm i pubbeznie Bogu blużaili 
Jeszcze inni, młodzieniaszkowie 
chełpiący sie rozmaitymi orderami1 
jak np. p Lepecki, mącili spokój 
kolonja polskiej., dawali nam lekcje 
jak kochać 0Jc~yzne. którą prawdo 
podobnie sami niezbyt miłowali, 
a naszyeh kolonistów karmili kłam• 
stwamt i oszczerstwami, sieJąc w4::ód 
ni~h niezgodę i . niewiarę. 

C?;yt tacy rodacy przynieśli jaki 
pu~yłek naszej k· lonji, lUb naszej 
Ojczyznit> ? Nie. Za nich musieliśmy 
się ty łku wstydztć Dlatego tet niech 
nikogo aie dziwi basz pesymizm. 
Jest on dostatecznie usprawiedli· 
wiony. 

- Z Półoocoej Ameryki przybył 
przed k:lku dma.mi do Kurrtyby 
p. Roman Oleszko1 brat znanego 
tu już p. Józefa Oleszki, któremu 
ostry k limat Stanów ZJednoczonych 
01e służył P. Oleszko jest zdolnym 
artystą malarzem dekoratorem a 
także nie złym portrecist~. Widzie 
hśmy już jego pracę - portret 
wcal•! udatny jednego z naszych 
dobrych przyJaCiół. Nie watpimy 
WIQC, że p. Ołt szko l[)ajdzie u uas 
wiele pracy 1 zamówień mu nie 
b~akoie. Jest€śmy rówmeż pewniJ 
że nasi Hodacy, szcze~ólnie wie· 
lebae Duchowu·ństwo. me odmow1ą 
mu swe~o poparcia i wrazie po· 
trzeby. nic bqd~ szukać artystów 
w 11tym zakresie sztuki - wśród 
obcych. 

P. Romanowi Oleszce ~yczymy 
jak najlepszego powodzenia. Niech 
mu dobrz służy khmal para:6ski. 

SYG~AŁY SWIETLANE WIDZIA· 
NE ZE SZCZYTU GÓR MA· 

RUMBY. 
Grupa wycieczkowiczów z Anto• 

niny zawiadom1ła pana prefekta 
D ra ttarcez Moreira1 że dnia 3 bm. 
uda SiQ na naJWyższy szczyt gór 
Marumby i stamtąd da sygnały 
świetlane, które wadz1aae być wio• 
ny w Kury ty bie. 
· Jak nas infJrmują, sygnały te 
były rzeczyw1ade obserwowane i 
widziane z wyżej położonych mi~jsc 
(Alto S Fra.ocis..:o) a b~dyoków Ku· 
rytyby o g•Jdź. 8 m. 30 1 o godz. 
9·tel w nocy. 

PrdcKtura kurytybska odpowie. 
działa również świetl!inemi sygna•' 
łam i. 



~.-~N~t:.:._.Y-=..~!..1 ~~~~~~~~~~~===~-~ą~ łą-SK.A W BR~jł ______ .., ..... _____ ~-"""""' _ . ..........,."""'!"'---~-S_tr._3 -~=--"! 

drzewa. COELHO & MOREIRA sprzedają najtaniej (skład drze,,a) ·ul. B. do Ris Brancov 60 • Teeph. 64 

Z Para11y. 
AWE ZAJSCIE W M. MAL 

LECIE. 
t 

Malletu donoszą• że adwoka . 
Barbosa Lima ramł ciężko dwo 
wystrzałami z rewolwe!u p' 

Araujo. brata tamteJszego 
p. Sergiusza de Araujo. 
tego !trwawrgo zajścia 

być od dawna między nimi 
nienaw1śC. 

miejscowości z~antoj FLores ta 
Joao nie)· ak• Joao Nuoes ' . podczas gwałtowneJ 

z Ludwikiem Kasekerrm1 
śmiertelnie tego ostatniegO 

m z pistoletu, Po kilku 
Ludwik Kaseker zmarł sku· 

otrzymanej rany. 
zyną tej zbrodm była tak~e 

Kaseker Jiczył zaledwie 
lat wieku i pozostawił młodą 
któr!ł przed kilku zaledwit> 

poś!ubił. Zbrodniarz 

FOSTRZELONY. 

1. b. m. w Palmeirze ku• 
Pedro Rigone ranił ci~żko wy. 

ze strzelby myśliwskiej . 
lłcego się do jego dom~ 
złodzieja Oswalda Rodrl· 

karanego JUt nie1eknokrotoie 
•au.c.• .. ~· Delegat policJi wdiożył 

o w tej sprawie. 

Rio de Janeiro. 
A WIE PREMJI DLA DZIEL' 

HARCERZA BRAZYLIJ· 
ĄLVA.RO SILVA. 

deputowanych uchwaliła, 
lnema harcerzowi i piechu 

rioskie~u, młodemu chłopcu 
Silva, który pieszo odbył 
z Rio da Janeiro do Santia• 

republiki Chili, uclzie· 
została premia w kwocie 1 O 

• Towarzystwo harcerskie 
) stanu R1o de Janeiro 

się z teg~ powodu do Kon• 
ft~deralneg~ z wvjaśnieniem, 
myśl pn•ep1s6w harcerskich 

h!!rcerz Alvaro Salva przy 
mu premji. Zara

stwo to prosi Kongres, 
brazylijski zajął si~ 

Alvara i nłatwił 
o których mar~y. Alvaro 

zostaó inżynierem wojsko 
Nie ulega watpliwo!§ci, że 

dzielnego chłopca stanie 

Bahii 
DEFHAUDACJA NA 

POCZCIE. 

tem z dnia 25 czerwca br. 
usunięty z urzcdu kasjera 

w Bahii Alberto Can· 
Guiroaraes Tourinbo, który 

..... "'
1 
...... , ... z powierzonych jego 

mysł(JWi brazylijskiemu prz ynoszą• 
cy brak środków tra Jsporlowvch 

W tym celu sekretarz rolnictwa 
stanu S . Paulo zatwierdził kilka 
projektów bud~etow~ch . 

----------------------------Od Redakcji 
W Redakcji •Gazety Polskiei• 

ma do odebrania bst od swych 
krewnych ~e St~~ka Nif' m•eckif .. go 
A~tnieszka ze Skopków Fola· 
kowa 

Ltst ten złotył w naszej reds.kc11 
p. Edmund Saporski, z oświadcza 
niem, że dor~czono mu go ,rzez 

· pomvłlte. 

~--------------------------
KcrespoDde1cje. 

{C1ąg dalszy). . 
.• 1 za to wnystko obrzuca sio bł~· 

tem imu; tego człowieka a nawet znaJ 
dują sio jednostki !polecztństwa pol 
skieso, któr%y z bronią w r~ku tar 
gn~li sio na j!>go rzfldY, sa to, że ~a m 
wyświadcza dobrodziejstwa zamtast 
nas trzymać w srogich .szpcrmach pra· 
wa, lak to jest w innych stanach 
Bnzylji lub pozv granicami tego pań 
atwa .•• Jednostki te ł~&czą si~ z partj'ł 
człowieka drugtego. który nigdy nam 
nic nie dał i nieda. który stworzył 
bandt rewolUCYJ"~ pod dowództwem 
wrog1<:h nam jednostek narodowych 
to jest niemców i żydów i innych 
woln .., myślicieli. którzy nieuszanujlł ni 
praw B •Żych ni luJzki th i chcieliby 
w swej ctemnocie owładn~ć całym 
światem na wzór komunistów rosyj. 
skich, zapominajliC o tem. że aby 
rządzić i do ' rzlłdu tego należeć, 
trzeba mieć nświatt; i umieć ten 
rząd i prawa jego uszanować. Skarga 
p. Ktdryckiego z Fellejanowa na zły 
stan dróg po kolonjach l niewyrozu 
miałość tego ziomka w tej sprawie 
pr,ypomina mi przysło .. ie Mośka z 
Pomorzan .Daj mu złoto nie chce.,. 
daj mu konie i krowy nia chce... daj 
mu ziomi nie chce... ny psiakrew daj 
mu co innego to u .1 jut ch~e·... N1e 
tylko w stame Rio Grande do Sui sio 
dzte)e, tych stanów jest 21 a gdybyś· 
my si~ dobrze roze)rzeli to wszvdt.ie 
znajdz:emy braki i złe gospodaratwo i 
cóż z tego? Nie nam to nad tern de 
batawać Wolno nam na cudz) gar· 
nek popatrzeć lecz w nim miesu~ nie 
wolno. Za to, płacimy podatki mamy 
si~ prawo upomina.ć o dobre drogi to 
p!awda, lecz i to !'rawda, to co po 
dobremu nie zrobimy... tego złością 
wskóramy. l l cóż z tego, że jeden i 
drugi z naszych ziomków chwycił za 
broń i poszedł przeciwko rządowi 
stanowemu. NaJadł si~; zima i głodu, 
pagwałcil cudzą właśność. Popełntł 
rozmyślne ubóJStwo i wi~ceJ nic a 
rząd jak b)ł tak jest? Brykali rewolu 
cjan1 ści dotąd dopók~&d rządowi si~ te 
krzyki i brykania nie uprzykrzyły, a 
kiedy już było za wiele, to n by to 
pod baałem pako jowym ukroił to i 
skoóc~yło si~. Sami wodzowie rewo· 
lucyjnl zaorzedali swoich kamratów 
oddaJąe 1ch pod nadzór praw 

Kiedy nas w Polsce pod zaborami 
mouiewskiem prusktm i austryjac
kiem przy muszano bagnetem lub ba 
tem szanować prawa obce to 110 sza· 
nawało, bo trzeba było, bo u to ka· 
rali, choć ·wtele pracy a mało chleh& 
wolności. Zaś tu gdzie sio je chleb 
cal~ g~h'ł gdzie korzyc~ta sio ze wsze· 
Jakiej swubody l wolności, gdzie je· 
steśmy wolni od srogiej r~lti wrogie 
go nam rz,du, to trzeba zaraz pluć 
na to i niweczyć Oto nasza wdzi~cz• 
ność za goścmntJść na tej Ziemi. 

kapitałów sum~ 6-i1 kontó~ 1 
milreisy. Celem dokonywama 
malwersacji Tourioho posła. 
fałszyweroi dokumentami. 

Czy rz•d obecny stanowy pod prze· 
wodnictwem Dra. B1>rges de Medeiros 
je.st nam przychylny czy nie, niechże 
poświadczą to panowie polacy, któ· 
rych nallczy6 moina wielu 1 któny 
mają stycz'lnść z rz'ł łem. C t ludzie 
maJą raufanJe u tegoż rządu i narodu 
brszyltJSkJegJ i w porównaniu z któ 
rymi p. K1dryckt z FelicJanowa jest 
zero. 

Grande do Sui. 

my si~ z prywatnPgo 
ze termin io przedkładania 

j o odszkodowame za 
•De straty w czasie rt>wo 
Rio Graode do Sui sostal 

oicmy do końea llpea b r. 

USU'łA Ć TRUD~uSCI 
T .. AN iPOHTO ~·. Ę 

,e kol. .. jowe w ~a, Paulo 
s Q wszelktemi tiiłdml usu. 

od dłuższ~g • czasu 
szkod~ handlowi i prze, 

Wszyscy nieprzyjaciela obecnego 
rz4du •tanowe1o podług mego zdania 
powinni raz na zawsze po!;być sit 
manj i rozumienia sie na sprawach 
admtmstracyjnych a wygłaszania pu· 
bhczn•e sw~ch tdei o te-!1! o czem n•e 
maJą naJmniejszego pojoc\a Ztmi!;st z 
bron Ił w r~ku w&lczyć przemwko 
swej dobroesyonej W lad ~Y ntechaj l e. 
p 'el zastanawta sio nAd oplakanem po· 
ło&e11 iem swej hudoby, swego inwen 
tarza i ulopszen•em swego kaw., łka 
ziemi aby wydał plon wiekszy zmniej· 
szając w ten sposob wygórowane c:e· 
ny r.a produkt& rolne, które to ceny 
w ostatmch czasach tAk s to dały od 
~,;zuć po miasteczkach z puwr du braku 
nie~hędnyc:h wtktuałów spożywczych . 

C;, którzy uważają ten lcraj za nie· 
stosowme urzfldzony i obecne prawa. 
za niedobre to im powiem '"~o&ze, 

że choćby głowami z całej ~iły o śc'A• 
nę bih napewno im nie przypadni~ U• 

lepszenie tego uttroju praw i obycu
jów narl:'dowych (C•ąg dal nast4pi) 

SYLWIN DERENGOWSKI 
Itapuan, 28 mt jt 1924, 

(Ciu dalszy) 
Trzeciego dnia Szanowny gość udał 

się do Tow. T "deusz Kośc•uuko w 
celu zwiedzenia sz!coły tamtejszeJ, znaj
duj~&cej się pod kierown ctwem pana 
Bernarda Pucbahkiego któ•·pn od k l
ku lat wyJdada i k1eruje niniejszą. po· 
zatem pan Szumowaki •'l'łoiył wizyty 
w imieniu Panll Konsula. a takie i 
osob iście, prezesowi Tow Bi•łeg.., 
Orła, jako też i niek16rym obywatelom 
tute)s~ym, a czw"rtego dnia opuśc•ł 
Porto Alegre tegnany w porcie tutej• 
ssym, przez licznie zgromadzon~& ko· 
lont-; !'Oltką. 

Zycie tutejszej Polonji nabiera co 
raz Wlykszego napedu; d~fe S'O to za· 
uwaźyć u młodzieży zgruJ)owanej przy 
T •>W Białego Orla, Sekcja piłk• nroł 
nej; pod swym dzt~!nym dyrektMem, 
etanem Sytwestram Z·łrawskim już wy. 
~topuie, na boisku, publicznie i dziel 
n1e sio popisuje, tak, że z czasem w 
Pol'to AleiJre zdob~dzie pierwueń two 
prted innymi klubami tuteiszymł, co 
je'l wyrażnie widocznym S . keja Mu· 
zyczno Spiewacka do obecnej chwili 
ćwiczy slQ pod dyrekci4 pan~ Gabr1ela 
Muszy6skiego, i z: końcem mies•ąca 
c'erwca ~ystąpi pu~hc&nle w salonie 
tow. z pop1sem. dzicki energ·i prezes~ 
pana Adolfa Szm dta a takte i dyre• 
ktora niniejszej, oan• Gabriel' Muszy6 
skleiJo, kolonja Polska tutej~za, otr'y 
mr. orkiestr~ i chór "żysto polskt, 
dztelna mładzieź w liczb1e 18 jui na 
swych lekcjach. wy~rywa pi~kne wal• 
ce, mazurki i polkt, pnyp •. minająoe 
nam nasz'ł Ojczyznę. Szknh wieczor 
na iatn ejąca przy T~w. m" pr~eszło 
do checnej ch "' lli SO słu"ha-:zy, nau 
czyciel p• n B •lr,staw W~clewski z 
energią wyhłada w ntnte!sz.ej poczy
tui4c sobie to za obowilłtek któren 
każden z nauc7.ycieli w Br,.zylji, po· 
wmien wypełniać, a także ucz:1iowie 
szkoły dziennej. z i!licjatY"'Y nauczy· 
ciela założyli kooperatywę szkoln4, 
otwarcie n inieJszeJ nastąp • ło dn1a 11 
maja w obecności Zutądu T ow. i ko 
m sji szkolnej, a takŻ·~ licznie zgroma
dzili ' 'ł rodztce dt loct szkolnych; mo
w~ wygłosił pan Bolesław W~,clewski o 
znaczeniu kooperatyw, a pan Jan ~zaan 
członek komisji szkolnej •• z.wrćc 1wuy 
SI~ do dziec:i, wyuaśnił i!1l, że są jedni 
z paerwszych z całego stanu tutejszego, 
poniewaro do obecnej chw1li żadna ze 
szkół polskich w naszym stante, nie 
zdo"Vłll si~ na utworzenie tak poży. 
tecznej instytucji_, jak4 je" kooperaty. 
wa, zarazem życząc dzieciom, deby 
w przyszłości wyrośli na dtielnych 
obywateli; dziec1 szkolne wybrali z 
pomi~dzy Siebie Zutąrt z nut~pu1ą 
cych uczni Eugenjusu Bordena -· pre 
zasa. AleksanJra Złotowakiego na se
kretarza. Fehci~ Bykowsk, na sbrbni 
ka. Adel~ Mazurll:aeW!CZ i N achwa 
Grzybek do rt w zji. 

Z 1nic1a tywy prezesa Tow. Bałego 
Orła, :.ebrano w niniejszym dniu kwo· 
t~ 40$000, j • ko dar na kap ·talik u 
kładowy wr~CZ&JilC ninieiSZ'ł, sumlr~, 
skarbRiko 'Vi koc.per~:ttywy, a pan Zy 
g 'Tiunt Budzyn, ofiaruw al materjdów 
piśmiennych wartości 2 )$0 10, a także 
i pan Stanisław M~tzu k ł.W C'1- mate
rjałów wartośct 22$000 (C. d. n) 

FELIKS CZAJKOWSKI 
Porto Alegre, dnia 26-5 1 924 

Gn.tiA Bł:{ASlL. 
ul J ose Bonifacio 10 {dawni'\ Fechada) 

Zawiadamia swoich licznycn fregezów, 
że otrzymała właśnie duży tramport 
rozmaitych arlykuł6w zimowych a mia
nowicie: korty sukienne na ubrania (ca· 
semiras) materJały wełniane f-1ntazyjne, 
barchany gładkie i fantazyjne. flanele, 
koce, kołdry, pla ·zcze i mnóstwo moych 
arłykuł'~w tu nie wymienioovd1 

SKORZYSTAJCIE ZE SPOSO~J~OSCl 
CAny orzystępnR dla wsz}stk1ch 

Zobaez7ć aby uwiersyć l -
Po•zukiwaa i a. 

Na skutek prośby Anny Oleknyszyn, 
poszukuje siv MiKołaja i Md nki Ole· 
k:nyszyn. którzy wyemigrowAli przed 
16 l11 ty z Swien kow iec: kolt; Tłustego, 
Małopolska do Parany. 

Rllzem z wyż~spomnianemi wyje 
ch,di H'lwryło, Zofta, 3 arbara , Maksym 
Marja i Iwan O.tlkłzyuyn 

Poszukiwan' lub ktoby wledzisł miej
sce pobytu poszuktwanych zechce 
znieść s ·~ z Konsulatem R. r. w Ku 
ryty b Je 

Dni& 4 lipca ! 924: 

---------------------Pu ... zokUJt~ s 1c; <'~t; ih.iOII!,\ i U< ZUJa 

do w 1t8zt· lu ZPWI"Cku•go. Paw· ł 
Kactles· he1e1 P. na J1 za Francisz· 
kiem Fruet, poste N. 60 

..... , . 

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

l 

Loterja Narodowa 

., ' L\ NACIONAL ' ' 
Towarzystwo loleryine anonimowe 

• 

Ciągnienia publiczne 

W ś odę dnia 9 lipca, główna p rem Ja 

30:000$00 
Rozdaje 80 90 p••• w pa emjach 

~***************liilllłtitt• lłiilitłiiiiłttiilłłiiii***~ 

l BERWALE i = ~ • -»»~ .. 

! Chcecie knpió fazendę małą Juh du~ą z herwą, lasem, l 
• stepem lub też ~iem•~ do uprawv, zwróćrie siq osobiśde do :S: 

biura sprzeda~y zi~ mi przy ULICY PEDRO IVO Nr. 25 l 
lub listownie do f1 rmv, gdzie dowiecie si~ o zirm!ach l!IClt, 

~ 
pewnych i tanich. • 

~ 
'ADRESOWAC: ~ 

l SOCIED . .\OE COMUERCI..\L LHUITADA i 
~ ~ J Caix • postal, 204 - ~ Curityba J. - ~ ~"''''""'"'"''"'., .. ,,.,,,,....,..,,,,,,,,,,,,-~,r. ~ 

Koloniści! 
używajcie tylko nawozów marki 

Eł1 
DO NABYCIA: 

Curityba - F roandu H l'kradt & Cia1 15 de Novembro 96 
t> s q u· rm Rio Brane o 

Curityba - Rodulfo Sl•o b.t, 13 de Ma10 91 
Sao Jose dos Piobaes ·- Pedro Cbmrrato 
Affonso Penna - So,.•edade Agriccla 
Mur1cy - S 1ciedade Agricola 
Zacar1as - Thomaz .Nogosek 
Martt:llino - JJao Kuźma 
Thomaz Coelho - So.'ledade Agricola, Santa Maria 

• -. • » Sao Miguel 
Ar ,ucaraa - S Jciedade Agn~ot~ O m udowy 

Araucar•a-M1guel Zda ci al A ' ·' rb~ s • • 
,. Ernesta Buchhołtz Kto Claro-J a'> J. Kier 
» Joii'J Va l""otmi K1 ... H'gw Jorge W•es ·n thdl. 

Serrinha -V:ce ue Kło:Bowslti onla Grnssa -Ąiberto Ausbacb 
GuajtlVIra-,Soct~d l de Agr!cola S n ta Candida-Sociedade At;ricola 

Ostatnie wiadomości. w ele mówiącym zbiegiem okolicznoś~i . 
- Prezydent Republiki, na mocy 

Dewolucja w Sio Paulo. u~hwały Kongresu, zarządził stan obl~-
Dnl• 5 b m. n11d unem wybuchła zenia na dr1i 60 w stan1e Sao Paulo, 

r~wolucja w •• 1akowa w Sao Paulo. atan ·e Rio de Jhneiro 1 w dy! trykc!~ 
Z untuwaia StO ~zęsć wojska federał le.:teulray 'fl , St n obłężen1~ w ra \O'i!' "" 
n go i policji star;owej, która uwi~:iła trzeby b ydz e ogł szony także i w m· 
komendanta 2 obwodu WOJskowt>g ,J łe· nych staru~ch. 
deralnego generała Abtlio de Nomnh" »lllf~!!Orl:~Qf"l!nl!Dn~na"~ 
a nast~po1e obległA pałace prezydenta ~ C 1 łt R 
stanu, stacjo kolejową i inne ważniej· ~ asa asco e. . 
sze budynki rząd IWe. a Wtdka fabrtk 'i mebh. Po- :l 
Według meurzt;dt•Wych Wiadomości, a s iada taltte na składzie arty• ~ 

wojska w1erne rz~dow1, broni,ce pa- ,. kuły i wyroby wielkich fabryk 
łacu prezydenta stanu miały być po· • 
bite przeJ zb"ntowanych. Według wia• = porcelany i telaza1 maszyny A 
domości urzodowych wojska zbunto· l do szyda, broń wszelkiego l 
wane zostały odparte, Ulraciły w ele 2: ~ •od ,. ju . k rewo'wer ·, trzeJ· ~ 
ZlłJ ~tych korzystnycła POZYC}I l Z < fen• a t.y e i.C. f tC ~ 
zywy pruszły w defenzyw~ Ob en e Jf • • t 
lt1&Jił być skon~;entrowane w .Jard•'» )l Spl" { dd)~ swo~e towary po " 
da Luz• obok stacji koleJowej. Co ~ cenach hkw•dacy]nych. ~ 
jest jednak niewątpliwie pownem to a Rua Dr. Muricy 91-93- ~ 
to, że sytuacja nie tylko w samem 11 Pfy a z 1 charias 6. Telepbo · l 
mieś~ie .s~o. Paulo, ale i ~ Rio de ~ ne N. 584. 1 -4 l 
Jane1ro 1 w mny' h stanach Jest bardozo . ~ 
poważna Bunt trwa dalej .Jekie jed• }IDillUUlDIUIUlUI~UllJIIiiOIJIUUUII~iiOIC~ 
nalt przybrał rozmiuy n1ewi dumo liO!t~~ltnonnntU4MIInlfW*~'-~ 

... lbowtem poł~&Czenta telegr .. fc~ '" '" ! . Dobry cieśla l(ą· 
przerwane 1 pod cenzur,, a ruch ko )l 

leJowy •parał żowany P<>c• ągi do~:ho l po;>zukuja zajęcia. Stawia domy . 
dz'ł tylko do Jagu ~rlabyva. Do Sao ~ naprawta je, podnosi i przPCil\~W ~ 
Paulo ścill80it:to wojsk-t z całeg sta• ~ Bie~e robot-y na dn.ówkę tub n \' 
nu, z Rto do Janeiro nadesłano> row. ~ akord Roboty gwarantow~c..e wy· ~S 
nież znaczni& pomoc wojsk wą. Z c~- )11 konuje taniej od innych, h 
stro wysłano oddział kawalerj1 Jui Jl ~ 
to znaczne śctąganie WOJSka Jest i) , $,1 Zgłoszenia: Jan Romanowski- Ku ~ 
n te~ ąd dowodem, ie sytuacja w ~!lo a rytyba, rua Sllo Paulo N. 20 ~ 
Paulo jest powaŻntejsz:ą niż aghsza l\ ""JICJIQitliG!C •'.lifCGGJUC~MIIUI..uł~~ 
~ładt.e ltano•e ńUfl! pHł il ędzy linia 5 lipC>.t 192~ r~l.u 

RewolucJa obec"'a w SAo Peuh W) • Frank 486 Pezo zL 71- l O 
buchta w drugą rocz.na~~ rew. luc:ji Frank szw. 1$6tt0 Dolar 9A450 
ucr.ntów wOJSlc\łWOj szkoły na Copa. Lira $-t08 Funt szftrl. 4:1$21111 
cabana w Rio de Janęiro - co jest Per 2ł98! 

----~--~------~--~~~ 
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D.r. Mirosław Szeligo"Yski Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

~;rły a s7dent klinik eu.rropeJ:sll icłł 
Lekarz i. oP.er~ to:r 

*·~~ 

DOKONUJE WSZELKICH OPIRA.CYI CHltlURGiCZl~YCH I K0BIECYCH 
Leczv podrug tl cti t uv. sz\cil spo-.· .uv~' tl dłl za t-~owacu: pt(Witeot Uoentgena. 

Jl'1ls~ada własną praeownię •lo badań mik,oskopowyeh i bada4 
' krwi na chmoby ukryte 

Cno'l·ych ~amiejscou~ych pr~?Ji 'rn,ruje na lec~enie 
u su ,ej k Unice 

Baa :sao •F :ea o c iseo • 33 - 'i.nrJt:rbą 

Plac Tiradentss N. 19 
ma zawsze na składzie: makę pszennął t ytni' i kukurydzianą, cukier, ryt, sól, 

t§ledzie, aliwki~ rodz.,.nki i konserwy owącowe. 

LEKARZE 
D ua,.jos lD.or.-ira 

Ir! n kil medyczr' cłNUr';ic:zna SJ,'ecjal 
t" 6c ; chorr;by '' ~tu uszu, rosa i ~ndła 
K r ~u!tnrjum: ul1ca Mt rech•l Fl~n~no 

n l9 . Rezydenc1a ul . V de Nacar 
" 86. T Plehn 888 037 

.Dr '-'U'liu• lekJer 
<ł:.H·r~tor i akuszer ! pe' jalność c:hor ·by 
k•.1bi~~e i p~cheru. PrzyJmUJe od 8 do 
Y 1 ~ 1 2 do 4 g~'dZ W '€CZ. Pr1.y uh:v 

C"rocelhe•rr B·md~s n 11 1 ( 31) 
Dr. ENp u d o l ts 

R,':fydencJa i kr•nśułtNJU:'n ul M11rechAl 
D::r t<oro n 4A Pntjmuje nd 12 d" 16 
~ P'' rr·lu~n u. Tolefr p 151 03 ) 

nr Fn\DC'ilił.lek ~!'ranko 
f ?} ;ir uje od 3 d c- 5 po p(•ł Kor ~ul 
t •• ;um ul:cs BarN c o Serro Azul n 8 

Re::ydencJ~ l!hc11 Commendador 
A•suin n 7·1· Ol 

IJ1. 1fl .b.UHCl!iOD 

Opustor-A kuuer Sp ecjalnośc choroby 
keob €ce i r~cherza Kon!!ultorjum Apte 
k~~: 1 de Msr<;:o n 6 Tt;:Jtf,m n 62 Re 

:;,ydeneja .Kl o Br~ nc':' n ~6, Teief~n 
n 661 08 

D " Deudes de Arauj~ ~ 
~bec:alncść; syf lts 1 choroby pęcherza 
Prtytmuje od 3 do 5 po poł. Konsul 

t.;rjum Apteko Mintlrva, f'l•c Tira 
de-;t" "' 05 

D t Hudolt Warne ef.o e 
s,.ecjalnoić eboroby nerwowe .i dzie 
t::mne. Dyrektor Centr61i msty utu oprP.ki 
1: d a:łz!~ćmt przy ut. Alegra n ó gd:ie 

przyjrruje od 10 do 11 t pół z rana 
o· 

D Su.hhual a l!lubr•nho 
l\ 1i01ka dla doroliłych i dzieci Leczy, 
t łr i l!; we ~ud:C1Ch stlldJ&ch prepsra 
t m B smuthJOdmt<. Leczy choroby 
r ' .,, "'C 1 ndc. gowe Jllk 11lk:-ho hzm 
ur.g~.s. ę Konsultorjutr : Ul. S. Fran 

~ ~ co r; ;}4, Apttb. Modu a, Re:z:ydenc:j& 
Tr- Vt ~s" t.11ch l'l ri ~ s n 12 R 09 
Dr. \t rmond L ima 

/1 kt.s:e a t oper'CJe Kousult: TJ'lm UL 
l 11e M. r<;:o n 17. Przyjmllje ~.- d 'l i pół 
(l() 4 l r ól godz. po polu( OlU Re~y 

dencJa ul. Dr. Mur•cy n 129, 
T· Id n 123 013 

Dr. lo\ es :Ne &to 
WyJ~:Żdza do hory.:h w dz1eń i w 
n· y ,PrzyJmUje Od 8 do 10 i od 15 
do 17 K•.nsulturlum 1 re:yJ encja Plac 

T;ratle• tes n 54 a. (obok apteki 
St,..!IPI~) 06 

IIE~, .. I WNL I --

.a~ . lill ;~ t-arrnt'ł,unu ł..łiie~ 
ul. E oanc. f'tre T/\ n. 43 012 
Humberto ł'imentd 

E t , Jll hre•r a n 11 ()12 
.Jace.k Jhomlew icz -

Z·i"Y utu; zne z pudmebten1em 1 bez, 
"' 2.lvC:1e ł kauezuku. Plombowan1e i 

wyjmowame bez bólu. 
obota pierwszorz~dna-Ceny przysłf 

pne Przy ul R•achuelo n. 8 . 015 
4łoao B . Bal'tJos 

Ul. Marec:hal Flonano, n. 102, przyj 
, .mu]e ,o każdej @Gd~inie. ~ 

~n•t• Daciel 
UK<,ń:;zony d~ntysta w N Ameryce, z 
28 H n ą praktyk4 Wyrywa !lez bólu, 
pl•J!!l_bu;e po ceme od 5$ i lfatawia po 
ten1e od 10$. Rcbota gwarantowana. 

li!. Commendador Araujo n. 24 
OiO 

Leao Jłecelłia 
Przyjmuje oct 8 do 11 i od 1 do 5 ej 

gc•dziny. Plac 'firadenten n 10 
022 

hstęgarnie= pap1e1·me 1 d 1·w 
}{..;r ll te 

łJtltta "" .l'Wovulade8 
risrr. l& iustrowane, JUfoale, :ubawki, 

ks ~żi(i do nabożeństwa, śwl~te obrazy 
i ! tatuetkt, n~jroz.maitrze przedmtoty 
na prezenty. Pt.plery wazełkich g\tun 
ków f'rw uhcv 15 de Nnvemłlr(l n 66 

Livrarła Jlundtał 
l 'terwnorz~dny zakład drukarski, intro 
hr"t' rnia, l1o1.>.rnta i f brykac:ja. ks-r4g 
h •r:dlowych W)bór k1•4tek i przynq 
llt;W szkulny,h. Dla kup,ów r.e znacz 
t :. m Uf UStom UL lo y t Nq·emblC a2 

, 

Pompeo R els 
.1\gent rńżnvch f•rm lm,..ortuie papierv 
l pr.yh ry b•urow Skhd i b1uro przy 
ul ·cy r " l owe1ro n 39 Adres tele 
gr.t c !1f LUZO Ctlu pc-stal 808 

152 
ftSEKURO ~\ AC ::-.IĘ NA ZVCIE 

R~td~lll'IY ty lk · w E~UIT ATIWIE któ 
t & ~'t EW( llł f,Jj~ w Kury tybie przy 
ulicy 1 de M.otrGo n 4 A Sul)ertntsn 
dMt na PlnAnę 1 Banki~r na Kurytvbę 
Bcni!lm'n F PrreirA Leite 051 

CJal!la Ncbmłdt 
Wyroby f'IJAn•wNe żetsz1wa, szkb, 
a:numcja, Ft~rby i olere, ws1.elkie ma 
teq!Jły dla in t~ l11cj~ fllektryc:nej Jam 
py etc Pl111C Tiude.n*l!'s ') ~ 048 

~aptuurha f!łiria 
KM:ystaJc.e! ł · kwtdUJO o;.ę WielKi wy 
bór obuwia ceny ntesłychanie tanie 
Plac T•rac!entes z prAWeJ strony ka 

~edrv n 1 O 062 

Rodolpbo ~')nschcr 
Skład obuwi", !(llpelusz;y i 1!robia~gów 

Ul:ca Jcse Bon.facio n 3 - a 

.PIIENIĄIJZE 

wvroiycza}q sie na mały procent 
pod hypotek~ lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje się i 
sprzedAje domy. t.iamie i majątki. 
Info rmacje u rządowego correctora 
Gcdofredu I~im::~ rw~v ulicy Mare 
chał l}eoduro o. 38. 028 

U UThL ClJHl'l l'UA~O 
Wtntu:a Peren~ ve S•.~uza & C1a 
~r centr•nn•ast<l,, tramwai przv 
d;zwi:H·b na W"zys'.kie sironv mi3 
sta. Potwje i s~olov:ant"' p•l"Z~\r"tte , 
Wina O~'Cjonahe i zag~ani~zn •· Po• 
s' la się obifldy do domów. Przy 
ul l de M rc;.'l n 7 - UWA GA 
Teo botf'l tt:: vłacznie dla rodzin. 

OnO 
t-A!!!tA J A tJOli 

JaMb:t Gdnspunda 
Fabryka mt-bli1 materacy4 kołd er 

i pbszr.; .. y nit·przemakaloych. Po· 
siad fł. nv. hl·· nowe i używane. 
So~ • o ., o a wypłaty. Przy ulicy 

1 (ł , M v" n. J 8-TełE:-fon o. 389 
fl41 f 

------~~~---~~~------()..:\~4 r BĄ TT 
8kłitd lliu JZ\U u ' p18·ni:ł l{e 

mmgtr;o 1 Co,·c,na ; m ··zvo do h .. 
czenia oraz kas •H• g•str;!rlorac -
Przv ulicy ló dt.· Novembrt• o. 66 a . 

052 
----~~~--~----~~-----VIHAl'IA lCA J.lAI!I~Y .HH 4 

Uf ZV 

Ellsa ()oustaotiaa Beeha 
prz~ 0 1. Commt!odaaor Araujo H. 52 

Prz~jmu)e i wykonuje sz~bko 
wszelkie roboty do prz· pisywania 
na msszvnie 038 

P R.l IIITYV~N t\ l<liZK OŁ:r-
0.&5 OL OW .ol. ' 

ł'rzy uL D .. Muncy o. 103 na pu:trze 
Dla baehaUe rów i k orespon· 

denłów 

Cały kurs trwa H1 mtc5ięcy1 w skład 
klót<ego wchodzi\ 4 ciura: bankowe, 
fabryczne, skbdów burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się motoa 
zawszt> 027 

A D W OKA.(JI. 
A~ZE!!!::VE=D::"'!O~M~A~CEDO -

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi wsz.elkie spre.wy cywilne, 
handlowe, krym nalne oraz s terot. w 
kaźdej miejscowośct stanu Parana i S. 
Cath riny. Koszta z gćry płatne. B·u 
ro Av. Vice•lt·• M11ct>:tdo 2G. 078 
----~D~R~.~B~E~~~J-rl~M~1N~L~ł~N~S-.--~~ 
Biuro Cfłnca'heiro s .,rn iu 181 (063) 
----o"AVtU .:JlL ... VElK.~ DA MOrA 
2 biuro rejent .. lo~ S not t l nver.buy 
fJrsty ~licy Matecttal Flori&no Peixo• 
lQ 2 •• 042 

Ma r6wniei naj lepszą kawę mieloną z własneJ fabryki. 

• 
& 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuj f> produkt a rolne ja koto: kukurydzP.. faHole1 ziemniaki, masło, jajl\1 rtrzewo it.p. 

• IIPBZEDA.Ż ~A KOLO~.JE IIIJBTOWIA l DETALI«JZNA. 

CENV PlłZVSTĘP :'E 

Posiada tilje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l • •••••s• •••••••••~•••• •••••••· •• 

DR GASTAO FARIA. 
B'uro Plac Ozol'io n 49, Telefon e~6 
044 
DR - HUGO ARTbill id ok BnRiWS 

B uro ulica BueMs Aires n li. feie 
on 666 •·80 
- DR ULY:~dES VtEilh 
B!um ul1c& Rio Branco n 10. Tele 
fon 376 010 

Słdep 11poiywezy 
-.&OUA~A SKOBUP8KlEGO. 
A•, Col Bomfacio Viiiela No. 29. 

PONTA- GRO:)SA. 

Poleca Sz P P . artykuły spotywcze, 
mąkę, cu\rier, ryf:, sól, śledzie, m1ljf2 itp· 

Trunki krajowe i zagraniczne wszel 
kiego rodzaju IL 11 produkty rolne, 
fasole, ziernni!lkl, masło, Jaja i t. p. 

Ceny umiarkow&ne. 
SWOJ DO SWEGO f 

---------------------------Dominik Kureoki 
Poski zakład krawiecki 

CJUca .&Ieare N. a 
Wielki wybor materjałów na ubranie 

lamówienie wykonuje 1ię w razie po 
tr?.eby w 24 godziny. 

Rebotc ~rwarantowana. 
CENY NISKIE. 

~~~~~~~~~~~~~~ . ~ = Dobrych murarzy = 
411 l'otrzeba natychmiast do Pon = 
: ts Grossy Płaca Rs. 12$000 tłt 
~ dzi<mnie. ~ 
; Zgłosić się do Romana l 
rfi Skoru+>slliego w Ponta Gros. ! 
lff . or 
~ ste. ~ 

411 A v Col, Bcniracio Viiella = 
=Nr. 29 3-8 ~ 
~ ~ 
~~~~~~~~lilii··~··~ !fi'f 

Nasiona z Polski 
są na składzie śwtete i naj · 

lepszych ~atunków. -
Nł~fJ na war~uw 

(Torebka 200 rs.) 
Brukiew, buraki cebula cyko· 

rja1 dyme, fasola szpar, groch• 
cukr .. kalafjory, kahtrPpk:a1 kapu 
sta (gło\\f1asta1 braksdska, czerwo. 
na. włcska), koper, majerat~k, 
n.ak jadalny, ma~chew, mdony, 
musztarda, ogórki1 pieczarki (za4 
rodki, 1 cegiełka 1 mir.), pieprz" 
;>ietruszka, poruidory, -pory, rabar· 
ber, rzepka 2 mies., rzodkbwka 
1 mies., sałata, selery, szpara&i. 
szpinak, truskawki (rozsada). 

BaBłona kwiat6to 
(Torcbila 300 rs.) 

Brattd, chaber, d6Wonki. got, 
dz1ki1 g1·oszek pachnący, lewkonja• 
lwie pysztzkl, łubin kwiat, maciej· 
ka, maktJ nastureja, ostróika, płO · 
myk1 rezeda. słn:1ecznik1 itd., itd! 

N as tona polne 
Koniczyna, lucerna, wyka, fa · 

sola ~sopł r ł proso. itd. 
Nas iona dr~ew 

Cyprysy, lipy, ródodendrony, 
sosna japcństta, tu je, Jtd. 

(C.ny nasion polnych i drze 11 
na ż~danie). 

Cena dla kupców przy odbiorze 
najmniej 10 tuzinów: 

1 tuzin nasion warzywnych 
1$800. 
Wysyłka koleją lub pocztą w 

granicach c~łej Br&zr hi. 
.l.,AWEŁ NIKODEM 

Travessa Zachari8s, 5 -
._. CUtUTYBA-- P a~:ma 

~ a.J wi~ksz y wyna'azek dla lecz~nła s fłltsu 

Eli:x::ir . . 91.4". 
unanr Pl'IOI Naro4owr Departament sdrowta publlc:zneiO piamem G. 11 late!O 

1916 raka, Nr. 26 
Zwalcza skutecznie ~yfihs baz meouzpif>cz~óstwa dla injAkcyj. Jest enm 
gicznym §rodk:1em, czy&?.CZf\Cym krew i lehr11twem wielkiej wartości 
Jut przy utyciu trzeciej fla~sczki. objawy choroby naw~~t powsmiej 
s~ch: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikają j"kby je ręk11 
odjął U 9G0/o mę~czyzn t onatych, którzy za czasów kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne eboroby te pozostail\ cbrl)nicznemi i to jest 
przyczyną, ~e tvsiące kobiet zamę~nych cierpią na ro,maite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłtoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wy.~tarczą zupełnie do odzy~kama waszego zdrowi& 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych na>~tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914• najolłpowiedniej 
szem leltarstwem, ponlewą~ 11ie atakuje ~ołądka i jest pr.&yJemnym w 
u~ciu. "ELIXIR 914" nabyć moma we wszystkich aptekacła i Rkła 
dach apter!znych w Brazyłji. -.: 
GłówaJ' skład Qalvio e Cła 8. Paal~», ł..v. !lilio .foi~t 1.-11 

S~anowne Panie ! 
W ciągu 4•ch godzin uwolotć SJę mnt "CiP od kolPk macicz• 
oycb. ietPii u~vw=-t; h,.dziM•ie • Fł .łJX O łlł~~O \ TIN A c 

usnana prse: Narodowy Departament Zdrowia PubliezneJo, pismem dnia !8 
cserwoa 1915 roku. Nr. 67. 

,Fios:o-8edatioa• jesi Jady~lym znan)'m prodoktam lec?.niczym, 
ktorego skutek jest najs?.fbszym w leczeniu nibdowagati kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ci11.gu 4-cb godzin. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza tyciA kobiet przed nąstępt~twami krwotoków tak cz4tftycb przy 
porcdach.. Przy innych chorobach kobiecych .PIIlli:IJ•Setlatlaa• 
działa zawKze skutecznie i leczy W"l7:ystkie uiedomagllnia kobiece. 

Zaleca się lekarzom i aku~zPrkom. 
J6(lyni dep'lzytarjusze: 

Ge.IYI4 & Via S~o Paulo AvenidaSao JoAo 145. 

~-~liiRIIIaii!H taa:iBBłll~IISI&Ri1ii'IS RJIAR!lll 
Towarzystwa Praacaskle Zegl•ct Borski•J 

,,Chargeur's Reunis~• i •• su d Atlantiqua'• 
Regularne odjazdy z portów Saotos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju

ksusowemi posp:esznvm• które odbywa;a podrót zą Santos 
do Francji w 16 dniach oraz statkami 9pecJlłloie urz~dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą Jak najwygodnieJSZe po1 
mieB'lCZt-nie. 

Statki maią do dvspozvcif kabiny III klasy. 
Podr6ż z Bordeaux, z Havre czyb z Pallłce do Gdtń•tc• od 

bywa si9 pociągami franc:uskiemi ai do Dunkerque a z Dunlcerque 
do Gdań•k" stlltk•mi !comp. fr"neusxiej • Transatl"ntique• . W ten 
apnsób un•knte 119 różnych naduśyć, na które n1eraz; bywaj' nata· 
ienj nasi pud"!rnw'e na grantcy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z •A.NTt)8 Z RIO DE J.~.EIRG 

•MEDU \NA c 29 czerwca 30 cz~rwca 
• FORMOSE~ 4 l1pca 
•CE·VLON• tS c 
·LIPARic 18 c 
•MUSELLAc 27 lipca 28 lipca 

Sprzerlat biletów z Brazvlii do Polski oraz z Polsti do 
lłrazylji t. zn. (bilhetes de chamada): załatwia i ltlitszycb in· 
formacji udziela 

lgnauy Kasprowicz 
A venlda l .ui* Xavier N 2i. 11 rytyb •· 

C A S A B l C H H L S p rzy ulicy 16 de Novc>mbro N 70. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybńr kap~laszy dla pań i 
zabawek1 matcrjałów" przedmioty właściwe na. pre.senty, oraz:oa karna 

Warto ,przekonać si~ osobiście o dobroci towarow j&ko kż 0 
kich cenach osa 

Handel Polski 
w B earro Erechłm Rio Gr. 8 . 

Wlad yslawa Obroślaka .. 
Nowo sprowadzony wielki wybOr towarów metrowych, jakotet 
d~i rolniczych, kucb~ooycb i wszetk1cb drobi:u:gów. «:u,:;u 1ę 

kc-loojalue, - p1acę wysokie ceny • 
Adrt>s: Wład vsław Obroślak 

Barro-Erecbirn - t1io Grande do Sui. 
~~~~~~~~======~~~.-~~==. : ·-···-'tf' 

C b 
czasu 
i pod 
pełnio: 

• jest t 
jeszcz, 
nić z 
chany 
i urat 

Li 
rze. ~ 
jest f 
przy 
chwil 
i brz, 
waha 
dziś 
któl'j 

V 
siQ p 
jeszc 
cieke 
tej s 

~ 
tam 
dtwi 
pra• 

J 
miej: 
prze 
kier1 

któr 
~t 
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