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IASZI SZKD ,JCTWOm 
JAK JE DŹWIOI\:ĄĆ? 

(Dokończ~nie). 

częszczało do Szkoły Średniej kilku uczniów 
bezinteresowną, ponieważ równocześnie u
z Bursy ks. ks. Misjonarzy nic za naui<ę 
nie płacąc. 

Jak zaś "Oświata" o tę szkołę dbała i 
dba wystarczy wskazać różnicę: jak miano

Drugą .nieścisłość i samochwalbę przy- wicie "Kultura" popierała swoją szkołę w 
gwoździć musimy u ks. ~s. ~i?jonarzy w M. Mallecie, a "Oświata" Szkołę w Kury
ich stosunku do Szkoły SredmeJ w Kury- tybie. 
tybie. Udają, że ktoś gotówby naprawdę Ostatnio szkoła została zawiadomiona z 
pomyśleć, iż bez nich szkoła ta nie powsta- właściwego źródła urzędowo, iż zapomogę 
łaby ani istniała. zmniejsza się o 55 procent. W ślad za tern 

Źle, że tę rzecz wytoczyli w zdenerwo· "Oświata" i tę marną zapomogę zniosła. 
waniu, bo strzelają w samych siebie. Pewnie, aby sekretarjat i redakcja "Ludu" 

Do Szkoły Średniej w Kurytybie ks. ks. mogły dalej przy subwencji istnieć. Nie 
Misjonarze z "Oświatą" przyszli-do goto- chcemy tu już poruszać sprawy rozdziału 
wego i ani palcerr. nie ruszyli, aby szkoła dochodu z "Wieczoru dzieci dla dzieci". 
powstała. Szkoła Śr dnia w Kurytybie i tak w dal-
Szkołę założył "Związek Polski" w Ki!· szym ciągu. !stnieje i to, z większym poż~

rytybie, za prezesostwa prof. pr. Szeh- 1 t~1em, ch?c1az J;>ez. v.:społpra:y ~s. ks. lv!l· 
gowskiego, przy wytężonej wspołpracy ks. SJOnarzy 1 będz1e tstmała nadal t zapomog 
ks. prob. Drapiewskiego i ówczesnego se- z "Oświaty" nie potrzebuje. 
kretarza "Związku Polskiego ", redaktora 

~~;J "Gazety Polskiej", tego wroga oświaty, jak 
powiadają ks. ks. Misjonarze. 

jeżeli "Oświata", czy też ks. ks. Misjona· 
rze tak po macoszemu traktowali Szkolę 
Średnią, a chwalą się, czego to nie zrobili, 
to skąd mamy mieć pewność, że po pro· 
\~_,incji było lepiej. Najlepiej, aby ks. ks. Mi· 
sjonarze zdali publiczne sprawozdanie z s:a 
farstwa swego, jaka część zapomóg szła do 
szkół, a jaka pozostawała w sekretarjacie 

POLSKA USTAWA ANTY-ALKOHO
LOWA. 

Zastępstwo moje powierzam generałowi 
Thullie". 

Odsłonięcie tab!Jcy bohaterów lwowskich 
odbyło się bardzo uroczyście. 

ZNAMIENNE OŁOSOW ANIE W SEJ· 
MIE W OBRONIE CARSKICH OWAŁ· 

TÓW I PRAW OSŁAWIA. 

Połączone komisje skarbowa i zdrowia 
publicznego obradowały z początkiem czer
wca b. r. nad projektem ustawy anty-alko 
helowej, przyczem opracowano szereg zmian Na posiedzeniu sejmu dnia 3 czerwca b.r. 
do projektu, który opracowała podkomisja. zaszedł smutny fakt Iekkomyśl~ego trakto
Ustzlono, że odległość szynku od kościoła wania spraw kościoła katolickiego na kre 
wynosić ma l 00 metrów. Nie zgodzono się sach wschodnich przez członków sejmowe
na wniosek, aby wolno było sprzedawać go klubu Narodowej Partji Robotniczej 
alkohol w pociągach i na stacjach kolejo· (N. P. R.). 
wych. Czas trwania zakazu sprzedaży alko· Klub ukraiński wniósł na tern posiedze· 
holu ma trwać od godz. 3 po południu w niu wniosek nagły, domagający się, aby cer
sobotę, aż do godz. 12 w nocy w niedzie· kwie prawosławne, które swego czasu rząd 
lę. W prowadzono przymusowy zakaz s prze- carski zabrał gwałtem katolikom obecnie n e 
daży alkoholu na tłumnych zebraniach, pk zamieniano z powrotem na kościoły kato
targi, odpusty, pielgrzymki i t. d. Uchwało· ltickie, jak tego wymaga sp:awiedliwość. 
no, iż sprzedający alkohol na kredyt traci Zdawałoby się, że przeciw temu celowe
raz na zawsze koncesję. Wpływy z karpie- mu wnioskowi, ~arodowa Partja Robotnicza 
niężn) h, nakładanych przez władze admi- będzie głosowała wraz ze stronnictwami 
nistracyjne i sądowe mają być przezna<..zo- narodowemi. T ak jednakże nie było. Nie 
ne na fundusz walki anty-alkoholowej, k.tó- wiadomo z jakich przyczyn stronnictwo to 
rym zarządzać będzie generalna dyrekcja głosowało razem z lewicą i mniejszościami 
służby zdrowia publicznego. Uchwalono narodowerui za nagłością wniosku. 
wreszcie przepis, że wykonanie kary za je- Stanowisko Narodowej Partji Robotniczej 
dnorazowe przekroczenie przepisu może być jest w tym wypadku zagadkowe. Wszak 
odroczona na jeden rok. chodziło tutaj tylko o wyrównanie krzywd, 

Ks. ks. Misjonarze zostali zaproszęni ~~ 
współpracy, gdy otworzenie Szkoły SredmeJ 
zostało już postanowione. Na czem tedy 
opiera s!ę samochwała, że "otwartą zosta!a 
Szkoła Srednia, d::> której przyczyniła s1ę 
także "Oświata"? (Nawiasem wtrącimy, że 
"jedyni" polscy księża powinni się nauczyć 

"Oświaty" i "Ludu". 
Nie bylibyśmy przeszłości wspominali, l KU CZCI POLEOŁYCH W OBRONIE 

gdyby nas do tego nie zmuszono. Stwier· LWOWA. 

wyrządzonych kościołowi katolickiemu przez 
rządy carskie. 

Ludność katolicka jest dziś na kresach 
wschodnich dzięki tej dawnej systemałycz 
nej działalności, pod względem potrzeb re
ligijnych więcej niż upośledzona. Czyżby 
świadomość tego faktu była chcą klubowi 
N. P. R.? A jeżeli nie jest jej to obcem, to 
dlaczego nie stanęła po s1ronie słusznei? 
Sprawa ta wymaga wyjaśnienia. (Ze "S(o
wa Pomorskiego"). 

lepiej po polsku pisać:). 

Przy otwarciu szkoły ks. ks. Misjonarze 
przyrzekli swoją współpracę. I istotnie ks. 
Pi3se~ki przez miesiąc mial w nir.i wykłady 
- poterr. jednak się usunął. P. Stańczewski 
uczył czas dłuższy, ale nie douczył do końca. 
Na kilkanaście dni przed egzaminem rocz
nym opuścił szkołę. Wskutek tego przy 
egzaminach nie można było stwierdzić, jak 
wydajną była owa współpraca. W toku nau: 
ki słyszeliśmy liczne skargi rodziców uczm 
na p. Stańczewskiego za wcale niepedago
giczne obchodzenie się z dziećmi (targanie 
za włosy, bicie po głowie, wymyślania i t.d.) 
Na konferencjach szkolnych p. Stańczewski 
wymyślał na uczniów od zakutych ~bów i 
nie widział w pracy swej zadowolema. 

Współpraca "Oświaty" nie była wcale 

dziliśmy bowiem wyżej, że chodzi nie o D . . 
kłótnie, ale o budowę szkolnktwa. Niech . ma 5 cze:~ca b. r: o_dbyła s!ę we Lwo: 
tedy ks. ks. Misjonarze zamiast spr0stowań Wie uro_czysto~c od~ł?męcta t~b!tcy ku czct 
: . ·yciec.zek niepotrzebnych wczm~ się na- stu ento~ pohtechmk! lw?wskteJ, poległych 
prawdę do roboty _ do umocnienia i po- *' w obrome Lwowa t Ojczyzny w latach 
większenia szkolnictwa 1918-1920." . 

Nasze zdanie w tej sprawie powiedzie
liśmy. Teraz głos mają "Oświata" i "Kultu
ra". Pragniemy najgoręceJ, aby oba zrzesze
nia wyszły z własnych ciasnych podwórek 
i okazały zro:umienie dla przyszłości i roz
woju naszego szkolnictwa. 

.... ----·-·"'~~ "'"i:J 

U roczystosc rozpoczęła stę o godz. l O 
P.rzcd południem mszą żałobną w leościele 
Sw. Marji Magdaleny, zaś o godz. 11 na· 
stąpiło odsłonięcie tablicy z odpowiednim 
ceremonjałem i przemówieniem rektora. Za
proszony na uroczystość lwowską mmister 
spraw wojsko rvych generał Sitarski wysłał 
telegram następującej treści: 

"Załując niezmiernie, iż osobiście nie mo
gę uczestniczyć w uroczystości 5 czerwca, 
łączę się w hołdzie oddanym cieniom bo
haterów, poległych w obronie Ojczyzny . 

UDZIAŁ SOWIECKI W NAPADACH 
BANDYCKICH NA POLSRĘ. 

"Rzeczpospolita" donosi z Wilna, że po· 
licja państwowa ma niezbite dowody, że 
napady na kresy wschodnie z'Jstały zorga
nizowane przez władzę sowiecką. W Miń
sku Litewskim działa sztab powstańsz, z 
niejakim Michajłem Śliwą na czele. - Shwa 

' ~ 

W "ale. O -n~·Aft"'• wypoczywała, i nie...;'Utrzymuj"i siQ r6wnie:t dłu*ej, dy:t parobek ten Gratkę widział, więc ją z pew• Baron płaci za wino i wychodzi za byłym akto· 
MI VJM ni:t im do popasania potrzeb~. ościfl znowu pozna. Wy!yłaJą go wi~c najpierw rem do hlltelu, w którym powóz i konis są ulolto• 

Przy tej sposobności dowiadujł} się oni te~. :te amego. wane. Po krotkiej naradz•e kate A:freJ zaprzęgać 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch G k b 1 • hl k f d c d · t s k · d d ret a tu y a 1 c ops ą ur'ł a1e1 o m1as a po· - podzi3wam się , te ją odnajdziemy - mówi o01e, a gospo arz ·starcza 1m wotnicą. 

przez jerzeSlo Bornes'R. jechała Alfrea pelen nadziei do baronll, z którym wchodził Baron decyduje się z wielką niechęcią wespr;:eć 
l 95 Około wieezora dojeżdżają oni równie~ do tego 3o osobnego, dla nadzwyczajnych gości przGznaczo wspólnika swego Jeszcze tym razem. Wsiada on z 

Jest ona jednak zadowolona, :te przynajmniej samego miasteczka i zajetdiają do jednego z licz ego pokoju dokąd im gospodyni ju~ flaszkę wina Alfradem do powozu i po krótk1ej przejażdżce za· 
jakiś przytułek na noc znalazła Każe ODtl sobie !)O cych położonych przy rynku hotelów, nie do tego ~·r~ylliosla . - To ta nazywam szczęściem. Kamień trzymują oni się przed bramą ostatml-'gO w m•eście 
dać pap1eru i atramentu i zaczyna pisa6 list do jednak, w którym poprzednio była Gretka nły:(lski- spadł m• z serca. Jakie okropne to by te:t zajazdu. 
hrabiago lgona. Posiliwszy się małą przekł}•kq i ulokowaw'l;:y 'Jylo, gd\by ona się nam była na zawsze wymknęła Po chwili wcbodtą oni do wn~trza, gdzie 1ch 

Chce ona mu wszystko donieść, eo się z nilł od konie, zaczyna siQ Alfred za :a:o iegłą dziewczyną - Jeszcze jej nie mamy - mruczy baron o· gospodarz w•ta, pyt 'jllc, czem im słutyć może 
czasu ro,stania ich działo Odk:-ywa ona mu podłość rozglądać i wypytywati. ryskliwie. - Niestety. me mam jut an~ jadaego miejsca 
i podstQp Olgi i wszystkie gwałty i okropności, po W domu tym nie wied~ wprawdzie nic o Gretce, - Ależ l Zobaczy pan, te nam ten parobek do· dla nowych gości - dodaje z pożałuwaniem 
pełnione przeciwko nieJ 1 Lianie. Kończy temi słowy: lecz Alfred nie traci nadziei. Jeteli ona w mia'3tecz, re wiaści przyniesie. - My tet nie mamy zam1aru tu pozostać -

• Wiem ja dobrze, te wszystlco co nas rozłącza. ku tern si~ znajduje, to on js jut odnajdzie napewao. -- Hm l Być motel .Ale có:t, jeteli lą nawet oświadcza Aifred, nada tąc s .b e pozór wielkiego 
jest tylko kłamstwem i oczernieniom i !e ty mnie Namówiwszy bartma, aby go odprowaEłził, co tn6w przyłapiemy l Có~ z cią poczniemy ? - pyta pana. - Szukamy tu tylko za mOJ'ł krewnll, !:r'łOdll 
jeszcze kochasz 1 Udało mi siQ teraz wreszcie uwol· ten ostatni tylko z niecbącią czyni, przeprowadzaJą 'baron na serjo zaniepokojony. panienką. którą się podobno w hdtetu pana znajduje. 
nić z przeiDocy moich wro"<ów. Zaklinam cię, ko· Gni Bt~ do naprzec•w leżąrago hotelu, do którego - O, to się jut poka!e - odp .-wiada Alfred - Stuszoae l Jest tu jedna młoda panienka -
chany Egonie, przybfłdt do mnie jak nalśpieszniej lllajpierw zBj~ch~ła Gretka. . . . lekko. . . l potwierdza gospo~arz.. . . 
i uratuj mnie i nieszez~;śliwą twll siostrę . Ltam~·. Alfred opisUJe gospotłynł dokład01e, Jak dz1ew· . MoJem zdamem, to bardzo dobrze trzeba - Dobrze, WJem JS, że to Jest ta, za którll J& 

List ten ukończyła Gratka o bardzo potnej po- czyna, za któtą oni szukailł, wygł1dała, i dodaje, obmyślać - mówi baron. - Do mego zamku nie szukam - od!~Owisda Alfred - Przypuszczam, ~ 
rze. Mimo to jednak w całej gospodzie jeszcze dość te to jest łeb krewna, która rodzicom swoim z 'DOtemy jej więcej sprowadzać. pau nie będzie mial nic pneciwko temu, jeżeli my 
jest żywo. Go~CJe s1edzą jeszcze wszyscy raz~m domu ociekła. Znajdz•e się inne miejsce. ją st!\d zabierzemy. Obawiam się tylko, że trz~a 
przy kieliszkach i bardzo gwarnie si9 bawią. Przez - A Ja sobie to zaraz pomyślałem - woł11 l - Nie wiem, jakie! bądz1e utyć przdmocy, gdy2 ona uclok.a z domu 
cbwllę przysłuchuje się Gratka dzikiemu smiechowi gospodyni żywo Panienka ta znpełt1ie takie - Ntech to pan już całkiero mnie. pozostawi- i:nie zechce pewno dobrowoloia do rod~c6W swycb 
i brzękowi szktaoic w izbie gospodo1ej Stoi ona wrażenie zrob1ła, tak grłyby potajemnie z domu był.t .r;.ery ... d mu Alf~ed. Pan przec•~ jednakowo jot ze powrócić 
wahająco z listem w ręku. cb_c ,ałaby go jeszcze uc~ekła .i za awa~turami szukał~. Gdybym by~a w1e• s ,rawą ta nie chce .mieć nic wspólnego, nieprawda? . Hrf! l J_ezel~ to rzellzyw:ście tak jlłst, ) ak pan 
dziś nadać, ale sifJ obawia przeJSó przez korytarz, dz1ała, ze panow1e po 01ą przyJadll, tobym Jlł była - Pewno, te me cbc~! Ja tu ;ut tylko prze · mówa, to JB stę ma będQ wtrącał - móWI gospo· 
który również jest zapełniony ludźmi 11 siebie zatrzymała. nocuj; i jutro rano wracam do stolicy -- wola darz. - Czy ta panienka jest siostrą panów l 

Wtem zwraca uwagę jeJ turkot kół wozu. który - Co za szkoda, te pani tego nio uczyniła • baron. 
siQ przed bramą guspady zatrzymuje. Przyj.et.dżają odpowłaja aktor smutnym tonem, pokrywając swoją Alfred zupełnie się temu nie ~przaciwill Po pół 
jeszcze nowi goścte SpoJrzawszy z po~a f1ranek wściekłość. Struciła pani przez to dobrfł nagro- JOd'linoem czekaniu wraca parobek: i oświadcza te 
ciekawie przez okno, spostrzega ona powez, który dę Gdzteż mam tljraz azukać moj~ biedną, zbłąkauą (l-ratkę odnalazł J~st ona na stancJi w hotelu, le~ą · 
jej się wydaje znajomy krewną ? CJm na kcflco maasta. 

Na kurvtąrzu nag1e się uciszyło nr,noor:r.ybyli jat Zachlaona 1nspadyni nie mote sobie teraz wy• Alfred uśmiecha się tryumfująco Wsuwa on pa• 
tam widocznie wP.szłi i Gretka słyezv teraz głos, na baczyć ze dziewczynę z domu swego wygnała i me robkowi talara w rekę i pyta: 
dtwiłłk którego krew w 1ylacb jej si~ ścina i serce mota przeboleć ~agrody, ~ któ~ej Alfred ws.po~nial. - Czy .ta panienk~ wie, :te się o nilł pytano? 
prawie bić przestaje. - Mo:te pamenka ta Jest ]eszcze w mteacte - - O, me, rozmaWiałam tylko z gospodarzem, 

Jakby . parali:tem tknięta, nls może ona siQ z odpowiada ona uczynnie - możliwe też, te ona do któremu J'ł opiaalem i on obiecal mi, że joj nic o 
miejsca ruszyć. OpaDOWUJe Jlł niewypowiedziane ionej gospody zaJechała Ja panów co do tego po· tern nie powie. Wybrała ona podobno najlepszy 
przerażenie, a OC!.óf jej wpatrzone są błędnie w informuję. )Okój. Wl(łziałem ilł potem przez okno Pisała ona 
kierunku drzwi. To mówiąc, wymienia ona wszystkie tutejsze jak11} list informuJe go wysłaniec. 

hotele i optsuje ich poło~enie. Proponuje ona im - Ach t - wyrywa siQ Alfredowi przeciuła z 
wr~szcie, :te poszle wszędzie swego parobka, aby 'ilit, PornzumiRWE! ZY si~ z baronem wzrokiem, mówi 
się o Gl'etkę dopytyw1:1ł. on do •·arubko: dobrze. Dzitjkuję wam l i daJe mu 

A'fred 'obrał w;az z 'haro~em ;ę aa'mą drogę, 
którą przed nimi przebvła Gretka. t>rzvbywa ią om 
też do teJ ~meJ wsi, w której Gretk11. krótka czus Alfred przyJmUle propozyoJę tę z wielką radością, em zn':lk odejścia. 

.,. . . ,...." 

- Nie, siostrą nie jest, ale bardzo bliskq krewap 
·- kłamie były a .tor. Ja jestem bar o Vt ~~: 
M~rwttz a kuzynka moja skuszona została ~' ~~
jakiegoś uwodziciela. Pnjmuje więc pan, ża ~P J j~fl" · ~ 
moim obowiązkiem sprowadzić zbłądzoną, '-og• llSt 
roioną dziewczynę, znów na dobrlł drogQ i .,. -fÓlo• 
rodzicielski 11 dom 

- Naturalnie l - potwierdza baro,.. 
- Spodziewam się, te pan nam dlit .. 
w r~e, panie gospodarzu. 

Alfred wsuwa temu ostatnitr' 
w rękQ i czym go ,.,rzez to jr ..JU jeszcze zlotr 

- Rozumie si~t samo pr ... szc~.e uslu~nie' 
oświadcza on wśrod dyg' .-zez siQ, moi pan' 
tym po~OJQ i zdaje " .JW, Panit•nka jf 
nie łpi. :uę, że jeszCle doty<. 
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»R AIJLEł'liUETTI Fll.UO. 
LECZENiE OGOLNE 

SpeciAifl· ·"-~ : .: noroby kobiece i d:ie· 
~inne. Pn;yjt!:uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultonum l rezydencja: ul. Com
mandtHlor A!flujo n. 51; Telefon n 650. 

o 2 

b"r.izo cz~sto konfe..rf'ncje z wła· 
dzami sowiedti11mi w M l tJsku1 wy• 
je:...:ż .. d ... str-..fl· i G~.:: ..., l>i.:. ,..ic U,:ru 
je fHVOjPmi bandami. W Mtinku 
zosta~:l załt. ~nna g'łzeta p .JwsOil 
czR w j~7.yku ros ~ j~kim . Rłóra w 
wh lkiej ileś 'l prz~ ·.., oż '", :tą je<:~t do 
Po!akL M'ń : !tie p i.:> ma :-<u wiP.ckie, 
opisu]ąc nao~dy bl!nd,·ciu ::: na te
rytorj u m f-lo!s!:.i, przedstawilłj ą je 
pod cytuh·m; •Powslanie w Pol 
scec iako ż11wiołowv ruch uc1śoiG . ' . 
nvch cłJ .)p(nv i r .: botmków biało. 
ruskich. 

PomyślnP. 1111intki ustalenia pol 
sklej waluty 

Stabilizlcja po1s!tifj waluty wpły
wa b .. rdzo dodadob o a s ta o eko · 
nomiczny Gdańska1 który zaczyna 
rozu::nieć1 że jego eg"ystencja i 
wielkość zafeżv hrzpvśredr.b od 
ułoźenia qi<:2 stosunkńw elwnomicz, 
nych w PolscP. Stosunki miedzy 
Gdańskiem a Pobką zaczynają 
być wi~rej HOrmałne, a ruch w 
porcie wzra~ta z każdym dniem. 

• 
Przegląd ~eligijny 

----
FOLSCY MfSJONAFZE: DLA BL!SKIE 

GO WSCHODU. 

.,Ptzewodnik Katoli,ki• w N. 20 pine: 
Olbrzymie, bezkresne ug)ry rosyjsko: 

bolszewtcktego państwa, ofiarn4 zlane 
krw1ą m.,czPńslfą tysl~cy, spulchnione 
łzami i potem mlljonó•..-, wygl4dają 
siewców z Bożem ziarnem. Rozliczne 
ludy j~cząo: e pod c:zerwonem jarzmem, 
roMz1erJn-e setkami sekt i ntuk naj· 
d'iwacznsejnych z trwogił uciekaj4ce 
pr1:ed pan0waniem antychrysta, wzno· 
stą załuwione ccty i Jrżąc:e dłonie 
ku górze, wołaj~c rozpaczlwie za pro. 
rokiem: ~spuśc:.1e nam n•ebiosa z rosą, 
11. ch:nury z dżdżem Sprawiedliwego, 
niechie ror.ewrze się zie1r11a, a wyda 
nsm Zbawc~«. I czektją c!erpliwie, oa
trrqc ku Zachodowi, aż b~yśnie ex ocel· 
dente lux (t zachodu ~v.iatt;) aż praw 
d s tch wyswobodzi•, 

I katolickA E'Jropa usłuchana w te 
j~ki niesxc:ześliwy:h; ale p'ln eważ nie 
ma w ełkich wpływów !'Olitycznych 
i doptoro powoli o nie zabiega. wy
przedziła· ją pog~ńska i zat}'kając uszy 
na wc: '4'&nie kard. Mercicr'a do wy
prawy krzvbwej, śpieny si;, by wy
syłać na Wschó:l wypr!lwy kupieckie 
; ściskać w przyj• źni krwią ociekająca 
•łonie ant) chrystów I katohcka Europa 

czaka c 'erpliw .e chwili, k;edy b~dzie 
mogła w~ wschodni' komys·o t>Odnieść 
pochodn1~ swofel Wlary. Tymcusem 
zaś przysposab:a żarli""ie ust~py apo· 
stolskie. 

Czy i Polska łączy sio z tym wy
siłktem katolicl<o·misjonarsk!m t Dotąd 
tak trud.no byw odpowiedzieć na to 
pytanie, b'J tak mało było u nas kon
kretnych , pozyLywnvch c~ynów. Były 
raczej tyl"o rezolueje, a tak bard~o 
powolnie wyłaniały sit z mgław1ry 
prl.'tektów. I zbytn!o nie można si~ te 
mu dziwić! tolska nie maJąca prawie 
żadnych tradycji misjonarskich, ogra· 
nicuj4ca sio do roli • przed mu na 
chrześcijaństwa• w ciągu długich w1e• 
ków, a obecnie p'lchłoni~ta pracll nad 
wewn~trznE& odbudową nte mogła tak 
popter&ć teJ idei miajonerskiej, jakby 
sit tego spod:tewać należało od dwu 
dz.eatomiltonowegó narodu katolickiego 
Powolane do tegJ dz eła zakony m1aly 
pełno roce pracy, by jakoś rozpostnec 
swoJe wpływy na dwie dzielnice, do 
którycb ' powodu ustaw wyjątkowych 
nie mtały przed w:-Jnlł niemal puysto 
pu, by tu si9 ur~ądzić, t. j. napowrót 
zdoby~ swoje kośc1oły i tcłasztory i w 
mch sio dopiero zagospodarować; zresz
łf& nieliczne, nie m&ilł zbytnich pra
cowników misyjnych. nie wszystkie 
uwzgl~dntaj' w swy'h regułach zadanie 
misjonarstwa zagranicznego. 

Jednak ,se wzgłodu na konieczność 
zajtcia si~ Bliskim Wschodem i ze stro· 
ny pollklej, ogl,dano sio wprost za 
specJalnym nkonem, któryby prac; 
misjonarską w Rosji U!)&trzył sobie jako 
swoje pierwszorzt;liłne pole. Wrosz~ie 
jawi s i~ taki zakon, a jest nim, a raczej 
dopiero. nim btdzie sakon Słowa Bo
żego, założony 1875 r. przea X Arnol· 
da Jansen'a w holenderskim Steyl'u. 

Ledwie Polaka wslcrzesła, aliści już 
węrbiści (de verbo Divino) pojawili sit 
w t'oananiu z gotowym. ueroko11~źnym 
planem. Była to garatka księiy, któny 
oddali si~ studjom w tl)lejscowel WIZ!!l'h 
nicy, by uzyskawszy dyplomy ot w o 
rzyć gimnazja dla chłopców, pierw· 
szych misjonarzy. ' 

Byli ci Sl4zacy czy Pomorzanie z 
pod Wiednia typami twardemi za,ho· 
dnlemi, oddanetni konsekwentne; pracy 
nietylko w uniwersytecie, ale także w 
czasie wakacyj w dusr.pasterstwie Kto 
kolwiek si; zetkmał z tymi skromny~i 
Słowami ze Starościńskiej odczuwał, 
ża idzie od nich moc programoweJ, 
wieikieł, u~hodniej roboty. 

Ale i nalwiokS&y Ich przyjaciel ńie 
mógł przypuszczać, te tak rychło ta 
ssara robota nabierze oblicza wielkiej 
pfllt:y pioniersk•ej. Już po czterech la
tach ro~pośc1erają szeroko swoje ra· 
minn~ twórcze, stajile mocno jedną 
noglł blisko Bałtyku, a drugą blisko 
Karkonoszy. Otóż w grudniu 1923 r. 
poświocono już w Rybniku ze.khd !!ti
sjonarski dla chłopców, na którego 
czele stanlłł jako rektor X. Bogdan 
Gl.lsala. Pod Grudzi4d:r:em w Góraej 
Grupie zakupili od rz~du 300 mórg 
i budują już drugi, którego pcświęcet 
nie ma aię odbyć l września 1924 r. 
Szc2:ególn4 optek4 darzy ich prace X. 
Prymas, c!esz4 si~ zaufaniem innych 
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bisk.upów .• Woł~ ~ię ich i do ' 1 Una, ł terytm:jum chińskiemi tj. burJynk6w 
dO tnstytu,u miSYJne.go. r-· j lerenów. skonf;SkOW3Dycb .. 
~~&T!teba przyznać, ze roztropnre przy 1 , • • • • przeu 

tem zabrali si~ do crganizacji ··nowej ~ Cn~ny prz.ed W~Ięcrem ud~Iału w 
prowincji kościelnej. Jakkolwiek ojco· WOJDIS śwmtowe]. 
wie, któryth dottad jest tylko !1, wy- • . • 
szlt z prowmcji niemieckiej, jednak . Po1 tugaiJa• - Dooo~za z 
reg.on czyli subprowincj~ polską pod- Lizbony, że rząd -porl•gałsłn uwa• 
da~v bezpośr~d~io g~nerałowi ~ie~ ~a za ni~możliwe do przyji!cia pro• 
o*w1 Subprowluc:Jałem Jest młodz!utk1 pozycje Niemiec w sprawie zapła~ 
( 189J) lecz wysoce !)raktyczny 1 ru- cenia odszkodowań wojecnych 
chilwy X. Tomasz Puchała, rodem z . • 
Górnego Sl4s!ta, krz~taj~cy sio obec- R_z~d portug~lskJ ma przedłożyć 
nie około urz!ldzema Domu misyjnego swoje propozyCJe. 
w Górnej Grupie. · Wł h · 1 

Jeżeli z tych •kramnych zaczlltków ?C Y· - Z Rzymu m.for 
ma 110 rozwir.llć pot~źna prowincja muJą.t ze przybył tam przed kJ!ku 
polska, którejby głównem .zadaniem dniami niemiecki marszałek Luden 
była praca misyjna w Rosji, to wmno <lorf1 w przejeździe do Neapolu, 
społecz~tist~o dostar~z~>ć kan~ydatów gdzie ma dłutszy czas zabawić ce· 
do semlnarJum werbistów, Winno dll· . . 
c:how·eństwo pomóc w wynajdywaniu Iem poratowaDia swego zdrowaa. 
chłopców dla seminarjum mityjnych. - Dziennik socjalistyczny wło· 
Jakże. czvsto pre~ekc:t mogł dostrzec! ski aAvantic ogłasza artykuł, w któ· 
!e 1ch uczmom z po płoweJ rym pisze. ~e tylko przez zniesie 
cz:y kruczej czupryny 111 s•~ · .. . 
oczy nietylko generalską czy · :upitań· Ole monarChJ_t mo!na zmszczyć. fa. 
ską, ale i misjonarską iskrł Potrzeba szvzm włoski. W tym celu dzaen· 
tylko rozpłomienić iskr;. a·z chłopca nik ten radzi klasie robotniczej, 
bodzie już ndlado~~a św. Franci•zka aby się połączyła i wspólnie działała 
Ksawerego, o .. WoJciecha M~c:tńsktego, _ Pani Matteotti wdowa po 
O .Seyzym' a t mnych. 1 

A szczególnie towarzystwa miJy)ne, z~rn:ordowan'UD dcputowaDym so. 
które suchotniczy wiodą żywot, czy CJahstycznym zeznała przed s-dem1 
raczej ciągle jeszcz~ nie . mo g, ~yjść że morder~tw!l dokonane na jr.j 
z .ok~esu Zfłbkowanta, ~nnny. ~"'Wtc}.zać meta było zemstą polityczną za 
~llsk1e sto.sunkt z ~erbtstaf!u t zastlać działalnodć jego w parlamencie 
1ch szeregt i od me h b rac zapał do ł k. ~ 
pra~y. w os Im, 

~Zniwo wielkie, ale pracowników 
trało• moina pnwtórzyć ~za Zbawc11, 
patrząc na obszary rosyjskie. Nowi 
pracowni~y sit pojawiają, w1~c .szcz~ść 
Boże• wołajmy im fla ciernistą drogv 
i jeżeli nie towarzyszy, to przynaj 
mniej mcdły za nimi śl•jmyl Sacratissl
mum Cor Jeau, saln Roasiaml 
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MALA FAZENDA 
Jost do sprzedania 280 alkierów zie· 

mi w tem 80 lasu, 25 alkieró.v kapoe
rów i reszta kampu bardzo dobrego do 
hodowania, ogrodzona drutem, Jest 
dom mieszkalny, stajnie i ogrodzenia, 
również ładny sadek pomarańczowy, 
Bardzo blizko stacji kolejowej i nie· 
leko od Kurytyby Cena tej fazendy 
jest bardzo przysl~pna. Nie odkładaj~ie 
na jutrv, bo moie być zapóżno, a na
tychmiast do•ied%~:id sit; w biurze 
!!iocłedade CGmmtl'cłal Ll•i
tada, rua Pedł"O lvo. M. 25. 

e •• 

·rE lEGRAMY 
Chiny.-Mi~dzy :'Z\dami Chin 

i N1erniec został podpisany układ, 
ustalajacy odszkodowania wojenne, 
które Niemcy ma.ią zapłacić Obi 
nom. - W układzie tym ustalono, 
~e Niemcy dadzą Chinom połowę 
wartości własności niemieckich .na 

Med)olanski dziennik •Juatiziac 
oraan partji socjalistycznej donosi, 
~e Matteotti przed samem znJknię 
ciem, podtał z banku 8 tysił;CJ lir 
i ae te pieniądze zoatah zrabowa· 
ne przez jego morderców: 

Stany Zjednoczone -Naro. 
dowa Partja Demokratyczna wy
brała kandydatem na prezydenta 
republiki p. Mac Adoo, zięcia 'zmar· 
łego prezydenta Wilsona. 

W Waszyngtonie zmaft p. Calyin 
Coolidge Janior1 syn prezydenta 
Stanów ZJednoczonych p. Calvma 
Ooolidge wskutek zakatenia rany, 
którą otrzymał podczas sry w •ten· 
nisc. 

Rosja. - Nadesłane z Rygi te• 
legramy zawiadamiajfł, te w oko 
llcy polotonej nad rzekli Wołgą pa 
nuje ogromna posucha, gdy! desz. 
cze nie padają tam jut blisko dwa 
miesiące. I:tosucha ta zniszczyła 
zupełnie zasiewy zimowe. Jest oba· 
wa, że lo sa mo stanie lilię z zasie· 
wami letniemi. 

Ludność tamtej3za. przerażona, 
zabiera swoj dobytek i ucieka na 
południe, gdzie połotenie r6wniet 
z kałdym dniem się pogarsza. 

Niemcy.- W Diirea (Ailt·La· 
Cbapelte) pociąg kolejowy najechał 
na przejeżdtający przez tor autu• 
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mobil i rozbił go na kawałki. Ja, 
dacv tym automobilem ksi-że Salin 
Reiffsch:ett i szofer zginąłi na miej· 
scu, inni trzej podró.foi odnie§li 
b~rdzo cię~kie raoy. 

•~eeeaee~~•••••••~•~••••~e&« l KRONIKA KRAJOWA i 
.......... tlł ................ 0 ................ .,. 

Z Kurytyby. 
ZAGADKOWE ZNIKNIĘCIE CZTE· 
HECH MAŁOLETNYCH CHŁOP
CÓW. - Doia 4: b. m. ZJaWił si'= 
na policji p, Ludwik Herlagel; miesz• 
kahcv przv ul. Matadouro Velho, 
z zawiadomieniem, żeo jego siedmio· 
letni brat zniknał poprzedniego dnia 
i do domw nie powrócił. 

Tego samego dnia skarżył się na 
policJi p, Ludwik Gonzaga, zamtesz, 
kały przy ut. Carlos de CarTalbo, 
te Z!llkn"ł z i~'go domu wnuczek je· 
go oarnioletni Maksym i rOwoiei do 
domu nie powrócił. 

P. Ubal~ioo Teixeira, zamieszka· 
ły na .Alto Cabral doniósł te1o sa
mego dnia o znikni~ciu sweso po· 
mocoika, czternastoletniego Zygmun 
ta Budzickiego, a wreszcie pa Józef 
Sueber zamieszkały na kolooji Sao• 
to lgoacio zawiadomił policjQ o 
zniknięciu z domu handlowego, w 
którym pracuje, 16 ·łetniego syna 
Bernarda. 

Znikniecie tych czterech mało· 
letnich chłopców jest' bardzo zaga· 
dkowe. Mamy na'~zleję te włdzea 
policyjne zbadają, jakie s- tego 
przyc.z~ny. Kr4tą pogłoski, mote 
u~asadnione. te sprawcą tych za· 
gadkowych znikoicć jesf. włóCZfłCa 
si~ od dłutszego czasu po Kuryty• 
bio, banda cygaoów. 

20ŁNIERZ POSTRZELONY 
PRZEZ AWANTURNIKA, KTÓ· 
HEGO CZCIAŁ AttE::>ZTOWAĆ.
Doia 5 b. m. w cyrku A.urora na 
Juveve tołoierz WOJska stanowego 
Eugenio tłastimenlo da Luz chciał 
uw1ęztó FJorismuoda Raymunda, 
który urządzał awantury w cyrku 
i obr&tał obecnych. Ten jednak sta• 
wił opór tołnierzowi i wydobywszy 
z kieszeni rewolwer dał trzy strzały 
do Eug ... nia, rani~c go w praw
nogę, poczem zbiegł , pozostawiwaay 
na miejscu konia 1 wózek • .Zołnie· 
rza odw!~1iono na policję, gdzie 
mu udzielono pierwszej pomocy 
lekarskiej. 

Za awanturnikiem który jut kil· 
kakrotnie za podobne sprawki był 
karany 1 policJa zarządziła pościg. 
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- Dobrle ! -- wola Alfred, nie mogąc ukryć i wściekłości i p~dzi za nią. Baron również o-f końcu musz4 jednak popaść, bo konie tak Sił bierze od niego równocze6nie !'rlyrzeczenie, te 
swego tryumfu - !frzymaj pan gości swoicb. z ?Uncza dom. znużone. *e dalej już nie mogą. on o tel s!)rawio milczeć bedzie. 
dal~k3, bo ja nie mog-ę wzbudzić ogólnej uwagi. Gretka jest dopiero o kilkanaście kroków na Są oni właśnie w lasku. pnez który pr~wa- Po godz,nie wybierają sio oni dalej w drogo 

To mówf,c, daje on b ronowi znak, i obaj przedzie, nie ma wiic nadziei, aby przed prześla·f dzi szosa do wtoksz:ego jakiegoś miasta, lei4cego i nadedniem staJe powóz pod bram4 obs,;ernago 
wchodzą do pl'knju, któ~y im gosp~darz ws~a· dowca?Ii swrm~ mo~ła uciec.. . . . .a. d'wi~ !'!ile ~tlłd, a w o!co~o niej nie widać na ra• wysokim mure~ otoczone!Jo oarodu, w któreg~ 
ze.l. Gretka patrzy osłuprałym wzroktern na otwte· Tuz za n111 Jest JUŹ bow1em ptenlfłCY sto z zte ant JedneJ osady ludzktej. wnotrzu atoi duzy budynek. 
IIIJiłCe s~ dr:r;wt . a strach zupełn1e przytomność gniflwu ." .. lfred i wdnica jego. . 1 Alfred każe woźnicy tu stan,~ i wysiada, Jest to zakład lecznicy doktora Jenkinsa a 
jej odbter~ Alfred zbhźa siE; do niej z szyder- Po krótkiej gont t wie laplll ją i wlok4 do po · zamkn4wszy u soblł starannie drzwiczki p~wo- dopiero o kilkalet kroków dalej zaczynaj'' lłfi 
c:zym uśmiechem. wozu, do które~o ją gwałtem wsadują Darem- zu I woźnica OJłUUCZ4 swoje siedzenie i wpro• pierwsze domy millta. 

- O mamy cię znów, aniołku - śmieje en ne jest wszelkie wołanie o pGmoc. Nikt nie mylli wadza kome wrez z powozem na bocznt ścież- Woźnica poctąga za dzwonek u bramy i po 
sit gniewnie - Tatc, tak! N1e jest to tak łatwo ujqć sit; za nią. k~. poczem przyst~puje do Alfreda, który go za chwiU odżw1erny oh~iera bramv. Powóc Wjetdta 
uciec, jak c:i sio może zdawało. - W drogv - woła Alfred na woźnico, który pytuje: w alej~ prowad~4'' d do domu mieszkalnego 
. . ~po~trzegłszy list w . jej r~ce, wyd&lera on prodko Ra kozła w~kazuje. . . - Czy !'Y znacie 4obrze to 111iasto1 który w~gllłda ~· elegancką, wykwintną •łllt: 
JłJ go 1 'zyta na koperc1e: Baron przystt;PUJe do powozu i ch ·wyta lllnte - Tak Jest Natychmtast ZJaWia llf lckaj w skromnej u • 

.,Do wielmoźnego hrabiego Egona Roten. za rami~ aktora, który właśnie chce wskoczyć - Ja tv dziewczyn~ tam chct gd~leś umie· berji i wysłuchawuy Żfłcl&nia Alfreda wpro• 
burgal na sledzenie ob(.lk swej branki. ścić - mówi on. - Czy nie moglibyście mi po· wadu ao do pt~knej, eleacncko urzą4z~nej po-

- Ac:hal był więc najwyższy czas - woła - Rotchodzimy sit tera! - szepcze ba· kazać jakies miejsce, gdzie ona by zupełnie była czehalni. 
on tryumfująco, - Moje•dzle,ko kochane, zdaje ron wzburzony. - Co pan z dziewesynil chce rewn,? Alfred ~r~uai prawie pół 1odziny czekać zanim 
misi~. fe I.!piej b~dz·e tego littu nie wysyła~- mó pocz,ćł - Hm! ... - mruczy zamyślony woinica. - si~ doktór Jenkina zjaw1a. ' 
wi on z uo1iczn4 czułością. - Tego fellcze nie wiem - :odpowiada To jest taka rze~:z ... że Slf nie każdy chttnio w Jeat to ltArszy moźcroyzna, • godnej poc:ciwej 

To rzekłszy, wsuwa on list do kieszeni, a aktor wymijająco. to wtnaci. twaray, w której tylko bardzo dobry 'psycholog 
Grotces z~o~chwały czyn ten przywraca przytom _ Niech mi pan przyrzeknie, ie jej pan nic . -· Dlaczego nie? - ;tyta Alfred. Za pil• dostrz~ałby ry1 zim_nego, kalkulacyjnego ducha t 
ność. . . . Ełego nie zrobi _ upomina 10 baron _ bo ja. nt,dze wszystko można dostać, a ja debrae :&· IkryteJ przeb1~gło6c1. 

- . Od ~AJ :n.6J list, nędzny łotrze - wola ona, bym w taki!!: . razie nie milczał. płact. l Zaraz po p&er~szych słowach J•l• poinaje 
rZUCIJ'łC SIO ~z,ko na_ IK~ora. . . - Uczynit to, co mi okoliczności nakaż~& - W takim razie ja panu dam dobr4 radf, pa aktor, 2e .udał llf tu .na dobry adres, Doktór 

- Anl ma na mysi me przychodzi.- szydzi odpowtada Alfred krótko i wozłowato - czy nie baronie - woła nagle woźnica. - Przed Jenkinl n•• bada bo wtem sprawy ~runtownf~, 
Alfre•. - A teraz napn;ód. moja pan&enko l W pan wraca do stolicy? · wjazdem do miasta jest sanatorjum doktora Jen nte .źłd& !adny..cb lw1adectv .i pap11rów l nte 
dreg~! . . - Tak test! kmsa, To było by najlepsze miejsce dla tej pa· stawta nl~potrzcbnych, ambaraSuJących pyta6. 

- ~!gdy w św~ecte -:- woła Gretka ~elna.l - Niecbie wi;c pan hrabinie OldLe powie, nienkt. - Wtoc ta młoda dama jest Umytłowe cho• 
,ob~r~tnta. -:- Jeźeh. sie w tej ~hwlli •t•d me od• ałty o t9 dziewczynt; była zupełnie spokojn4. - Co to za zakład l Czy mote dom obł4- '"' - b~da 0 ':1· 
d~l:;~e, t~ Ja narob19 krzy~u 1 z~oł~m wszyst· To mówil&c, wa!takuie Alfred do powozu i kanych? . :- Mte .mozna by Jlł wła,GI*ie nazwa~ całkos 
kt~ l~dz1 w ~omu tym StQ znaJd~J4C)Ch, wy odjeźd~a galopem. Baron wraca do betelu, gdzie Coś tak podobnego. Nnywa to tit zakład wtcle zwarJowaną - .mówt aktor ostrołote.-Ma 
~ .,ÓJ~ 1 r.?rod~llrze . .. cbce przeno"ować, dla nerwowo chorych, ale aoktór Jenk&s nie bar o~a tylko pewn4 mantt! te Jest narzec,on4 człoa 

. ·- N akt c.1 tu z pomoc4 n te przyjdzie, m oJ Co za plany ma Alfred z t4 niesacz~śliwlł dzo jest 'Nybredny w wyborze a w .. ich pacjentów Wieka, którego wc~la me zna. J.st to rodzaj mi• 
amo~l\.'1• btidz teg~ pe~n~ - szydzi były aktor dzlewc:zyn4 i •dok~&d oą ją uwozi? i pr,y)mU)e nav.et trocho obł~&kanycb, tzczególntt, lo1nego szału u n1ej, 
daleJ -- A j11k nte póJdz&esz po dobremu, lo lity· gdy mu sio za to dobrze Z!płaci. Doktór Jenk1s potr&lla~ powdnie głow11• 
jemy prz~""ocy. Nie ma on jeszcze iadnego postanowienia i - To bardzo niebezpteczny tympton - mru• 

Alfred zb,:iźa si~ do Gretkl, lecz w chwili. gdy obmyśla dopiero w drodze, co ma z ni4 począć, - Czy myślicie" że doktór Jenkis zrobiłby czy on pod nosem 
ją chce chwyc\ .. :. przybiega ona do okna, ołwt'ie · Gretka wy&l4da pozornie zrezygnowana. S1e· :a pienilld%e nawet to, do czegoby si9 nikt mny - Tak jest. I ona biega szukać za tym clło• 

je 1 :aczyn~ ~,,lo~~ie o pomoc woł~c!. dzi ona smutna w k4cie powozu i szlocha cicho. nte zdecydował.? -:- bad~ ~ktor. w.ekiem i j)isuje listy do niego, dość, że ro-i 
naste1mej ch~'Jlt jednak łaple J!l jednak Drzwiczki powo~u tak dobrze •t zamlmi~te, ŻJ - Zdaje m1 s19, bo J~Z n1eraz eoś podobnego skandale. Cala rodzina jest wioc t81o zdanta łe 

i zaty'ka jej ust11. rek~mi. Milkn.ie o.na wite Gretka przez nie mimo najlepszych ch~ci wysko• słyszałem - odpowiada ~apytany. Naturalnte, że nie ma inneJ. r~dy, jak j4 pańskiej opiece po~ie.. 
i'~ i b Jryka sio 0 ntm. Udaje Jej ••t nawet czyć nie może. Alfred to w te i aletego nie zwra· me pewnego o te m nie wtem, rzyć, bo 10b1e a ni• rady sama dać nie moie. 

ze od niego wyd~ec. ca na nilł zbytniej uwagi. Alfre~ zad.)WO!ony i.est z tych ~nformacji. 
cznvm .:-kc- kiem d · sta}~ ona sl~ tnów do Podzą oral tak be& ustanku dalej i przejeżdża W&docznte doktór .. enk•s JOSt człowLektem, który (Ciq dalszy aut"i) 

i wisroal.\uje pr:e~ nie. M.f~ed wre t g01ewu l4 przu W10Ś, le~::c si~ w niej nie zatnymuJ'ł· W ll'IU llf nad,. Daje on wq~nioy •\lty naptwoi i 
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'' la Rolników!- Fabryka nawozów w Kuryty 
amiam Szaoowoych kłien•ów 1 przyJaciełi. te rozdaj~ za darmo .ziaroo Pdzenicy Polvsu 142 oa 1asiew. K~ttdy .!iolonista, któremu potr.~P.ba nawozów niech sic zapyta przed 
m u •R~t~e'goc 0 ich cen~ i j:lłtość . PoniPwat poqil\damv własną fabrvkQ nawo?.hw 'll ·t · mv qnbiP. po~w -.Jić sorzPdaw 6 naw --.zv h .t•ei 1i.~ inni, którzy z fa~qk je sprcwadzaiłł 
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BY PRA WD4 BYŁO? 
cłowy (Aifandega} w Saotos 

wał skrzyDtę nadt>słaną z 
o pod adresem Arthauda 
w Campioas. w ktorej znai· 
si~ nasiona kawy, zarażo· 

cborob._1 która już zniszczyła 
tysięcy drzew kawowych w 

ieJS~yob plantacjach kawy 
Sao Paulo 

ze stanawe mniemają te 
ta miała •na celu zni~z 

bra.zyliJskicb plantacyj kawy 
w tym celu istnieje tajny spisek 

LOCJA W SAO PAULO
urzędowycb telegramów 

oycb z Silo ?aulo i Rio de 
rewohlCJa pewnE>) czq§ci 

wojska federalo• so i po· 
została jut stłumiona przez 

które pozostały wiernr rzą 
Rewolucją ..kierować mieli: 

••mrn.,,. ny generał lzidoro Din 
pułkownik Paulo de OliYeira, 

111on•r\...,..· Pacheco CbaY~>s i Paes 
i poruczDtcy Felioto Mii\larł 

UliYeira i wielu innych. 
brały udział nastc:pu• 

organizac,e wojskowe: Szkoła 
kawalerja policyjna, arty 

federalna i inne. Z okazji stłue 
tej rewolucja p. 'prezydent 

wydal dekret, uznaj~cy, 1 
SAo Paulo czas od roz, 

rewolurji at do 16 lipca 
Sw1~tu narodowe. 
według oficjalnych telt>gra• 

zako:ticzvła. si~ druga rewo• 
wojskowa w Bcazylji, której 

szc~egółów na razie brak. 
Pomimo, te władze stanowe 

oe zawiadamiają w urz~· 
telegramach, te rewolucja 
P~aulo została stłumiona, 
wiadomoaci, ogłoszone w 

ch dziennikach brazylijskich 
przeczą OpOr rewolucjomRlów 

...... , .. u.~n si~ w kartelu {ltasarnt) 
w pobhtu stacJi k~leJOWCJ, 

w dalszym ciągu. w cgóle sv· 
zdaje SIQ byl! poważniejszą 
przypuszcza. Do Sio Paulo 
rz~d WOJSka z Minas, Paranv 
stanówł widorznem wi~c 

te stan• ,wisko rewo!ucjomstów 
Paulo jest s1łniejs~e, nit 
ą wiadomoaci urzqdowe. 

telegrd•czna 1 kole· 
z miastami Sao P:•ulo i Rio 

ro i w góle z północą znaJ• 
sie pod na Jśriślt:>J!4Zą kontrolit 
staoow~cb i r~d~rabych, a 

wiadomości, ts. kontro)~ spo· 
1 wcale nie przyczvuia 

uspokoj.-·nta s~;ołec~z~ ństw t 

w K:uyt\ bie znaJduj~ s•e 
G b m. w poi(otowtu. Co 

o, które spowodowałv 
e, krat• różne poałoskJ. 
w któnch staWIBJ- npor 

ane wojska, bombarduje 
wierna rządowi od trzetb 

IWE:anJIR urz~dowycb wiadomo 
R1o de Jane1ro 1 w innych 

panuje kompletny IPOkOJ 
Prezydenci i guberna. 

wielu stanów aftarowali p. 
łłepubliki swoją po 

- WczoraJ tJ. do. 9 b. m, 
z Paranaguli mespodzie 

do Kurytyby p. prezyd~nl 
Dr. Munhoz da Rocha. P rzy. 
jeso jest tłumac~_ooy powat
obecneJ sytuaCJI. 

Rio de Janeiro. 
IMIGRńCJA - Przy 

japońskiego parlamentu w 
cesarz Japt.ń!jki zaznaczył, 

przyszłojci dla japoil• 
"'""''nrlllr•i jest PołudniOWa 

1 że Japocja w interesie 
anych powinna wyl~~yć 

s1ły 1 imigrację japotisk' 
do pańslw południowo· 

lłlu.~a••~.ou, a między niemi 1 do 

Bt\ AZYLJA l L''H E P .. Ń-:H •"A P. Kidry,•~t l z F ellq:;olJW<t w 
POLUDNIO "''F.J AMEHYKI NIE n•eświadomnś .,, ,.,.. oi , uj.v si~ nh 
ZAWODNIE S -< ORZYSTAJĄ Z szernie o SW}cl) td•jacb w .. looś l<' 

AMEt~YKAŃ~KIEGO P ti AWA IMł· wych i nieroztroome i ni· sprpw•e 
GRACYJ~ EGO. - Rosnie coraz dltwit· pr?.t ś t11 duj ąr· n~ąd Rfa nnw .. ; 
bardziej przek'.>oanie1 t e południo· r:nl)że sprow 'J~ ć ,.. l'ngit' ospr,. .. 
wo amPrykails~ie republ1k1. szr ze. b•eoh'3 dł~ ~uloop l)!>' 1<1 •• 1, ... st ·· • 
gólnie polotom· na wr.chodn1m wy. ny tego rządu i ukrc•c ·ć :> t'~'l;· 'ł- J ir; 
brzeżu, z powodu dobrego dost~pu j~:> , z których wzelt> pd!=!k('ŚĆ t(, r 
z Europy, skorzystają wielce z a• .. zysta 
mery kańskiego prawa imigracyj lego, Ubliży ł mi p K'dryc:ki ~·ublrcz 
ograniczaj,cegc mocno imigracjQ nie w swvm ostatmt> m .rt ~ uf .• · 
do StanOw ZjednoczonvchJ przez nGi1 z, cie Poh:!k,ej c . cz• uw '~'Q ni 
to, ~e ia.~igrac1a akierute się do tych dz1wie1 gdyż spraw IJartvto· ch ni 
kraJóW i zacznie sią w o1cb wtal gdy na serjo łlie bior~ i wi· m bar 
ki" rozmacbowy rozwoj rolnictwa , dzo dobrze, te gdyby p. K1dryck• 
przemysłu i wszecbstonny. miał troszkę W1ęc,.j świa•Jum•,śr 

Obserwatorzy uznaj a, :,!f' zab1erze o ŚWiecie i o ludziach i trosze, z 
od pieciu do dziesi~ciu łat nim kn· kę grzeczno8ci nigdy by t. go ni• 
rzr~ci z tego zaczną stawać Ri~ z obił. PrzynaJ!l'lDiej prosze tt·go 
widoczne. Spodzit>wają si~ jednak ooywatelaJ aby me ubhtał całemu 
rychłego otwarcia wielkich rynków, ogółowi polskiemu nazywa1ar. swyrh 
udy europejscy emigranci zaczną z•omk6w zdrowo myśląc~cb u}l. 
SIQ osiedlaó na bogatych glt>bar.h 1 ('Z!likami. Jeteli my dW;A I mamv z 
połudoic w • ,. m ·r"kańskich republik, sobą polemik~ to tylko p()wilmu 
gdy zaf"~ 1ą budować p:ozemvsł no si~ to zakończyó mt~d ?. y 'la mi a 
wy w B azylji, Argentynie i Uru· me potrzeba mieszaó do t go in 
auaju. AmPryks:6'1CJ fanrvkanci nyrh, którzy z tem OIC w:-o '.fn· gn 
spodziewalił siq dla siebiP. wielkie nic m\lj~, bo to i nu ł~do i n;» 
go żoiwa1 z~łaszcn f..:.obr}kand grzP.czoie z naszej 81 ony 
maszvn rolniczych i do budowania Nu:cb~e Szanowno Redakcja i 
dróg, 1ak równiE>~ fahrykanci auto. Szauowoi czytelntcy Dlt> b•ora na 
mob1łów, którzy prawdo~odobnie serjo Wif'ŚCJ rozsiewanyd1 przPz p. 
b~dą pi1 rwstvm• w korzystaoiu ze Kidryckiego o pogwj łc• n,n ko§cio· 
skierowanm em1grac1i europtjskiej łów i zoie 1'lażaoiu krbJet, bo to nie 
rio poludniowo • amer~kańskich re• w ten sposób się dz1ału jak byłó 
pub'I~ Przvpu~z zać jPdoak nate. opisywane Rzt-cz w•adfima . gdzie 
żvł te a~:rerykań'łcy fabrykand wo,oa tum i trupy s:~: wai rll;ł gd~iP-
spofka,ą się z Wielką k,,nknreocją rt-,volucja tam i md 1 : gm.tne:i 
t rzt mysłu inovch czę6r• świata. tez Jest, lecz to i dro~ ~ pnp dlt•a. t 

Hozwoj rt>publlkl połudn,owo• obie slrouy niechż(• {4 :~c obl·' s •O 

amrry~<ails ich zosttlł wstrzymany ny b~da tiłłpi~f,,, w rw 
w przeszłoaci z powodu (lsó'ne1 (D ·· IJńr~,. ,, e n , ą1 1i) 
nieawiadorności o ogromnvchł nwo · SJ'Iwia o r-"•na Wlłkl. 
sraniczonych możliWfJŚc•ar.h f·"'ZWO• ltaJ!Uan,, 28 _. , q,,f. 
IIJ1 jakie te państ~a w sobie za-
wwrają. Stauy ZJ d"'oczune of aro• 
wały l~pl'lze pole d a emigran~ńw 

europ jsktch, którzy opu!;z( zali pr;·e· 
pełmo,~ą Europę Lecz (fraz, gdy 
drzwi Sttwów Z 1· dnocZ• IOVC\1 zosta 
ły dla emigracjt europejsktr j w 
większvcb wa.sa• b -'-amkniete. erni · 

•o,vy iatere,.. Pr~y ul•.:y J se 
B •n far.to N 9 l arty '.f• ,t t l n wy 
tnt.:res p· d f,• m'ł; H ' u et lr!T'Il . & C1a 
- Cttsa P .•• h e.:o - Z•r•c • ~Y li Wa
ll«; na ogłosze w <.t S ltl s •o~ m wyd11oiu 

gracja ta, ,,atu ·aJrn rn porządkif'm Sl;,la.-lki na biettn.e dt:4e 
zwróci s 1~ do Brazylji1· Argentyny ci UJ Po lace. 
i U rugujj i u. 

Ob ... cnie kwt'stl~ naiwnżni~"jsza 
jest, czy rządy tych p<•óst ~~V poJmU 
ją nalt>tvcie w.tżooać tel{O pr;;~;t1y. 
wania cgromnycb mas Judnoaci 
różnych narodów i czy przyj rną 
odpowieJni~ i rozumną polityk~ 
imigracyj O:ł, 

SCHWYTANIE FAŁSZEnZA 
BAN ·~NOTÓ W. -- Puhcj1 rio3kiel 
udało sie s( bwvtać fałs~erza dwnstu 
OIJlreisow\cb not bankowych~ oaz· 
wiskiem Angelo Evaogelista, zoa 
beg() już pol?rji ze swt>go spr ~>r u 
i pnm,Jsłnwoad 

--------------------------
KoraapondaDcje. 

(Ci•g dalszy) 
Tytuły wojeone s~ bardzo do• 

bre i w wielkiej cenie i o ile onP. 
pochodz~ od oajwytszych władz 
wojeonych p8ństwa brazylijskiego 
i o ilP- ci, ~fórzy posiadar~ te ty. 
tuły "l~łutvli na to przez w.~: J. CP: 

noać i pfz d~wszvs k iCill l"f Z• Z 11 

~oń~u nr~ odpow1ed 1 ·h lłilłk r · 
k1e rr•ilic-j:o- prz• cbod;'.t pr;c.• ~ Kił>r a 
lar1 l ł'CZ rytułv nadane z f ,nf. .zJI 
łub za 2:ł. macanie spo"'uju 11Uo!i· z 
nego jak to było w stan1e P. to 
Graode do Sul1 ' wyf!tawial łł ty lKo 
na ooamiewJsko ludzki<-: tego, któ• 
ry !C U~~wa 1 bo kM·dt·tl U Zr; t; •eż 
Wie d•,~k u, !t: , ~e P' W r. ń V uber. 
ttl torzr =-tic w:..lc··yh w : br r:-1e p·a. 
nin p1. ńs wa br 1. · ij~ i 6) ;· n; w 
obro01e woi' ośc1 bo )C.J jt:bt za 
wiele w krąju, lecz walcz)h w za. 
kresie fantazji pogwałcając cudzą 
własność 1 odbu•. ją~· J.N WI~•Ui~<'J 
rzt:ści ży ci · rym, i< órz) uh .. wstiól 
neao z t/l fanta~, nie mieli. 

-
Złożyli w ostatntm CZ&iiO na list~ 

.Guety PolskteJ•. 
Mm:in W róblewsiei M ·!lurant->ub• 

w~dle hsty naJ,.słanej 28 000 
M ano.v•c:•e: MA rctr Wrób' W:< k 1$ 

M1koła1 P.;.wi ... k 1.6 t1 K ns ~ 1 "" Y "rz~ 
by s z $6 O 1'\l'lt "• G'' .:· ' ń k $-4:0u 
J~n Ncw -k U J-. n B~ndt\ h 1$, St11 
nisław Kępczyń~k l$ .\gn:.;.,z tc ... H c 
n•cka 2$ l~ntcy He .,aciC 1$, St~tn l
stawa C.estc:lska 18, Francisz~k Her 
nacki U, Wawrzyntec G · ab·~wski :i$ 
Aleksender Hernacki 2$, Józef Kep 
czyńsk1 1$, Jozef Ocze .. h w c~ li, Jó 
zef Cisz 1$ Jul)rtnna Band .,·h 1$ Ro 
m11n Or~ech.Jwski $500. T,;,, or Her 
n11ck• 1$. Stefan .Puw.eckt 5$ R -
zem 2iS 

Jó " f Z a 'lich w c~, Bo\ V std do E· 
tt>ch m 11500 
Wł&dystaw Kore, Pinhe r••, lnJ yal 

wedle listy ndesł~nej 25~3 l() 

Mtanowicie. WłJtdvsła• Korc l$ 
~rt.esyłk~ W ktro Gdk•,•~ k l$, J n d 
PAnoch $400 A 'lt •nt Ens .ol $4\ . .Q Fra.n• 
ci1zek Langa $200 Szczepan M1chda.k 
$20o. Wincenty GałKowski 2$, K:trol 
Arent $400, Sylwestek Mtch&lak $200. 
S:an!sław Michalak $200, TeCif!l Ko · 
dowsk• $·i00 Ku :-:!tastek $200, Jo'r . 
zef Olut:wskt $2d0, Adam P.- ch $ iOO 
W 111dvs1a.. Za1ewst< 1~. J .! S U! 
$fUO. K\ tartyna ~lUJ $20 1, I~ c:v H J 
R•er 18, J .. n Buk1el 1$, tv,"!r. M ~h ·• 
lak $5 l ' A nto ut z,, h WS I< . l ;) Sta ,, 
s h ... Langa $5 O Ad .\ "; B:..i! ; n:.k• $300 
Adam Ko.-ralsk• $400, H :.o i c:n~~ M ch \ 
lłlk $4•.i0, Karukta Panocb :$& O, M~ 
rjanna Stasiak S400, M •rjan• .. S.Jeec
ka S~uo. Ad"m L~'lga lS Itc"ac:y Q ! 
SZt;WSKI ó$ Wt d y S ti1W ::; b ~: kt 2$ 
Józef P11tu 1$ J.-,H ., L głł łlvO 
F •IIIOCIStek P.,noc $ O , A ol··nJa 
L ·nga S4v0 R "nl ..:.ó,a iJ 

Jozef W n ar~ tyk Lo u~ M • ha:io 2$ 
Wszystktm oftaro..dl:l~ c. t . .Bog u 

płac!• R .. dakc:Ja. 

---------------------------Po~;zukU••J j;·~ f ·zeiMJD•h.j 1 Ut·zoia 
OQ Wlt.rszt., i. U . 1, l .z Pis W ł 
K~dleschck, i· ... ~.a .. 1 c."' ~l!'rau~19~ .. 
kiem Fruet, pQste N. 50. 
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Loterja Narodowa 

' ' l\ NACIONAL ' ' 
l 

Ctągnieni pub,icznc 

W sobotę dnia 12 lipca, główna premja 

2 :000$000 
B ·•zdaje 80 9 ft pr•s w p : •mjaeh l 

------------------------~==---.~----------------------------

Prt,f ~"r •lł .J 'l . ~ ·1 v v'Zf'Z 
W· r za. W!->K e ł\ t} . f i' :, M,•z vczoe• 
'"wr••mł dll Kur ~h·tl\ otWP"ZYł kurs& 

gry Dl\ skrzypcach f .rtt>ma He oraz teorii muzyki. 
Uczniowie cbc~rv !-IQ lc~:iz1ałdć w rouzvce mog:~& 

sie, r.d godz 9 lej do 11 t.. i nd 3 rjpi do 6-tt>j 

Boą l d~ iłlaręo I . :ID 

... 
~ « 

i • « ChrPcie k!lpit1 fa~"·"~d~ mliłfłt luh du~ą z berwą , lasem, 
.._: • • ·n lob · ~- ~ · ,. ,, u w··, z\A. •·óó•'lt> ~ię ""Oniś i· dn i 1 ~ 1('"-<'" 0•''t;t>! • • i. Gi Jl / ULICY PEUtiO lV:J N . 25 
.l lub li jtownie d.· f a 1 • ~ lGte d wiec:~ się :J z.i .. m!ach 
~ ł)e ~,;~·nyl h i tanich. • 
Ił --A • ... SOOIEDAOE CO U Jl ERCIAL J .. IMł l, ~DA 
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Lekarz i. ope:ra.to:r 
DOKONUJE WSZELKICH OPERACTI CBIRDRGICZNYCH I K8BIECYCH 

Lecz~ pcdług na)r u sz~cb spo:-.ohO\' ł:i da za pomoc& proo.iem Roentgena. 

Wielki· Sklep Polski 
Marcina S~yndy & Ska 

J»9s1ada własuą praeownię do badań mikroskopowyeh i bada6 
kcw i aa choroby ukryte Plac Tiradentss N. 19 

Chorych zamiejscowych pr~yjni/Uje na lec~enie 
w swej klinice. 

Boa :sa.o •Jfraociseo • · 93- fiurytrba 
ma zawsze na składzae: makę pszenna. żytni~& i kukurydzl&Of.b rukierł rvt, sól 

śledzie, śhwki. rodzAnki i konserwy owocowe. 
Ma rówmf't najh•psza kawą mieloną ~ własofH fabryki 

T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kupujt- produkla rolne jakoto: kukurydz4;, fasolę, ziemmak1, masło, jaja, drzewo 1t.p 

SPBZEDAŻ NA KOLO~.J"E H1JBTO\VNA l DETALICJZNA. 

CENY PlłZYSTĘP E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

rzewyższa/ące · wszvs!ltle in~ ....................................... , Dominik Kurecki 
Fabryka cukierkÓW 

"A IJ R O R A" 
' t Posk.i zak•ad krawiecki 

'
* (Tiiea &legre N. G 

:Tózefa :E: uli. 

Wielki wybór materjałów na ubranie 
' lamówienie wykonuje ,oię w razie po t trze by w 24 godziny. 
t Bebotc ewarantowana. 

,.~.- ' CENY NISKIE 
Wyrab:a cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier * •...,. ~ •• .... __.._. • 

(.ballas"} we wszystkic-h odmianach. •, : Dr. zyg m n n t Gr a d 0 w ski ~ 
Ulica Mart.irn Af:fonso nr. 16. * ' ADWOKAT t 

Coritiba Parana Brasłl. * ' 
_________ .. _________ • : Po uk<.ócze"'" uniwrrsytetu ~ 
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'' li ,* vnł11f''J ~rvmtnł'lne, spadkOWP, ' 
III rozwodowe i t. d. 

w alerego Wiśniewskiego III l Biuro i tniPszkanie: = 11 1 Pra-;a Oso•io 11' .117 1 
Plac Tiradenłł'S N. 3'7 
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11 

Baczność Koloniści polscy! 11 

W aptece tej, której właAciciekm jest Potak, rozmó•icie l 
siQ w jązyku ojczy<Jtym i znajdziecie rzeteln' obsługQ. ~~ 
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Fabryka karmelków i cuk1E' ków rótnego g1tunku, tań· 
szych i drotszych owini~tych w papier ( •baU~sc )1 malino, 
nowych, kokosowych, miętowych, cytrłnowych, ananasa. 
wych. truskawowych. bananowycłl i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze iloe gatunki specvalne1 nowe 
1 go formatu, ktore w ka!dej chwili motna nabyć po ce· 

nach bardzo przystępnyrh. 
Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie SiQ o tem, 

ze Słl najtańsze i najlepszP w K:urvtvb•e. 
Francia~ek Aachotnaki. 

CORITIBA Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

eCOCOCłCGCOCO(t(łCGCłCłctlłi(O(OCOCOCGCG~ .itrG 

"Cervejaria Cruzeiro" l 
Najlepszy browar w Kurytybie poleca ta i na prowincji ~ 

piwo wiasnegu wyrobu po oajprzystQpoiejszych cenach marki w 
•Cruzeiroc4 •Pilseoc, •Pombac1 •Escurinha i inne. 8 

Ka ... ojE> ola własnej słodowni jQCzmień w rozmaitej ilości ! 
' ·1ł ci t ilJiepsz ceoy. • ~ 

HłJB~B4 -;" CJUX& -IITAL IOII ~ 
6l&lłDS6lOlłD8łEJSCGCłWitXGatce8CG<GCGCłCł8~ 

l.ndue Franc:;ase et Italenne pour Lamel'ipue du ·Su d 
Centrala : Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims1 

I r a z: y l j l - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro. Santos Curityba, Porto Ale· 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje : Araraqutora, Barrelos, Rebedouro, Botucatu •. Caxiaa, Espińto Santo do 
Pinhal~ Jal:u, Mocóca, Ourinłlo, Parana~ua, Ponta Gro11a, Ribeirllo Preto, 

S. Carlos, S. Jose do Rio Pardo i S. Manoel. 
Ar gentyn a - AgencJe: Buen • Ayrea i Rosario de Santa Fe. 
('h t l i· VfllparlliSo Koresp : ndenct: 

EkU B<c~nco ltaliann·Ltma, Cdlao Chincha Alta. Molledo, Are.uipa. 
lOLOMBIA Bll nqu Franc;a•se et Italienoe du CnJumbte-Bogota, 

Zatetwis si~ wszystkie eperacje pienioine, pr*J'illlujo sit depozyty na 
t m·r określony i na rAchunek błerzący rłac4c najwy!sze &Procenty. 

Ager.(ja Banku XX CommeroiJI ltaliana ~ lit .. Włlłqftl bydyn· 
J' t ~ y ulicy 16 de Ncnwelllbro. 

f· ,.. 
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! E~~~ ra~!~C!e~~~·Po-~ a siada takte na składzie arty• a 
l kuh i wyroby wielkich fabryk a porcelany i telaza, maszyny l 
a do szy~iał broń WS?.elltiego D 
A rodzaju 1ak rewolwery, strzel• Ił 
l ~·Y er.c tŁc. l 
~ Spr ~.~daje swoje towary po 
~ cenach li :t wid f'Vj ••\ll~b 
A Hua Dr Muricy 91-93- ~ 
~ P v \ Za barlliS 6. Teleoho l 
l oe N 584 1 -4 D 
~~llO!UlGIU~~~~:UtUDdUul 

Nasiona z Polski 
są na sLdadzae śWić3że i naj· 

lepszych ulłlunków. 

Nslo na wa,.~y w 
(Torebka 200 rs.) 

Brukirw, buraki, cebula cyko' 
rja1 dyn u·, fasola szpar, groch• 
cukr., kali.1fjory, kalarepka1 kapu, 
sta (głow•aąta1 braksd~ka, czerwo. 
na, włcska). kop"'r• majerat:.ak, 
D.Jak jadalny, ma:c:bew, melony, 
musztarda, ogórk•1 pieczarki (za4 
rodki, 1 Ct>giełka l mir.), plE'prz, 
;>ietruszka. poruidory, pory, rabar
ber, rzepka ~ mies.1 rzodkbwka 
1 mies., sałata, selery, szparagi, 
szpinak, truskawki (rozsada). 

.Nasiona kwiatótv 
(Tor~bka 300 rs.) 

Bratki, cbaber1 d~wonki, got, 
dziki, groszek pachnacv. lewkonja• 
lwie pysz, złu, łubin kw1at, maciej· 
ka, makr1 oastareja, ostrO~ka, pło· 
myłl1 rez··d·· , sł 1'1ecznik~ itd , itd. 

Nasiona polne 
Koniczyna, lucerna., wyka. fa . 

sola sso ;acł proso, itd. 
Nasiona dr~ew 

Cyprysy, lipy, rOdodendrony, 
sosn:~. Japońska, tu)e. itd. 

(Ceny nasion polnych i drze R 

na żądame). 
Cena dla kapców przy odbiorze 

najmniej 10 tuzinów: 
1 tuzin nasion warzywnych 

1$800. 
Wysyłka koleją lub pocztą. w 

g,.a nic~~rłt r.ałej Br~tzvhi. 
PAWEŁ NIKODEM 

'r -V .• :". 
....- CU t: ll Y fiĄ- Parana 

N1iw ~~kszy wynalazek dla leczenia S! filisu 
Eli:x:ir ,,9:1..4'" 

uznany ~rzez Narodowy Departament zdrowia publieznego pismem dn. 11 lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie C:Jyfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest enar. 
gicznym środktem, czyszczl\cym krew i lelrardtwem wielkiej wartości 
Już przy utyciu trzeciej flas:z;eczki, objawy eboroby nawiłt powatniej 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręk11 
odjął U % 0/o mętczyzn tonatych, którzy za czasów kawalerskich. choro 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaią cbrooicznemi i to jest 
przyczyną, ta tysiące kobiet zamętoych cierpi!\ na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spcwodowało, 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskama waszego zdrowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz1byych na~tępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 91-i" najodpowiedniej 
szem le'ltarstwem, poniewa:t nie atakuje tolądka i jest przYJemnym w 
utyciu. "ELIXIR 914: • nabyć rnotna we wszystkich aptakacb i qkła 
dąch apte•·zoych w Brazylji. 
Glów•J' skład Qąlvao e Cła 

...::::4 .. ~l..u ~4lt>'~ltłtX.~'''·~~~•m"·~mflj~ 

S~anowne Panie! 
W ci~tgu 4•ch godzin uwolnuj stę mot .. cie od kalPk macinz• 
ovch, jetPli użvwaó h,.dziM·i~ ·Ft.UXO ~ED\TJN,\· 

uznana przez Narodowy Dop&rtament Zdrowia Publiezneso, pismem dnia Z8 
cserwca 1916 roku. Nr. 67. 

,J!Iu.s:o-8edatina• Jest )edyuym znan}m prorJalttem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lea.eo.iu nibdO•.Ilagań lcobiecych 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ·ch godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniej~za boleści porodowe i kolki. i z&bez 
piecza tycia kobiet przed następstwami krwotoków tak czę'4tych przy 
porcdach • . Przy innych chorobacb kobiecych • .Ptuso·Medatina• 
działa zawsze skutec:~:nie i leczy wszy-.tkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszArkom. 
Jef1yni depozytarjusze: 

GalvA• & Cła Sao Paulo AvenidaRno Jono 
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~BBR&RaBHBRftDDD]BRSDDRSS8~ 
~ Towarzystwa Fraaea!lłłlle Zegla~:l Borskie.J 

• "Ghargeur~s Reunis1
' i ,,Sud Atlantique'1 

2 

·= l 
Reeularne odjazdy z portów Sa· tos ' Rio de Jaoe1ro 

do Ha wre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu 

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa,ą podróż z"' Santos 
do Francji w 16 doiach oraz statkami specjalnie urz,dzo; 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodnieJsze po• 
mies?.czenie 

Statki mają do dyspozycji kabiny III kłasr. 
Podróż z Bordeaux. z Havre czyb z. PaUice do Gd•ń•ka od 

1111:11 bywa sit pociągami francuskiemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
-• do Gdań1ka statkami komp. francus~iej • Tr4naatlantique •. W ten 
rg sposób un•knle 110 różnych naduźyć. na które nieras bywaj4 nara 

l 
żeni nasi pnAŹ •r"wie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy tl 
Z IJANTOII Z RIO DE JA.liEIR8 

IIII ·MEDU \NA c 29 czerwca 30 czerwca 
lłl , FORMOSE~ 4 hpca 

,cEYLO~• 13 c 
·LIPARłc 18 c 
·MUSELLAc 27 lipca 28 lipca 

Spr~edaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
Hrazylji t. zn. (b1lbetes de chamada): załatwia 1 bUtszych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l.ui.c"Xavier N ~i, t•ytytH. 

llłtl{IHIIIIIJIJDII'ISIHIJIB . 
C A S A B l C H~ L S przy ulicy ló de 

Zało~. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels 
Ma zawsze na składzre wielki wybór kapeluszy dla pań i 

zabawek materła.łów, przedmioty właściwe na presenty, oraz:oa karna 
Warto ,pr2.ekooać t)it; osob;ścle o dobroc1 towarów jako Lż o 

kich ceoach J OSB 

Handel Polski 
w Barro- Ereebim Rio Gr. S. 

Wladyalawa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakotet 
dzi rolniczycbł kuchennych i wszelkich drobiazgów. KupUJ~ produ 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

R r1 r ro- F. .. c:;rh ii'Y' - ''io Grill'\de do Su1 • 
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