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WYDAWCA: FRANCrSZEK WOCHNIK 

'D 1 '!l S""' 'n 1 że rewolucjoniści w końcu ulec muszą. czem przedstawiciele rządu czechosłowac- WIDMO GŁODU W ROSJI. 
AIWO 'ICJ& 'R &QJ łf&U O~ Władze rządowe zapowiadają stłumienie re- kiego ~puścili wieś Lipnica Wielk:a. Do Warszawy donoszą, że na Ukrainie 

wolucji na dni najbliższe. Automobil delegata Polski ludność wsi grady zniszczyły 47.000 dziesięcin zasiewów. 
W poprzednich numerach "Gazety Pol· W Kurytybie i w całym stanie Param} ubrała w liczne wiązanki kwiatów i wstążki W gubernji tombolski ej epidemja owadów, 

skiej" donosiliśmy już o wybuchu i pr:t:e· panujeczupełny spokój, chociaż prawie wszy· o barwach narodowych. na południowym wschodzie nawiedzone zo. 
biegu rewolucji w mieście Sao Paulo. Ma stko wojsko, tak federaln jak i stanowe, a stały przez plagę susłów 800 tysięcy cizie-
się tozumieć wiadomości te czerpaliśmy z nawet część bombeirów, wyjechało, aby po- PROCES O "STRAŻNICĘ" sięcin, przez chomików 280 tysięcy, przez 
gazet brazylijskich, które podawały je albo łączyć się z wojskami l~galnemi. W całym "Kurier Poznański" donosi, że prokurator szarańczę 80 tysięcy dziesięcin. Walka utru-
ze źródeł urzędowych, albo od podróżnych stanie ma się znajdować zaled,wie około przy sądzie okręgowym w Warszawie wy- dniona z powodu braku środków. Trocki 
przybyłych ze Sao Paulo, nie można ~ięc 500 żołnierzy, dla strzeżenia porządku pu- toczył redaktorowi "Rzeczypospolitej" pro· proponuje walkę gazami. (System walki pro
na nich w zupełności polegać, albowiem blicznego.-Do Kurytyby, widocznie na ży- ces karny za zamieszczone przed paroma pon'Jwanej przez Tr0ckiego powinien być 
władze nrzędowe we własnym interesie po· czenie władz, przybyło około 300 kaboklów miesiacami notatki i wzmianki kronikarskie zwrócony przedewszystkiem przeciw żydom, 
dają je naturalnie pod kątem widzenia, spr~y- z okolicy Tamandare i Caropina Orande o istńieniu w wojsku polskiem konspiracyj· bo ci są największą plagą Rosji. P. R.). 
jającego rządowi, a także celem uspokoJe· celem czuwania nad bezpieczełtstwem mia- nych organizacyj, tak zwanych "Strażnic". z PORTU W GDYNI. 
nia ludności, prywatne zaś osoby, opisują t p · · · d k · h 1 · N · · d K · p , k" . l b d ł d h . , s a. rzy]ęCI Je na meprzyc y me przez ota1kl te, - pow1a a " u q er oznans 1" - z Poznania donoszą, że niezbyt pomyś!-
Je a o P0 wp ywem o:nanyc wrazen, mieszkańców miasta, którzy w razie potrze· i wzmianki były głównie czytane z artyku· 
albo pod wpływem osobistych sympatji lub by sami potrafiliby utrzymać porządek w lów "Kurjera Poznańskiego". Akt oskarże- nie przedstawia się sprawa budowy portu 
zapatrywań. Prawdą niezaprzeczoną jest w mieście, zostali w znacznej części na życze- ni a v. ręczony został odpowiedzialnemu re- w Gdyni. Roboty, prowadzone przez rząd 
każdyrr. razie, że rewolucjoniści zdobyli mia- . d t ł . R . przerwano w jesieni roku zeszłego a na 
sto Sao Paulo i zaJ·mu]·ą J·ed 0d 6 b. m. ma pana prezy enta sanu wys am z po- l daktvr:)wi " zeczypospohtej ", jeszcze w początku bieżącego roku rozpoczął rząd 

wrotem do swych rodzin: Pozostało ich końcu marca b. r. do tej pory atoli nic nie . . 
Prawdą również jest, że od 10 b. m. wojska tylko kilkudziesięciu dla pomocy miejscowej słychać o terminie rozprawy. Na świadków pertr_aktacje_ ~ r~zcz~g~l~emlrafi~~pa~~J·ę~f~ 
~e;..~~ene ~~~~~d~j~erj~~:ti, zn;{;~~~~~!f~ policji cywilnej. p~wobni ~ostali: Pre~J:dent R~eczypospol~- t~~~~~e~~s~ej r~~~z ~~zed~ęb~1rstwa pry-
w ludziach. Na te:nat rewolucji krążą po mieście Lpo t~J P: Stamsław WoJCiechowski, _prez~s. mi- l watne. Pertraktacje te, które według do

Chcąc temu zniszczeniu miasta i ludzi całym stanie najrozmaitsze i często najnie· mstrow 1?· IWładysław Grabs~t. n:tmster niesień polskiej prasy miały być na ukoń-
zapobiec prefekt miasta Sao Paulo zwrócił dorzeczniejsze pogłoski. spraw WOJskowyeh p. generał Sikorski, ge- czeniu, przewlekają się w nieskończoność, 
. d d t R bl"k" 'ba nerał Ras_ze~skl, redak~or naczel?Y. "Rze- w czem nic dziwnego, gdyż warunki przecl-

stę ? pan~ pre~y en a epu 1 
.
1 .z pros ·: Aby uniknąć ewentualnych nieprzyjemna· czypospoliteJ p. S~amsław Str~ns~t, reda· stawione przez konsorcjum francuskie nie 

o zamechame bo.r.bard~wama. Mimster wod ści radzimy naszym rodakom, aby nie brali kior naczelny "Kur1er_a Poznansk1e~o" p. są naJ"lepsze. 
ny ~ars~ałe~ Setembnn~, de. Carval?o 0 • udziału w rozsiewaniu tych pogłosek i nie B l ł S k k e ch 
P?Wtedzlał, ze, tego uczr.mc m~ m?ze, aby przyczyniali się mimowolnie do . zakłócenia o, es a w zczep ows ~, oraz szer g t_nny Patrjotyczny ogół polski powita niezawo-
me p~zewlekac re~oluCJt, dodając, ~~ straty porządku społecznego. osob. ~roces ten budzt ogromne zamtere- dnie z radością fakt usunięcia kapitałów 
materJalne dadzą stę łatwo naprawtc, straty l sowame. obcych od przeważającego udziału w bu-
zaś moralne, wynikłe z zaniechania bomhar- - ILE WYWIOZŁA 1 PRZYWIOZŁA POL- dowie portu, ale tylko w takim razie, jeśli 
dowania mogłyby mieć bardzo 1)oważne na- 'n l SKA TOWARÓW W LAT ACH budowa będzie mogła być prow,dzoną 
stępstwa Miasto Siio Paulo więc jest ska- Wiadomości l tlrO sil. 1922 i 1923. przez przedsiębiorstwa polskie i za kapitały 
zane na zupełne zniszczenie. Zapatrywanie polskie. A możność taka istnieje, gdyż naj· 
pana ministra wojny nie jest zgodne ani z ZAKOŃCZEl'{IE SPORU JA:WO- Poiskie Biuro Statystyczne ogłasza zesta- poważniejszą ofertę złożyło Towarzystwo 
prawami wojennemi, ani z prawami ludzkie- RZYNSKIEGO. wienie cyfr wywozu i przywozu za ostatnie Robót Inżynierskich w Poznaniu. Spodzie 
mi. Miasto Sao Paulo nie jest fortecą, jest dwa lata t. j. 1922 i 1923 rok. wać się więc należy, że Towarzystwo to 
miastem otwarŁem, w którem zn.ljduje się W dniach od 2-5 czerwca b. r. nastą- uzyska koncesję i przystąpi w najbliższym 

. "ł 0 . . . d h · Z zestawienia tegó wynika, że wywóz . d t h d . kilkaset tysięcy mieszkańców, w znaczneJ p1 o na rawte przesumęcte otyc czasoweJ czaste o prac przygc owawczyc , g yz o . . . d f · · · tow;1rów z Polski w roku 1923 wynosił w . k . d 
części obcokrajowców, którzy z rewolucją linj1 gramcznej na e tmtywną gramcę 1 złotych frankach 1.195,586_000, podczas gdy właściwej budowte w tym ro u JUŻ tru no 
nic wspólnego nie mają i nad których bez- objęcie jej przez przedstawicieli rządu pol- . marzyć. 

d k. . k" 0 . · w roku 1922, wywóz wynosił zaledwte M k" d · · "d · pieczeństwem powinny czuwać wta ze rzą s tego t czechosłowac tego. ramca oraw- imo wszyst 1e tru nośc1 życie 1 zte 
dowe. Dla tego przypuszczamy, że bom- ska została podzielona na cztery odcinid, p?łowę tego, czyli 655.1 50·000 złotych fran· wielkimi krokami naprzód i ruch w porcie 
bardowanie już rozpoczęte, a więc już nie- które przeszli w ciągu czterech dni przed- .<Ow. gdyńskim wzrasta z miesiąca na miesiąc. 
uniknione, będzie prowadzone tak, aby jak stawiciele Komisji delimitayyjnej wraz z Przywóz 'N roku 1922 wynosił 844.584.000 Kompanja "Gener3le Transatlantique" za~ 
najmniej wyrządziło szkód materjalnych i w przedstawicielami władz celnyd i skarbo- złotych franków, podczas gdy w roku prowadziła stały ruch pasażersko-towarowy 
Judziach i aby ludność mogła wyjść z mia- wych. Dnia 5 czerw:::a b. r. został podpisa- 1923 wynosił 1.116.474.000 złotych fraków. między Gdynią i Dunkierką, tak, że obec· 
sta, gdy tego jej bezpieczeństwo wymagać ny przez przedstawicieli rządów obu państw Najwięcej Polska wywozi węgla i wyro- nie wywozi się miesięcznie z Gdyni kilka 
będzie. - - Nie ulega również wątpliwości, w Lipnicy Wielkiej odnośny protokół, po- bów metalowych. tysięcy metrów kubicznych kopalniaków i 

W 
" 

.. lc. O ""l!!ll~!!I""D'J• - A czy on miał młodą panienkQ ze sobfl?.- Jest to postać tef pozornie zmarłej baronowej, czaJ mnie l Wybaw mnie z tego więzienia i z m:cy 
MI v pyta Ritter dalej. owej samej, która otworzeniem tajęmnych drzwi strasznych moicb wrog6w, 

- Nie, p:.-oszę pana f O tem ja nic nie wiem l pomogła Gratce i Lianie do ucieczki. Nie ma ona tlOjęcJa, co si~ z Gretk!ł stało. Czy 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Nie widziałem ~adnej panienki. Tylko wat nica był Oczy jej błyszczą się dziko, a trupio blada jej jej siętłudało uciec, czy wpadła ona moM znowu w 

przez Jerzes;(o Bornes'A . tutaj, ale ju~ odszedł l twarz okolona jest srebrzysto białfmi, rozpus~czony- ręce Alfreda i jego towarzyszki l I jaktm sposobem 
198 - A czy ten pan nie powiedział dok!!d on się mi w niflporządku włosami. ona sama się teraz stąd wydostanie ? 

- To nie jest pańska rzecz - oburza się Ritter. wybiera? Z ust jej wychodzą, śpiPszne słowa bez sensu Nie przeczuwa ona, ~e prócz Fanny nL ogo 
_ Ja ~ądam, aby§ go pan uwięził. - A czy wy tego sami nie wiecie? Czy się i związku. Pewnym, cichym krokiem posuwa siQ więcej w zamku niema. i myśli przeciwnie, że Alfred 

- Na pańska .odpowiedz1alnoM willc, mój panie nie domy~lacie? ona przez długi kurytarz dostał jesa:cze kogoś do pomocy, Dlatogo skrada siQ 
_ odpowiada żandarm i łapie wot nicQ w swoja - Nie, nie mam poj~cia, proszę pana l Ledwo grobowiec sw6j opUściła, zjawia siQ za z taką ostrotnościlł dalej. 
kleszcze. Ritter daje parobkowi napiwek i ka~e mu za. niłl drugłl kobieca postaó, i wychodzi równie.t na Nagle staje Liana jakby przykuta do miejsca. 

- A teraz: może się pan przekonać - mówi prowadzić konia swego do stajni. Potem jedzie do- kurytarz. gdy! słyszy jakieA kroki. W na~pnej chwili stoi 
Ritter i pokazuje mu swojll legitymacjt ro~ką na policję. Jeżeli mu teraz ten uwiQziony Fanny nie pomyliła się przedtem, gdy jej się przed nią jakaś postać kobieca. 

~andarm sal tule mu z uszanowaniem. wotoica nie hQdzie mógł dac potrzebnych informa· zdaw"'ło, ~e Lianę widziała. Jest to w rzeczy samej Jest to Fanny. 
- Na rozkazy pana komisarza l - mówi on cji, to mu się ślad, który on tak zrt)cznie odszukać owa nies~częśłiwa kobieta, 'która ~i~ w chwili nie· Widziała ona odjazd Rittera i jego towarzysza 

uBitenie potraf1ł, znów zatrze. Nie ma Jednak Wlłtpliwości, bezpiecz ństwa tu schroniła. Spotkała ona się tu z i rozp<lczęła znów na nowo swoje posZilkiwania. 
- Proszę przetransportować wi~toia na policj~, że 6n wiedzieć musi, C'l siQ z Gratką stało. Je~eh duchero baronowej, która j11 do przybytku swego Nareszcie znalazła Lianę l~ 

1 ja tam wkrótce przybędę 1 - dysponuje Ritter. tu się jednak jaka z:brednia stała, jeteli .Alfred niesz· wciągnę~a i w ten sposób ją uratowała. Z dzikim i tryumfuj!lcym uśmiechem rzuca sit 
_ Jak: pan go tam pod dozorem zostaw1, to może l cześliwll owfl ofiarQ zamordował. a woźnica może l Bie 1oa Liana przetyła tu godziny najokropniej- Fanny znów na swo!ą ofiar~. 
pan sobie dalej w sprawie swojej Jechać ! był współwinnym, to w takim razie mdnych ze~n'łń szego t!hachu i przerażenia w towarzystwie tej Lecz ta wywija jej sią i ucieka. Fanny biegnie 

- Naprzód 1 - komandaruje ~andarm, i ci14gnie od niego nie bądzie można wydostać l straszneJ pół upiorowatej, pół obłflkanej istoty. za nią jak rozjuszona tygrysica. Liana rzt ca się na 
okutego wi~żoia tu~ obok swego konia. Na policji czeka Ritter bardl:o nieprzyjemna Nie mogła ona si~ jednak wydostać stąd, choćby boczne drzwi, i tr~sie niemi ile jej tylko sił stilje, 

lUtter pędzi galopem nai)rzód, aby się odszkodo· niespodzianka. Przyjmują go tam z uszanowaniem nawet hyła chcisła. Niebawem usłyszała ona, jak lecz daremnie l Nie otwierają sl~ one l 
wać za tyle straconego czasu Doje~hawszy do mia· naletącem się jego urzędowi. Żandarm odstawił prześl~ctowcy jej za nią szukają, i czuła się wtedy l Przez to zatrzymanie jej sil) tu. dopędza fil Fanny 
ata; musi on je!łnak zwolnić w biegu gdyt ruch więtnia i zamknięto giJ tymczasem w drewutni, gdyż szczęś.: ·Ką, te schronisko to znalazła. z rewolwerem w ręku WidZflC to zwraca siQ Liana 
uliczny do tego go zmusza. wszystkie cele były zaj~łe. Gd\' l-lOtem Ritter z kasztelanem tu zeszedł, aby do nieprzyjaciółki swej z odwagą rozpaczy. 

Wreszcie zatrzymuje on się przed bramą hotelu Gdy drzwi od drewutni otworzono, aby wi~tnia szuk&~ a zbiegłą Fanny Rabe, myślała Liana ,;oów - Nędzne s worzenie I - woła ona gniewnie. 
1
yod Różll• i zeskakuje z siodła. Po chwili wy do komisarza przyprowadzić, zastają Jll prófną. te to 1'! 1 jej wrogowie, i została nadal pod opieką Precz stfld l 

chodzi parobek i zabiera konia. Woźnica uciekł l Rozczarowanie Rittera jest niewy. równi z: przestraszonej . upiorowatej swej zbawczyni. Nagła jej energia wprowadza Fanny w kłopot. 
- Czy tu przyjechał niedawno jeden pan kon· mowne. Jak się jednak więzień z oków swoieb mógł ObQc>nie znów się uciszyło, i wygląda bezpiecz• Podnosi ona więc brofl swoj14 gro:tnie. 

no? - bada Ritter służącego. uwolnić i przez okno wysoczyć, to dlań jest za· nieJ. Willocznie poszuldwflnia za ni'ł ustały. - Oho l Nie odwataj się tak bardzo l - woła 
- Tak jest, proszę pana l-odpowiada grzecznie gadką. Rozumie aię, ~e wysyłają niezwlocznie pogoń Tak myśli Liaoa i postępuje za swoi'ł opiekunką, ona na zblitając!ł się do niej Lianę, - Ja ~ycie 

~spytany. - Ale on już dalej pojechali za uciekinierem. Ritter nie czeka jednak na rezultat, która slę pr~ed nią jak gdyby w powietrzu unosi twoje mam w ręku l 
- Czy on sil) pytał za baronem Marwitzem ?- lecz zabiera się bez wahania od odszukania Gr9tki. i drogę wiodącą ku sklepieniu w górę jej wskazuje. - Nikczemna l Preez stąd, bo ja chcę wyjać 

bada komisarz dalej. Tam gasi naały przeciflg światło a postać baro• - O, wierzę fa w to ! - szydzi Fauny, a ko· 
- Tak jest, proszę pana l - potwierdza paro· ROZDZIAŁ CLXXXII, nowej znika. Liana stoi bezradna wśród otaczalfł' cie jej oczy świecił się jadowito, - Musisz jednak 

bek. Pan baron Marwitz tak!e do nas zaJechał, ale Bez mlło•iel'dsla cyrh jfl ciemności. Znalazłszy jednak w kieszeni tu zostaó, bo wystrzelę, skor& tylko o krok jeden 
nie ca długo. Ruszy l on w dalsZli drog~ przed do· swej pudełko zapałek, jest ona w stanie dalej po· z miejsca tego postąpisz l 
trą godziną 1 • W sklepieniach starego zamczyska zapanowała st14pić. - Dobrze wi~ l Merduj mnie, ty fadowita 

- Czy konno 1 - pyta Rłtter. - A gdz1e~ on znów po odej~ciu Rittera i jego towarzysza, śmier· Wreszcie znajduje biedna istota mów schody żmijo l Wolą umrzeć, niż zostąć dlutej to życie, 
w takim razie powóz swój zostawił l • teina cisza. i dostaje się niemi do hali jednego ze skrzydeł które jest dla mnie mQCzarnią l 

- Powóz jego i jeden kofl Sfl u nas w wozowm Wreszcie otwieraJił si~ drzwi owego schawku, zamkowych. Nia może jednak otworzyó drzwi wio• To mowiJlC rzuca Bit Lłana rtzolutDie aa swojt\ 
i stajni. w którym Fanny zjawisko upiora zobaczyła, a z dflcycb na podwórze, i idzie dalej. - Tymczasem przeciwniczkfł. 

- W takim razie ten pan jeszcze tu wró~i, C? ~ niego wychodzi postać ta powtórnie, trzymając mals rozjaśniło się zupełnie i Liana bardzo dobrze siQ 
- Tak jest, proszę pana 1 Tak on ~rzynaJmDleJ migotliwe światełko w woskowo przejrzysteJ i wy teraz zoryentować mo~e. (Ciąg dalszy D&liąpi.) 

II)ÓWit· żółkłei sweJ rąc~. - Boże miłoilierny, '""7 jęczy ona - nie opuaz· 



DR. AL"LEGBETTI PILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Speci11łność: choroby kobiece i d:l:!e· 
cinne. Pn~yj!r.Uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjutn i re~ydencja: ul, Com
mendsdor Araujo n, 50. Telefon n. 850 
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================= 
kilka~ tysic:cy robotni ·ćw wst~puje 
nu pokład okrętćW1 hy we. Franc)! 
sz:::l.ra6 Rzrzęścia j dobrobvtn. 

Jak słychać, zainteresowały si~ 
po.r'(m w Gdyni angielskie sf:'ry 
l Ut)ieckieł ktćre pragną t>kier.ować 
do Gdyni zam~wione w A'lglji przez 
r Zfłd polski konie w ilości 1 O tv• 
siQcy sztuk, z pominięciem, -
wtecznie sabotującego Polskę -
Gdań3ka. 
SzczupłoM miejsca w obrQbie 

portu wpływa jednak ujemnie na 
sytuacj~ pozostaj,cych w Gdyni 
polskich okr<tów wojennych. 

Ten brak terenu dla swobodne· 
go rnanewrowams. był nawet w 
ostatnich łoiach powodem wypad· 
ku, który o mało nie pociągnął 
za sob& bardzo poważnych strat 
Mianowicie, powracający z ~dań 
ska trawler •Jaskółkac uderzył 
rurą o burt~ stojącego przy przy 
stani statku bandlowt>go »Portieux 

Uderzenie było tak silne, ~e 
p!'<:'!biło Da wylro• : l·tlO'il'ą aci&Dfł 
okr~tut skutki.>rn cz ~o powslałs 
dziura dLŚó ~ok:.1ŻD)<.:h rozmiarów. 
która uniemożliwiła przez ktlka dm 
ład•1wanie okretu. 

----------.----------------ł'<.:plduSy • V .I:!.Auu .. 
NE\YYORK 

Przegląd reltgijny. 
ZŁOTY JUBILEUSZ ISTNIĘNIA 

ZGROM. :--ALi:ZJnN~KIEGO. 

Zg•omadzenie s~lezjańsk• e, które w 
ub1eglym roku obch1. dziło 25·łec•e dzia· 
łalnosci na p()lu relig1jno • wychowaw• 
czem w Pnl ~ce. w tych dniach ŚWifCtło 
slcte gncly swego 1 tnJel'lia 

Pned !JO bcw1em laty dnia 3 go 
kwktn 11 1874 r ukazał sio delfret 
Stolicy Apestolskiej, w ktorym Ojcictc 
św. Ptus IX. ostatecznie zatwierdził 
reguł~ zakonną zaloźonego przeJ ks. 
Bosko zgromad%eoia p, n Towarzystwa 
św. Franciszka Sałez.!go, daJąc lllU 
przez te początt.k pu.wncgo istniema. 

W chwili zatwierdzenia Towarzystwa 
skupiało sie koło ks. Bosko 320 wspól· 
prtcown•ków. Dziś po 50 latach wedlug 
statystyki ze sty~zma br Zgromadze
nie !•czy i 8M-członków, któr~y pr•· 
cuilł . rozprószeni po całym świee:e w 
487 z!!.kładach ychowawczycb, t O· 

rzących 29 prowincji zakonnych, nie 
l1cząc terytor;ów misyjnych. W tym 
czasie nicktórzy z pcśród SalezJanów 
doSlflpili wysokich godności kcściel
nych, B w obecnej chwili zahczamy 
do ni.: h 1 k~rdynala, 4 arcyb!skupów, 
l L biskupów i 2 prefaktów apostol
skich. (Wiadomo, że N~jprzew. Admi
nistrator Apo1tolski Ks. Dr. Hlond, za• 
rz~&dzajflCY djecezją górnośląska, lna 
obs:1:~rze Polski, jest również Salezja· 
nlnem.) 

Na rok przed śmie:cią w r. 1887 
przyjtli ks. Bcu1ko w swe szeregi kilku 
Polakow. Pierwuym z nich był, zmarły 
późn:ej w opinii świ~tości, ksi,źe Au• 
gust Curtoryski. którego procesinforma 
cyiny w celu beatyfikacji j&~Ż jest roz· 
poct~ty. 

Polska 'rowincja Salezja6ska liczy 
obecnie 269 członków, wśród których 
jest 94 ksil;źy, lOS kleryków i 72 braci. 
Zakładów Salezjańskich w Polsce je1t 
w bieżący!t! roku szkolnym 18 (Z 
.Katolika Cod~1ennegJ•) 

l w Bn!zylji jest wielu Salezjanów, 
pracujących owocnie dla dobra ludzko 
Ś10i i Z~llWIOOlA du•u: . J Cht"Ciaź Wle.Śd 
•Y'll celem Zgron: jze da 8alez1anów 
jest katohk e w:vchow8llie i katolicka 
ośw•ata st.ołe :zeń. twa, Salezjanie, w 
Btllzylji, choc:iaź me misjonarze, id~t 
odważme w puszcze bra:yhjskie i tam 
międt.y dz:1ktmi Indianami, szerz• nie• 
tylko <:>św•at~ ale co watniejsze. Wlarv 
w ~r wdz1wrgo BJgA t prawdz1wą au 
lość chr eśclj<~ńSk'ł PrawdziWI to apo. 
stołowie l godnt następcy S'w rrAn 
ctszka S-tle eg'l l N.e b:-.k wśród n1ch 
i nsuych rodaków, niosących pLed 
narodem k1gamec oświaty i ucząc go 
pr,.wdz weJ miłości Boga. ojczy~ny 
i bł ·źn ch Je1nt j&k ks. Kluczyckt, ks. 
Wojctech kutałcfł młodzteź katolick4 
w knleg ach w Sil o Paulo i Nictheroy 
inm 1ak ks Zajk0wslci prac:u14 z całem 
poŚWlfCen em dla aobra kolonistów 
polskich, kutałcąc ich serca i umysły. 
Daj Boże ~ ,cej tak.ich l 

ELEGRAMY 
Polska. - Telegram nadesła · 

ny z Warszawy do angtelskiego 
d:Giennika nTimes« zawiadamia, ie 
d?.:ienniki polskie bardzo ostro kry• 
tykują deldsrac;~ Jorda Parmoo"a, 
przedstawiciela angielskiego w Li· 
di:e Narodów oświadczaj&cas te 
przyj~cie Niemiec do Ligi Narodów 
je'st koniecznem dla ochrony oby· 
wateli niemieckich na ter~torjacb 
przyznanych aljaotom. 
-Z Warszawy tełegrafujt;.ł te szef 
, Wyzwoleńców• Thu1utt z&proszo· 
ny do obj~cia teki ministra spraw 
zagranicznych po panu ministrze 
Zamoyskim - zaproszenia tego nie 
pr~villł• (Z telegramu tego motna 
się domyśleć, te lewica zaczyna zoo· 
wu burzy61 p. Thuguft zaś okazał 
ie łatwiej krytykowa61 niż przyją6 
na siebie odpowiedzialność i kiero• 
wać polityką zagraniczną. P. B.) 

JapónJa• - Na życie japoń 
skit>BO prezesa rady ministrów, 
księcia Tokugawa dokonano w To· 
kio zamachu w chwili, gdy tenże 
wychodził z parlamentu. Sprawca 
zamachu, Hazuo N oda, dał do nie· 
go trzy strzały. które Jednak chybiły. 

Hazuo Ncda, został na miejscu 
aresztowany. 

Bulgarja.- Z Aten donoCJza . 
te rząd. bułgarski uwięził w Sr1fj i 1 

Warnie i innych miejscowcściach 
Hułgarji około 700 OD0b1 oskarż,, 
ovch e organizowanie pow:stani;, 
zbrPjnego przfriw rządowi. 

~~ t-" • ··~~- • VEJ\uU · LO l' U,:, 
-r j Q7$!Y'I1!1 tł '• ł !• 

--------------------------
Niemcy. - ł:tząd niemiec~u 

prz got .. woje projekt ust;,wy, którłS 
w rowadzi w t~c1e taryfy o< h rot' 
ni dla pszenicy, bydła żywego • 
mięsa wywozowego. Projekt teo 
zost311ie w ń~tjbliżs~ym c~ ~sie przł-' 
dłoiony parlamentowi do za t wif'r 
d z uW.. 

- Izba deputowaoyrh w Sakso 
nji uchwaliła prawo, nadające by 
lej rodzinie królewskiej w zamian 
za· utracone dochody i maj~tki 
jednorazowe odszkodowanie w su 
rrie 300 tysiQCY marek w 2łodP, 
i roczne pobory w kwocie 39 ty· 
si~cy marek przez ptzeciu naj· 
bliższych czterech lat. 

- Kanclerz niemie~ki Matx robi 
ogromne wysiłl:i, aby sprawozdanie 
miądzynarodowych znawców finan• 
sowych, tak zwane •prawoDawes'"c 
określaj,ce sposób zapłacenia odsz· 
k · dowań1 - zostało zatwie!'dzone 
podczas trwaoia zwołanej do Lon· 
dyna konferencji mi~dzynarodowej, 
jednakże pod .warunkiem, te • pra• 
wo Dawes'ac nie wejdzie w życie 
przed wykonaniem ze strony aljan· 
tów zaleceń, poczynionych w spra• 
wozdaniu znawcy pod ich adresem 

- Vranc118ki za~ prezes mini 
strów Herriot oświadczył, że jeteli 
Stany Zjednoczone poł~tczą Si'J z 
aljantami w sprawie wykonania 
•praw Dawes'a«, kwestja odszko• 
dowań sostanie łaezzwlocznie za· 
latwion-.. Jest konieczne wsp6ł· 
działanie Stanów Zjednoczonych 
1ako arbitra, na wypadek, gd;by 
klauzule •prawa Dawcs'ac nie zo. 
stały przez Niemców wykonane. 

- Były oastąpca tronu saskiego 
tsi~te Jerzy, ptzyjął ~więcenia ka· 
plańskie w klasztorze Tretwitz. w 
poblitu Berlina. 

lipierosy • VEADOc Y O -;;-i( 
mieszani np. 

--------------------------
Anglja. - Z Londynu doco 

~.~.ą, te zustr~la tam otwarta of•cta!. 
me m1~zyoarodowa konferencja 
p lit~·,.zoa. 

Kumisja reparacy}oa w od
P• wiedz• oa ·notę rządów angiel 
kiego i fr&ncuskJego, dotycz11ca 

uh1twienia uporządkowania fioan . 
sów Niemiec1 prosiła rządy iatere· 
'owaoe o prz••dłotenie swych 
woio!:lk6~ i wyjł\~oiefl, aitl~będuyr.b 
do cs:attoc;n,ł;c zdatwieo1.1 trj l:łpr~· 

wy. Jednoeześnie !romisja repara· 
cyj oa postanowiła jednogłośnie, 
aby klauzule planu •Dawesac zo 
stały natychmiast w czyn wprawa. 
dzone. Są one następujllce: 

wiając sobie w duchu pieniądze 
odebrae i z niemi się ułott:uć. Gdy 
jut uszedł kllkana~ciP krokcw, rno· 
są c ze sobq ·~remjowany c bil f' t 
loteryjny, zawołał go je:Jzcze Joa '> 
Antonio Nascimento i zapytał go1 . 

ciw rewolucjonistom. - Oto wszy. 
stltse wiadomości któ1·e zaczerpn~· l"!!!!!==~ 
ltśmy z miejscowych gazet brazy. 
lifikicb. 

1) Zupełne ustanie zobowi~zań 
przewidzianych w sprawozdaniu mią 
dzynarodowych znawców. 

2) Utwotzenie defmitywne (osła · 
teczne) banku emisyjnego (złoto · 
wego.) 

S) Ulworzenie kompanji dla za• 
rządzaoia kolejami niemiecł(iemi. 
-Uwa~a się prawie za p ewne, ze 

powyteze klauzule mogił być w ży · 
cie wprowadzone tylko po uzyskac!u 
przez Niemcy potyczki 800 miljo· 
nów marek w złocie, pozostającej 
obecnie w subskrypcji. 

Portugalja. - W Lizbooiet 
w parku Edwarda VII przyszło do 
krwawego zatargu Gwardji Naro• 
dowej z policj~ Wymieniono mnO• 
stwo strzałów. W zatargu tym zgi· 
nqło S osób1 a wiele osób cię~o 
lub lżeJ raniono. 

- Były prezyder:t Portugalji Dr. 
Jose Antonio de Almeida CiQtko 
zachorował. Stan zdrowia jego bu
dzi powatne obawy. 

Włocby. - Z Rzymu nade. 
słane telegramy donoszą o śmierci 
generała Riccioltiego Garibaldt't>go. 
trzeciego svna sławnego rewolUCJO · 
nisty Jozefa Gar•balda'ego. 

- Telf'gramv z Beli!ra.du stoli 
ry JugosławjiJ zawiadamlaJa, te oa 
Bałkanach sytuacja polłtyr"n'l zar 
czrna sit: z ka~d~m doiem wi~c .... j 
zaostrzać z JiOWodu ngromn"l ag• 
t H'ji komunistow. Pul~e·ja s .... rbska 
dokonała wiele arPsztowań k ~mu 
nistów. 

e eeeecee~eeea»ee~~•~ea*~•~ ~ 

i KRONIKA KRAJOWA i 
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Z Kurytyby. 
ŁOBUZERSKI WYBRYK Owi 

16 b. m wiózł pewaeo kolontsla z 
Affonso Penna przez miast~. furę 
siana. Gdv przybył na ul Commtm 
dador Ąraujo i miał skr~c,,ć "a n 
l1cę Vjscoode de N a car zwrócono 
mu uwage1 że siano na wozie pali 
si~. I rzeczywi~cie w te t chwiH spo• 
st!'zegł . że siano znajdujące si~ na 
wozie stało w płomieniach. Kolo 
ni!ła miał zaledwie tyle czasu, aby 
siano z literkil zrzucić na ziemi~. 
żaledwie uratował koilie i spodoią 
czę~6 wozu. Wypadek ten spowo• 
dowaoy był łobuzerskim wybrykiem 
jakiego§ bardzo złe wychowanego 
ebłopca, ja!dcb, niestety, w Kury· 
lybie nie brak, który na przejeż· 
dtaj"cy wóz z sianem rzucił zapa· 
loną zapalke1 powodujliC pożar i 
narażając kolonistę na dotkliwą 
stratQ. 

CHCJWOSĆ UKARANA. - Dnia 
8 b. m. gdy niejaki Paweł Szere· 
meta, przybyły niedawno z k!:iiO· 
oji Balsa łNova, przechodził przez 
uiicą 15 de Novembro, przy3tąpił 
do niego znany •vigaristac Joao 
·Antonio Nascimeoto. prosząc go, 
aby poszedł z nim do agencjt lo 
tery)nej dla od:-3ilrania premji w 
kwocie 20 kontów1 którą wygrał 
na loter)i-przyczcm okazał •pre· 
mjowany<c bilet lc•teryjnv. Nie po 
de]rzewaj4cy nic złego Szere.ueta1 
zgadzał się na propozycjQ i posz('dł 
z oszustem do agencJi. W drodzP 
oa placu Zacharias1 spotkali dru 
giego o :zusta, już urnowionego r 
JanE>m Antonio1 lltórt~mu , po ~m~v 
witaniu się pierwszy oszust pokazał 
bilet loteryjny, na który rzf'kom;) 
padła główna prem.Ja. Ten zarząi 
Antoniemu gratulllwaó szcz~:8· lł• 
aby nir.opah·zuemu SzerE-mrcie Jr:s • 
cze lepJej oczy ~amydlio - N2• 
stępnte Jolo Ant nio zaC;}bl ud~o~ 
wać oiezadow\lłtmie, z powodu żP 
pienilidze może odebr.J ć dopiero o 
godt. 3 popołudniu i wreszcie za 
proponował SzeremeciP c:~.yby DJt: 

zechciał odet 'aó za n•ego owych 
20 tysiQCV z agencji Joterv1nej. S?.:e· 
re~e•e s~~ 11a tn ~grrl.d~, p>lStJ.ua· 

. czy przypadkiem niema przy S'>hte 
200•tu miłreisow, gdyż ma pilne 
wypłaty, dodaJ<łC te słowa: , Te 
dwieście milreisów mote, sobie pan 
potracić z pobranych dwudziestu 
kontówc. Szeremeta sią na to zgo• 
dził, 200 milreisów wr<!czył oszu 
stow1 i poszedł po pieni~dze do 
agencji loteryjnej, gdzie mu jednak 
Syryjczyk, wła~cietel agencji lote· 
rnaej, po og;ądnięciu blletu, po· 
wiedział: »Esda brangoc (jest czysty 
czyli te nic nie wygrał) 

Tak chciwoś61 połąc~oną z ElU· 
potą, została ukazana. 

Z Para.o.y. 

Papierosy • VEADOc 
La Reine 

mił'szanin!ł wvszukana 

Korespondencje. 
Kościół - Zbawienie, 

VIEIRAS, Z5 maja 1924. 

Przrmowe. wygłonona na koJonji 
_Y1linha (Papagaios Nnvos) z okuj1 

obchodu uroczystości 3 maja 

Myśli wielu nie rozumnie, że poza 
~&c erzem i progiem kośctelnym, moż· 
na już nie dbać o Pana Jezusa, Jakby 
on nic nie m1ał do mówienia o pu• 
blicznem i pryw1tnem nastem życiu. 

Czy to n1e jest oblOd i szaleństwo, 
tak up<'znać Wladc~ wszechr~eczył Czy 

ORYGINALNE CZUWANIE PRZY to nie jest straszna ślepota, co ogar· 
ZWŁOKACH. DO CZEGO DOCHQ, n~ła dz1s•ai ród ludzki? 
DZI LUDZKIE SPODLENIE. - Mów•ł ntegdyś prorok do Boga, mo
W miejscowości Sape, w dystrykcie dl11c: si~ o zesłanie Chry8tusa: ,Postaw. 
Tb · Pan1e zakonodawco nad światem, aby 

omazma, zaszła scena, której wiedzieli narodowie, że ludżmt Sfł •. 
aktorami mogb bvć ty·ko ludzie, Dtny nam jest ten zakonod4wc:a i 
wyzuci z wszelkich uczuć ludzkich meśm•erteJn,.ść Wieków, Juchkość nie 
i którzy już doszli do ostateczne- chce GJ uznać i nie chce jemu siv 
go upodlenia poddael 

V' · • ś · f · ł · d Ale też za tym buntem przeciw pra· 
;y ma .. Jscowo CI et umar Je PD wow1temu Panu idz1e ta zasłużona 

z tamtej~zych mieszkańc~'~w i ro kara, ie .zapomnieli narodowie, i! 
dzina, jak to jest tutaj powszech ludtm1 s14• Za zapoznaniem pr11w 
nym zwyczajem, zaprosiła kilku są. Chrystusowych w polityce, idll te stras•· 
siadów da czuwania orzy zwłokach ne Wliny co potokamt krwi zmywaj• 
zmarłego. MJAdzy mnvmi oft--trtlw h Zlem·o 1 po~Hliaią ludzl(ość w c:ier• 

... pien,ac:h bez natwy Za zdeptaniem 
SI~ czu vać pj zy zwłok~<cb C1u1di to przyk ,hń Bożych w żvciu publicznem 
J ~e dos Santos, J a' C·md1do idz ~ po~ar tej n enawiści społecznej, 
.:>oar~s 1 Jo~e Pedro Jacintho która dzidi ludzi n dwa wrogie obo· 
Pomeważ jedr:Jli k bardzo cz~s'o zy, Yłlllc:z -,ce ze sobą o dobra zae:nslcie, .. nn'""-• 

p zy takiem czuwamu, ClllW.•j(łry, tak stada zwierz4t walcz11ee o straw~. 
Zi od zucer.ie pra•dy CbryS(Uiowej w 

ahy nie zasnąc , P 'trz~-"piaj" SI~ wiedzy. tdą c•emnnści fałs~u t te .wia· 
••pocieszycielka niepOCICSZOUyCtl•. try• n·edoczesnych nauk, .unoszące 
tak i tt>raz obok trupa zroa~łego lu,bi n" oszukante bł~du• ... Za od• 
z :iCZQtO zaleWfłĆ rob<tkó. i to tak stopatwa od Chrystusa w źyctu ro· .... u.a ..... 

serdecznie 1 obf•cie, Źf' wkrótce dom dztnnem i osob stem 1dzie ten niepo· 
kój, co dr~czy tyle serc i ru1nuje tyle 

~;motku zamienił si~ w najgl)rszf go ogn1sk domowyeb 1dz1e ta wteloraka 
gatunku s;> lu!lk~. Z t. proszeni goście niedola, na któr4 niema na ziemi le· 
zac~ęli tańczv6, śp1ewa6 i strzdać karst"a. Zapomn•eh narcdowie, że ~lo,:fzi«'ż 
na WIWat Podczas tej bydlQCPj za Iudźm~ ~~~· zapo:ninaj4 że s4 sob1a 
ba wy zostetli poraniE> ni stra •łem pi. b~aćml. l dor:tećm1 ~sl'ólnego O;ca 'f" .,.,K,.z.-. 

• . S· nseb1es•ech Z•pommat4, na co ŹVJ'I 
stoleiowym Josł Cand1do dos a o · na ztem• i na czem cała •ch wlelk )ŚĆ 
tos i J•Jse Pedro Jacintho1 w chw1!' t zaw•sh i nie chc•c służyć temu Panu, 
gdy pierwszy chci~ł przeRzkodzJó którego służba Jest król 1Wantem. służą 
w strzelaniu oa wiwat Janowi Ciln•l ia~ niewr)łnicy, .ks ęc~u tegQ św1ata•, 
dido dos Santos. Ten ostatni uciekł. ktory lch trzy~a pod ; ar~~~m c1amno1 

. . - Cl l upodlenta l wszelaiVeJ nv:Jzy dUt 
Sprawą całą za)~ła .s!l~. policJa. chowej. Człow1ek A;dy był we czci, 

Oto przykład do Jakrego zbydlę nie rozumiał swej gndności, dlatego, 
cenia prowadzi pij1tis~wo i brak przyró~nany jes~ bybl~to!n nierozu. 
szlachetniejszych uczuć. mnym 1 stał 5'9 am podobnym •.. 

Po tem cośmy powtedz•eli, jaśno 

Z Sao Paulo. 
REWOLUCJA W SAO PAULO
O sttmte rewolucji nie ma w dal· 
szym ciągu żadnych pewnych wiaa 
domo~ci, bo cenzura żadl"ych nie 
przepuszcza, skutkiem tego krążą 
po mieście senzacyjne i fantastycz• 
ne pogłoski. Według tych pogłosek 
rewolucjoniści mieli ju~ zająć mia .. 
sto Campinas1 złożyt z urz~du do 
tychczasowego prefekta i mianować 
w jego miejsce prefektem dyrekto· 
ra tamte 1szego col~g1um p. Aiv aro 
ł:tibei~o. Takte i w Rii>eirao Preto, 
według tych pogłosek1 został usu 
nifJtY przez rewolucjonistów z urzQ• 
du obecny prefekt miasta. Z tego 
możnaby przypuszczać, że cała 
zacbodnia cz~ść s\anu Sio Pauło 
zoajdu1e sie ju~ w mocy rewolu· 
cj •,nlstów, co w kllżdym razie przed 
stawia się dosyć fantastycznie. 

T" mczasem zrOdła urzedowe za 
wiadamiaut1 że kasarnia ( quart~l) 
wojskowa połotona przy ul. Ver. 
gu·~iro została zdobyta przez woj, 
ska legalne 1 że połowa miasta 
zoajduJe sie już z powrotem w r~
.- u WOJSk rządowych, które podczas 
ostatnich walk wzi~ły do niewoli 
kilkndzieai~ciu rewolucjonistów i 
"~konftskowały wiele broni i amu• 
oicj1. 

Jbecnie wotska r~~dowe przv 
łZOŁowu ą bitwę decydu;ącą i w tym 
celu b<idaja teren 1 ~tuJjują, środk11 
których użyć zamierz lJQ.• Były prt' 
zydeat Republiki Dr Wencestau 
Brai i hyły prezydent stanu Sa 1 

Paulo Dr. Wasbinton Luiz tworza 
oddziały ochotnicze dla powiQksze 
UJl\Qił zbro~uycb1 d~htbjt\eych prze• 

już jest, członkawJe Apostolstwa, o .:o l&uczvciela.m 
mamy modlić sio. 

Mamy modlić si~ o t; rzecz wielką, 
o t~ najświętszą i naj 'Wa~niejszlł ze 
wszystldch spraw !n& świecie". żeby 
ludzk ść pod światłem soźem porzu, 
ciła wreszcie sw:>ill straszliwĄ ślepot~ 
i uznała swym Panem Tego, który 
sam jeden jeat jej władcą, Pana nasze. 
go Jezusa Chrystus•. By w imi~ Jego 
zawi4zały 11~ wsr;ystkle stowarzyszenia 
i stronnictwa, biorąc Jego nauko za 
podstawo dla swych dąźeń, by wszyst· 
kie rodziny umieśc1ły Go na pierwszem 
miejscu ·w swych doMach, by wreszcie 
cały świat zrozumiał, że trzeba. aby 
On panJwał nad wszystkimi i ws~yst· 
ki e m, bo tylllo pod Jego opioką czeka 
nas apokój i szc:z~śc:ie, 

Mamy o to si~ modlić, ala mamy 
też w tem celu dzisłać. Działać zal 
możemy na klika sposobów. NaJpierw 
kieruJmy sio w życiu publicznem tylko 
katołickiemi. t, j. Ch•ystusowerni za 
sadami! Gdy pnyjdzte nam, czy to 
wyb1erać posłów do sejmu czy praco· 
wać lub przoma•tać w stowarzy11ze· 
niach, na zebraniach. łub w1eca::h, nie 
wnydżmy s ·~ naszego Króla ,i na 
pierwsz'l miejsce wysuwajmy to, cze• 
mu pierwsz~:~ mieis'e istotnie sie nałe• 
źy~ pra\la Chrystusa i Jego Kości<>ła, 
zaudy Jego nauki i wzgląd na Jego 
chwał~. 

N życiu prywatnem i rodz;innem 
pastvpujmy tak. jak na wiernych pod• 
danych Chrystusa przystałp. 

Stara) my si~ wreszc1e eałem sercem, 
by zwłaszcza w naszej Polsce, jak 
najw ~cej ognisk domowych wyzna· 
wało Chrystusa SW) m Kró1em, przez 
PQŚWJQ~;enie rodztn swych sercu Zba· •emnawner•u 

" cielal 
G 1Jłem Apostolstwa Modlitwy 14 

słowa: Przy!dŻ Królestwo Twoje! Módl· 
my sie 1 praCUJIDy, żeby to Królestwo 
nadeślllo }ak najprtdzej, sbo w niem 
odrodzente św1ata i nieprzebrany zdró 
blc-gosławie6stw. j 

Tymczasom zd, póki tak mało lu .... .,",.,",,, .. 
dzt u~na)ą Pana Jezusa 1wym PaneQI• 
my, wierpi Jeao ll~dzy chwalmy Go 
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kład drzewa. GOELHO & MOREIRA sprzedają. najtaniej (s ład drze1ta) ·ul. B. do Ria Branco, 80. Teeph. 841 
Dr. Graełau• de Ołlveira 

operator-akuszer 
Leczy masa~em elektrycznym, reuma

newralgje i paraliż. Bada flos, 
uszy i gardło. 

Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętr1.e 
nad apteką Tell Telefon 575. 

czosto tą pi~kną modlitwt~, którą pe• 
autor współczesny zamyka swą 

• ···~·"G" o społecznej pracy katol cki,eJ: 
lawiajc:ie Jezusa Chrystusa zy. 
i moce, ciała i dusze, wy!'ła 

wiajcte Go nauki i w1edze. sztuki i 
titeratury , Wysławiajcle Jezusa Chry. 

uczeni i genjusze ideały i plany 
c ludzkicn, encrgje i nadzieje wsze:l-
-wysławiajcie Jezusa Chrystuu 

a i cnoty. pośw ecen·" i 
lme,czelńst,Na! Wvsławiajcie Jezusa Chry

sp~lecz.eń•twa i jednostki nau· 
c'ycielstwa i zw,erzchnictwa, prawa 
&wyczaje i rzą<"yl Wysławia cte. Jezusa 

lrk•"'•t•n• narody i szczep}·, z1em•<1 t 

- teraz: i na zawsze 1 na wi~ki 
•~•··"'""' .... Amen. 

S~ymon Skolimow•ki. 

:Pel iejanowo 

Chociaż już od k1lku lat parafjanie 
zc,yca ą mn1e tytułem prezesa To 

twa Kośc·elnego, nigdy tak c:hę 
nie sprawowałem mego urzędu i 
rtdości nie zaznałeÓJ, jak w tym 

Dlatego to z pełności serca l 
mówią. Wi(C najpierw, w imieniu 

. którego jGstem prez:? 
dz·~kuj~ dro.ztm p•rafjanom. ze 

moJe starania w 1prowadzamu 
Salezjanów d'l nasz.ej k ~ lonji Po 

dziękuic serde,znie Rodakom, 
ty.m reku t111\ akuratnie spłac,..ją 

na kościół, załatwiając: nawet 
~racr1untu z k1lku lat pr'l:eszłych W ten 

dając na koic ół a Paou Brgu 
czaj4c, pomagają naszemu D. Ks 

•rono!!l;zczowi w szupokojo:>niu najrlło 
potneb w dol'l' u Bożym. Tak 

ło s ę poświęcen'e nowej kapy 
ktJku ornatów, wielk1ego 

noszonego co n·edz: 1110 
sze6c u harcerzy, .iwóc:h k eh" 
j klllr11 no•ych szłandarów. Mo

dne ławki w kościele dla 
dziAtwy szkolnej zach;cajiJ 

lllm,az:It~:z do domu Bożego, 
Mad wszystkiern tem górule j~ncze 

radość, bo to, co ks. Salezja
roz"oczeli w tym roku, dajej po· 
dzą ponieważ bo niejsi kol niści 

3 O C$00il i posłali do War· 
na podróż drugiego ks Salezja

i ns zapewnenie tychże tut*i 
nasz Pan Konsul zapewn1ł nas, że 

ksi~dza z kraju b*;dtte m1ał 
•sucu\.ll:l ułatwienia. Daj go Boże jak 

dzej by nasz probosz:::z nie umarł 
tak:ieAro naw11lu pracy, jakiej s i~ 

jest w d t' mu to aż 
szkoły ma, to :: 

ltllc:zvtclelamtl. to z dziećmi czwartej 
których nuywa przyszłymi 

lauc:zvc:iel•ami Gdy go niema w domu, 
przygotowuje do 1ierwszej Komunj t 
dzieci szkolne po Hojech 1 tAmże 
słucha spowiedzi, aby im wszyst
ułAtwić. 

N gdyśmy tyle uro~zysto6cł pier 
komunji jeszcze nie widtleli 

aerce człr w fika !l kacze z rad os ci, 
si~ widzi, że nowe pokolenie eedz e 

lepsze od obecnego, któremu 
niech b~dzie za współpracv. 

Prezes: Feliks Stelmas•e•yk. 

(Misiones) Argentyna, Dltja 6 
19Z4 roku 

sn,.,owna Redak~jol 
Uroczystoić 3 maja kolonia nuza, 

staraniem Tow. Jana III Sob1es· 
obcłl 'dziła jak nRjwspanialej. 
towsrzystwa dołoŻył wuelk1ch 
aby jak najuroc~yśc•ej ten dzitń 
świocony, jekc urr czystość jna· 
. Co prawda n e obchodzono 

dzień 3 maja, lecz 4 t. j. w 

teść rorpocz~to po~bodem do 
na naboteństwo. Po n&bo
powrócono do domu towa• 

. Dzie~:i wygłosiły kilka wler-
o 1J-c1m maju i mo,.y przeplata
śpiewami i muzyk4 W mowie po 
ńsku (dla gości i zaproszC'nycb 

ch nauczycieli i uuodn1ków 
a..: •.• " ... "'"l"' p. Antoni M. Czajkow 

odczyt o zna~zeniu i do 
3 Maja co dało powód pa· 

polakim do wypracowania i 
sejmowi polsk1emu do 
tek licznych i wznio 

praw. jakie zaw1erała Kansw
a maja i że Polacy są pierwszym 

który nadał sob1e Konaty-
demr-kraty~:zną i chociaż obe~nie 

m&my nową konstytucj~ u 
w marcu to ot~a aie jest 

jak tylko przeprowadzoną 
3 maja. 

o 3 cim m•iu też bArdro 
sit zakor~eniła w sercach pol· 

akich. Po odśp ·ewanlu hymnu narodo• 
wego .Boże coś Polsk~ zakończono 
obchód 

Po skończonej uroczystości młodzież 
U'Ządziła zaraz zabawę, trwaj11cą do 
wieczon W wiectór zaś tow urzą
dziło znbaw; dla członków. Baw1ono 
s tę ochoczo. 

Podc~as zabawy, k" mitet :bierania 
of ar dla dotkniętych powodzili w Pol
sce. kor·ystni'IC z entuzjazmu bsw •ą 
cych ~i e uczynił .połów na serca , 
kieszeme• dłll dotkniętych n·es-!C~Q 
ś:ie'n, aby nietylko my się wesPltli 
ale i b~dących .w nies1częćc u rozwe· 
sel:li. Wyntk OAtychmtastowej składki 
byl przeszło 50$00, a wielu ~ obec 
nych i'ÓŻniej zapłacili ob1ecan11 ofiarę. 

z~brĄne pien•"dze bez zwlok• wysła· 
no do Konsulatu Polakiego w B Aires, 
dh jak naJrychlejszego przekazan1t do 
krsju. 

Z•dowoleni z ud11nei uroczystl'ści i 
zebranf'J skhdki, pugniemv podzielił 
ilę tą wiadomością .z r dakaft'i w Bra 
zylji, ~ -tD K. Czajko~'•ki 

Korespondencja z R1o Cutilho na 4 
stronie 

Wesoły kącik. 

BIEDNE TE ZIDKI. 

Biedne te t!dki l Nv1 tera to 
n1ech sam pan dobrodżvj powie 1 w 
sw,Jje d::>Jikatoe głowP wvmiarkuj(', 
Jakie )esi na szwecie wdzięc~mot'lzcz? 

- Jakto? 
- NvJ my cierpili my sob•e ..,o. 

szwtęcih, a teraz, jak trochu leoszt! 
cias jest, to co my z te(lO iotert>su 
mamy? 

- Ni•~ rozumiem p~na. 

-- DżyWUJP sze bardzo, co pan 
nie ;o~umit>! Te•·a wł"l!oJe gosp ' 
darzie toby c!:lciały ż~ć brz DH.SZt' 

llO'lloC. Niech pan dobrodżvj Dlipsi• 
kład obaczy całe swo e majątek! 
M ~ oao krowów. est młvo - a 

- Powitaczł powit ·c~? Ny, niech 
i tak będzi .. ! - Pfe! i- b ~ to na• 
sze d2.iadRi w· dzieh to t• .sobte do 
g--')ty nogama w grPbi , .• ,iewrócili. 

łiiniam p!ioa dobr·ldż· i . kłaniam 
oa:1i Hiłst~ g~>st"l'f'f ? folwark 
bez źida, a wiat bez luJz·, d zeń bez 
!o!.ł ń lt • L·.1.Ht~ da::c S ' ! 

----------~----------------
Mój og•ódek 

w rzywny. 
Opr!iCOWał J< te., 

K Artnfle pi .. czone ~,. ,,.. "turs!lu. 
K lk•n •6cio kl!f\ofl• ład ~ v h PbrAć z 
IU"V• obmyć W dwoch d•ch 0!0 

lić (po wvbra" u z w y) " rt~ć ro 1e 
dnet t obsyf'lyw~ć ią d• •Jłl grubli 
l'SZenną m~ką układać n • blaste i 
w•fnw ć do g•'TIFeg' Pli-C Gilv s1ę 
hdn e numienią 1 są JUŻ ekk e, "y 
ją<, d ć d' serwety ~ W\ "C stołu 
,_.,.d•T'ł s ~ na k· l"cJe d · 1s adłeg· 
.,.lek Na O'"'•A.i ś oor1 • ć m żna do 
nich s~tatę z pom d rów 

M rchewka z; !(fOS -l m N ·kr~ -
j c marchw1 w k stki dr• ~ ne lub na 
szatkowsć n~'Żem luh •a odpow1e 
dni m t"fJP nd SUtkr W 1t ilt jarzyn Je 
den litr NAlać tv msr.:ht'~ w"d4 tak 
jak kart" fle dać t• dną tyżkę mJSłt•, 
50 ~ramów cukru, je -l n4 rr-11ł4 łyżecz 
kt od kawy s nl1 Os bnr tJUSTCZO:'Ieg 
gr 1nku zielonego poł litra sparzyć 
&Orącą W • dą prze! fJĆ 7!'ITI04, DAIAĆ 
powtórnie l"rąc:& i ~ot:-w•ć wrzuc1 
wszy jedną 1yżk" m11sh szczypt~ s 1. 
1 łyzk~ cukru G Jy groch ' marchew 
ka już nu~k:k1e, zł~czyć :a em, zrob .ć 
ZRŚm•źke z czterech lyźek m"sła i 
ctterech łyżek mąkt, zarum. e ~ić lelrku 
m esz~t1ąc zsl"ć twieró l, tre.., ztmnel 
wody 1 pół htrlii!TI smsku go, w któ· 
rym S!~ g,.,tujJt te jH'-Y"Y r;,zbtc! ten 
s · s m ' tełką wleć d"' 11r2:~ ny, doda~! 
duż, stekanegn KOpi U z•c: nago •y 
mieszać rat em z gotr. w;.t' na kuchn 
1 wydać do strłu Do tr~; jarzyny 
gtzanki smarowane ja,em lub blink1. 

(Dokcń. nutą~i). 

gdzie .żyd i> Ztda ~ima •• Jemu wy· ZuR'iąz~k Polsk-t UJ K-;;-
p~dzi}• ! . Bo . uo urat, .u o wielgae ryty bie 
CIPrpteme_ ma~ł) un sobae na gł_up l Sini~ S?.Yn• ""P' l'!~x~ t>t~ Szano 
stwo naraził Za co trzl"b9 go ]Bk wovch człu,,k,jw zwaazl-. 1.1 na Pól• 
katde rzecz w garszcv szczvsnąó" roc?.tae Walne Zg oma(h ·nie, ktore 
żeby uo o~ wet kawałek te głupJP. odbc:dzie sie dni • 27 go ipca b. r. 
l{a~c~me me . p~wąchał! Trz~ tak 0 g•>dzmie 2,ęi?i pi• . l- •11 .; niu. 
ws•stko vgmecać zdU"'Z\CZ, ~Pby · 2 ~ sPkretarz B Br,OMB0\1 
mv całkiem życie nw mieli! To -
jes• git interes! to jf>st m\·łt..szer Nasiona z Pnlski 
dzte l to ludzkoszcz jest! - Jak 
tak wsistkie panowie b~dą robiH1 
to gdz1e my doJd~emy? 

-· Ależ, panie JankkJ, mog~ 
was na przykład zaoPwnil, te jak 
W•sz svn b(dzie doktorem1 to go 
w elu ~ nas wrzwie i da mu za· 
robek UCZCIWY 

- Nv, co to? Ws tystkit-' ziri t 

maJa doktorami t ć? A kto b'=dzie 
ch • row&ł? 

- .Niekonierzoit-! D!aczego nie 
mają być kowalami, rvmarzami 
dtacz• go nic mają wyrabia ć wo 
zów, maszyn? 

- Ny, co z tPgo? Czv to hllo 
dd? czv to inte f'S? 'zv od te~o 
rnożna rrtieć ~\c~.-? 

- Jeż< h im sie to ni~> pod 1tm, 
to niech rllbią drzewo,. niech s1-: 
ucz~ kosićJ niech do tniwa idą 
do duga, niPch ziPmniaki kopia . 

- c., pRo mó~~~~~ Pft! Czy ~ r 
jest zidltów inter• &? r .t ka .pasku 
dna robotal Czy to ~ tego może 
tycze bvć? 

- JPdnak są lud?.ie, którzy z 
tego ~Y i f.l! 

- To nie żidki, aly •• z prze, 
prosieniem osoby pana dobrod~eJa1 
co tu długo gada6? Ja chcę panu 
dać za karczme1 za młyn. za kro
wOw, trzydzi(- ści procent więcej 
niż te d~isiejsze dz1erżawcp; za 
dwa lata z góry gotówką płac~! 

- N1e, panie Jankieł - nie 
zgodzą sią na to, nie rnoge ruszać 
ludz• spokt.jnych, którzy jut os1e 
dli tutaj . już się Z~" l'lSpodarowali 
i r racu1ą urzciwie. 

- To jest pańskie ostatnie sło• 
wo? - zapytał Jankiel, wstając i 
biorąc czapkę do r~ki. 

- Najostatoaejsze! 
- N y, to póco ja tu psijecba 

łem? 
- Z życzliwości przeciPt, ja. 

kieś sam m6w1ł, powitać UlQie ••• 

s~ na sid.tdzw św ' 1 naj 
lepszych gatunku w 

Nj i. Q Ił. a ru a ·:t: y w 
(T>>r bk 200 

• Bruk!- w, b Jl'8 t cyk o 
· 'j:ł l 1 y OJt , fal)ola 8 groch 
cukr,, kalafJo~y. kałdtt p' 1 kapo, 
~;la (głowJasta1 hruk~wJ ... k , czerwo. 
na, włcska) kop· r1 r11ajeraa 2k1 
D.Jak jadalny ma:< btw• mdoov 
mu-.ztłtrda1 ogórk'1 p; c ~arl{i ( '8• 

... łk i 1 cPgiełklł l " ). pi prz,. 
:nE>tr u-..zka , po u ido:- , 1 " v ta b.u. 
hPr, rzł'pka 4:l m1' s , , dki ·Wka 
l m. ':'1 ~ał t;s, s' l i~p~~r··~. 
• 1. '" !1 " u-.k~ \' k • t ) 

~rJS · O ~a km1 Óto 
(Tor• OlU! 300 <::i ) 

Rratld, cbaber, d~w,. ki goź 
rtzik1, g oszek pach nta· \ ' lew~onJ!l 
IWie ~~S.&1Zk•1 łU ~I t {, t<l ', 'I:PJ 
''ł' mal.ł•ł n<~.:;tur ,., j11, ' ,) ż ~i .. , oł . 
mv"• rezed:., sL:jenmHt~ Hd .• tld 

Wvsyłka ko1>•1ą- Juo . ocztł\ w 
~omir~rh rat~! B"'łZ"'" 
PAWEŁ NIKODEM 

TrtiVt:~sa Za~ ·~1an .. ::l, f> 
- CUHJTYBA ·• Paranto 

ft~}!Qj!:~IIQif~V)j'tf1tf~tlnlt 

S Dobry cieśla S 
a poszukuje ZaJE)Cia Stawia domy R 
Q naprawia je, podnosi i pr:~:eciąga a 
l Biete roboty na dnrówkę Jub na D 

akord. Roboty gwarantowar.e wy· ~ 
konuje tRniaj od inny h, D 

1 Zgłoszenia. Jan Rvmanowsk. - Ku· i 
~ rytyba, rua tiaiJ Paulo " 29 
u~~~Uł~lla'.;.I\;IIMIQ..~a 

Domini,t Kurecki · 
Poski zak at1 kra ' ' ieckł 

CJUca Ałe~rre N. 3 
Wielk1 wybor materJałów aa ubranie 

lamówienie wykonuje Jię w razie po 
łrzeby w 24 , ,.d dny. 

Be.Ote $(WQ .. RłłtOWłUia 
~t-1 Y ~iSKm_ 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie cery trtAjdziec•e w składzie spożywczym 

L UCCA & C-ia 
Wielki depn%yt zb":b i n"cinmllnegr, win•. Sprzedaż hurtowna i debliczna 

Plac Coronel Eness (dawniej plac da o:dem za Katedrą) nr. 7 (065) 

- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
:~ HAUER IRMAO & CIA : 
~ ~ 

l 

C2 ~a Pacheco : ,. 
Tow n• h' ~· fnP, d 1 i ?.P' rlooRf ~i. ,-.prfnm 'łt 

---- SPJJZEDA.~ HIJLł.TOWNA l DROB~.ł. ---- = 
~ R ·n J ·e B ~~~•facto 9 1Jt 

Sk k T 340.. ',11 rzyo a pocztowa 3ut, Adres telt>gr: H.tpa - elrfon ~ 

' ' 

K 11''' vb t - PArana - Br'łzvlia ~ 

Mówi się po polsku!··--- : 
•-e '" li' .f~,.~, wii' ~li' if~ii'•., fi~~~ •lilii ilf • • ·~ ,.;y. 

-~--.1 

Loterja Narodowa 

!\ N A C I O N A L , . 
To\VH zy"~ł w lnlP,.yjne anonimowe 

Cią·~ r. ienia publicznr; 

W środę dnia 23 lipca, główna premja 
. 

3 :00 $00 
Bo~odaje 80 90 pr•~ w p! em,jach 

------------------------------·-----... ---------------
~**Włłi .. b*tłtiiaU.tłiiłilłłt**łłWtttłtidd*tdti ~ 

ł .HERWALE l 
1 •. -... ~.... .. 
ł CbcPcie knpi6 fazeode małą lub dutą z herwą. lasem. l 
l stepem lub też 1iemie do upriJ.wv, zwró6cie się osobiśr.ie do i 

biura sorzeda:h' ziBmi przy ULICY PEDBO IVO Nr. 25 .,. 
~ lub listownie do f:rmv, gdzie dowiecie siQ o ziE>m!ach .., 

l pewnych i tanich. == - . ~ ADRESOW AC : l = SOCIED .. \'DE COM\łERCIAL LIMITADA i 
! ~ := on;x ~ post I, 204 - - Curit -rba r. .. .. 
~"'''"' ... "'''''''"'"'~'''""''''"''''''"'''"~ 

Karol Sl,ibiń ~,.ki 
Profesor mazylu dyplomowanv przez 

Warszaw~k e ł\ons•·rw~'O jum Muzvczneł 
nowr•"~mł do Kurvtvby i otworzył kursa 
(lry na skrzypcach fr.rtf'pianie oraz teorii muLyki, 

Uczoinwif' c~rą ·y ie 4'~zlałdć w muzvce mog:a zgła :;z&t 
sit:, od godz 9 t• j d·1 11 t f' l i od 3 riPl do 6 ·lP-j 

Bau l de Uaręo N. :10 

~~~~~~~~~~~~~~~1*1~~~~ 
···~lii!CP~I~G~ . ~« · •••. 

Koloniści! 
używajcił! tylko nawozów marki 

~ 
DO NA..RY(!IA: 

Curityba ·- F rnatt•n H kr d & c: 1 15 .~ \~ovem'•r 95 
,, ·qui •. "ł t B··anro 

Curitvb'l. - · R,)dl•lf · ::k·otwt, 13 1it' Md.io 91 
Sa · J· 1s~ dos Piuha-:':s - P t:dro Ob1urrato 
Affqoilo Pt'ona - Su<',edad~ Airicola 
Ma1·tcy S.Jciedrtde Agricola 
Z ·Carias - Tbomaz Nogi)Sek 
Mart t liino - Jvao Kuź;na 
Tbomu Coelho - Sociedade Agricola, Santa Maria 

» ~ , » Sao Miguel 
Araucaria - Sociedade Agricola Dom Ludowy 

Araucar•a-Miguel Zdaciak Abraocbes • • 
~ ErnPsto Bucbholtz K•o Cla,.o-Jnao J. Kier 
• Joiio Valtohoi Rio . Pgr~ Jorge Wtesenfhal 

Sarioha-Vu·ente Kłossowski Ponta Grossa -Alberto Ansbach 
Guaiuv&ra-·Sociedade Agricola Santa Candida-Sociedade At;ricnla 



.~--·~---·-n--~·-8~-==~~=•c•·~··~,~~r~M?~· ~==, *· ~~, '-~--~~~----- ----------~·-r~~ 

Mirosław Szeligowski 1 ..... . , ... " . ........... . 
D;rl;r a•:rńent klłałk earopejskle.ll j ~~ 

Leka:rz i. ope:ra.to:r rJ 

DOKONUJE WSZELKICH OPEiliCn CHIRURGICZNYCH l K8BIECYCB 
Let.:zv podług naJDO\\szych sposobo\1!. Bada za pomocą promieni Roentgena. t l 

Dr41 Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

Jl'9s1ada wła~aą. praeowaię do b~ań mikroskopowyeh i badafi • 
krwi na choroby ukryte. Plac Tiradentes N. 19 

Chorych za1niejscowych przyjniluje na lec~enie :d • 

w swej klinice. __ _ __ J 1• ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. tytoią i kukurydzianą, cukier, ryt,' sól, 
śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. Bua :sao '~raoc~sco •· •3..- liaryłyba _________________________________________ , ____________ _ 

Ma r6wnid najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki • 

BIO CASTILHO, kolonja Erechim1 
Rio Glande do Sui. dnia t11go 

maja :1924. 
Towarzystwo Wiara i Ojczyzna 

Kościół i Szkoła7 urzadziłą dnia 
31 maja b. r. uroczystość Sw. ~ta1 
oisława. W dniu tym przybył do 
nas ks. Paweł i odprawił uroczy. 
stą msJę św., miał z dziećmi nau. 
k~, i przygotował ich do pierwszej 
spowiedzi 1 komUDJi św. Przygo· 
to wy wał ic1 p-rzez d W li dni, p:> I 
t~ m dnia 14 maja przystS\piłą dziat 
twa do stołu Pańskiego1 które 
wzruszyły ich serca. . 

Po komunji ś w. przemówił ks. 
Paweł do dziecit wskazując im jak 
wielkie ma znaczenie pierwsza kt. 
m:1nja św. i jak ruił" jest Panu 
Jezusowi. Nas!~pnie przemówił kilt 
ka słów pożegnalnych, do rodzi· 
ców.ł żeby pamiE.; tali o swoich deie· 
ciach,. żeby im dawali dobry pr?y· 
kład 1 wychowanie reJigijoe, teby 
p~syłali je do szkół religijnych a 
n1e do szkół ku~turalnych. Dziatwie, 
która ucz~szczała na nauko ro~. 
dał obrazki i medaliki i upominał 
ją, żeby pamiętała o rełig}i i czci• 
ła czwarte przykazanie Boskie na. 
kazujące czci6 ojca swrgo i matkę 
swoją. Potem przemówił słów kilka 
do młodz1eńców1 których miał pod 
swoją opiek!l. 
· Wszyscy mieli łzy w oczach i żal 

iro było żegnać ks. Pawła1 który 
był zawsze serdecznyrnJ naprowa
dzał do dobrego. zaprowadzil 
szkoły religijne i oznosił szkoły 
, Kultury« Budował k~plice na ko
Joojach, oddalonych od parafji. 
Wycierpiał też nie mało przez one 
trzy lata w naszej parafji1 zaczero 
wszystko do porządku doprowadził. 

To łez ze łzami w oczach i ża · 
Iem żegnaliśmy Czcigodnego kapła· 
na gdy odjeżdżał do diugiej ka· 
plicy Serca Jezusowego. 
Nauczyciel - Jan Gęmpka (syn). ............................... 
: Dr . Zygmu nt Gradowski ~ 

: ADWOKAT ~ 
! Po ukończeniu uniwersytetu, ł 
• ma zaszczyt zawiadomić Sz. ' 
' KolonjQ Polską, iż otworzył ' 
i kancelarjQ adwokacką i te ' ! załatwia wszelkie sprawy cy. 
1 wilne, kryminalne, spadkowe, t 
"' rozwodowe i t. d. ' 

= Biuro i mieszkanie : ~ 
' Praęa Osorio li.G7. ' ............................ 

Do sprzedania 
dom drewmany, majliC Y frontu 45 
palm i długości 40 palm, położony 
w dobrem miejscu i stosowny na 
sklep- jest na dcgodnych waruo· 
kach do sprzedania. 
Odnośńsch inrormacji udzieli 

Francisz'.!k Wątroba· w Palmeirze, 

D r. Carlos Doretra -
Kli~ika medyczno chirurgiczna. Specjał 
nośc: choroby oczu, uszu, nesa i gart:lła 
Kon&u!torjum: ulica Marechal Fl1riano 

n. 19, Rezydencja ul. V-de Na~ar 
n. 86, Telefon 888 037 

Dr. earloa tekJer 
Oi' eratt. r i akuuer. spe<:jalność cheroby 
kt·biecc i pę~;herz.a. Przyjmuje od 8 do 

\ł 1 ~:. a 2. oo 4godz:. wtt.cz. Przy ul.cy 
. Ct' ncolheiro Barradu n 111 l3t) 
. ·-~---

Dr. Eapładola 
Re1ydet1cja i koasultlrjum ul Marecbal 
Deodero n 4tl, Przyfmuje ed 12 41 16 
~ pe poł!llllnłu, Telefoą 151 OSO 

Dr rraaelaaek Fraake 
Prsyjmaje cad 3 do 5 po pol. Konsul 
torjulll utica Barae do Serro Azul n 8 

Ret:ydencja ulica Cemmendador 
.. , . Araujo n 74 . . :rOt 

Dr. B. lzaaea• 
0pe.rator~Akuszer. Specjalność choroby 
kobieco 1 p~cherza, Kensulterjum Apto 
ka 1 de Mar<;o ń 6. Telefon n 62. Ro 
zyden~ja !lo Branco n r6, Telefon 

_ n. 661 08 . ·n.-.· , =· ....... _ 
Dr Bea4ea •e ArauJo 

~pecjalntśc!: syfilis i choroby pfcJiterza 
Przyjmuje o• 3 do 5 po pel. Kinsui 

torjam Apteka Minerva, Pl•c Tira 
____ _ cientes . 96 

Bt .&aaelt •&;.A-.eke~ 
Specjałnlłć eboroby ner•owe i dzie 
cinne, DJrektor Centrali instytutu opi"ki 
·11d dziećmi pr%J ul. Alegra n b gdzle 

przyjla&ajo od 10 do 11 l pół z rana 
07 

Dr. 8al4aala Mobrłnho 
Kli~lka dla •ortlłych i dzieei. Leczy, 
IJftllt we wtzeltlds 1tadjach propara 
tem Bilmutbitdma. Leczy cheroby 
'"rwewe i nalogtwe jak alkehe lizm 
' aggestit. Kensułlorjull: Ul. S. Fran 
c:isce • M. Apteka Mocierna, RezJdenc::ja. 

. Transsa Saclaarias n 12 a 09 
8r. Wtrmo•• J.t•a 

Akunerja l eperacjo. Kensulterj~m Ul. 
l de Marr;t n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
do 4 i p6ł aodz. po połuclniu Rezy 

dencja ul. Dr. Muricy n 129, 
Teleftn 123 013 

Dr, Tem-'• llelto 
Wyjeidża dlł chorych w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do lO i od 16 
do 17. Ktnsultorjum i resydencja Plac 

Tiradeates n M a. (obok apteki 
Stelftlllll) 06 

bliTI•ui 
A a•a ~armeltano •tne~ 

al. .&:ba .. Perelra n. 43 012 
B•mhl'ło Pimenlel 

Ebaae Perol~a n. 11 012 
.Jacek Dl'omlewłcz 

Z;by aztaczno z podniebieniem i bez, 
w złocle i kauczuku. Płombowanie i 

wyjmewanie bez bólu. 
Jloltota pierwszorz~dna-Ceny pr1ystc 

pne. Przy ul. Riachuelo n. 8 . 015 
.Jei.o B. Da•t i os 

ld'l. Marechal Floriano, n. 102, przyj 
____.__._ asuje o każdej gedzinie. b18 

..Jua .. Daciel 
Wkeńaony &łmtysta w N. Ameryce, z 
23 letni.'l prattyk.'l· Wyrywa bez bólu, 
plombuJe pa ceme od O$ i wstawia po 
~enio od lOS. Rebota gwarantowana. 

Dl. Commendador Araujo n. 24 
010 

LeAe Becelila 
Przyjmuje od i do 11 i od 1 do 5 oj 

IOdzioy. Plac Tirdenten n 10 
022 

Księgarnie, papiernie i drw 
karnie 

.,asa de Nevidade& 
Pilmla iustrowane, jarnale, zabawki, 

kli~ti do nabotedstwa, świote obrazy 
i statuetki, najrwzmaitrze przedmioty 
na prezenty. Papiory wazełkich ptun 
k6w. Prą ul~cy 16 de Movembro n 66 

Lłvra•Ia Baa•tal 
Pierwszerztdny zakład drukarski, intro 
Iiaatornia, liniarma i fabrykacja ksuag 
handlowych. Wy bór ks1ążek i przyrz4 
dów szkolnyeh. Dla kupców ze znacz 
oym upustem. Ul. 15 de Movembro 52 ~ ..:._---,-______ __:_.:...::..::....::.::. 

Pompeo .Bełs 
Agent różnych f~rm, Importuje papiery 
i' przybory biurowa. Skład i biuro przy 

._Hey Jose Loure1ro n 39 Adres tele 
graficzny LUZQ Caixa postał 308 

.~- Ea•a-8ebm1tat 
Wyr hy fajanso·we, żelsz•wa, 111zkła, 
an-,Un!Cjft, Jo~110y ' ole1~ . 1Utełltlt: ma 

terJały at• mt&l"J' elekuy~z.nej, 111m 
py etc. Plac Tiradentes n 3 048 

• • Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydze. fasolQ1 ziemniaki, masło, jaje, drzewo it.p. 

~ MPBZEDA.Ż NA KOI..ONJE HIJBTOWNA. l DĘTALI()ZNA. l C E N Y P Ił. .z Y S T Ę P t' E 

t Fosiada filje w Thoniaz Coelho i Araukarji 
" ' ........ ·········~ ••••••••• 

:!!tapataria 8 iria 
Korzy•tajcie! I.kwiduje si~ wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 

Plac Tiradentel z prawej strony ka 
. !edry n 10 062 

Bodolpho .l~lnaeller 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jase Bonifacio n 3-a 

ASEKUR8WAC SIĘ )!CA ZYCIE 
Radzimy tylko w E!UITATIWIE, kt' 
ta ma swotlł ftljo w Kurytyble przy 
ulicy 1 de Mar~o n 4 A. Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na Kurytyb9 
Benjamin Ferreira Leite. 051 

PIBNIĄ.DZE 
wyrozyczają sit: na mały procent 
pod bypotek~ lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje siEJ i 
sprzedaje domy, &iemie i majątk!. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 
chał Deodoro n. 38. 028 

HOTEL . CURI'l'YBANO 
Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrzemiasta, tram'Paj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia · 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła siQ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de MarQO n. 7 - UW AGA 
Ten hotel w vł,cznie dla rodzin. 

OóO 

CASA. .JAWB 
Jabóba Grinspunda 

Fabryka mebli, materacy1 kołder 
i płaszczy nieprzemakałnych. Po· 
siada meble nowe i u~yw.ane. 

Sprzedaż na wypłaty. Ptzy ulicy 
1 de MarQo n. 18 -Telefon n. 3B9 

041 
-------=~~~~~~------łJĄ.SA .fBĄTT, 

Skład maszyn do pisania R~ · 
mington i Corona; maszyn do li .. 
czenia oraz kas , Registradora « -
Przy ulicy 16 de Novembro n. 66·a. 

052 
- PI::o!8~Ą~N=I~4~11~A~D~A~M'!!'!!IZVIIIIft'!.N~IE~~-

uczy 
Ellsa {loustanłioa Rocha 

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

wszelkie roboty do przepisywania 
Da maszynie. 038 

PBl fiY~ZiA SZli o:r..Ą 
HAliDLOWA 

Przy uL Dr. Muricy n. lOS na piętrze 
Dla h•ellalterów ł kereapea-

denłów 

Cały kurs trwa 15 miesięcy t w skład 
którego wchodzą 4 biura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko·m l 

misowe. Zapisywać się można ~ 1 

zawsze. . 027 ,,, 1 

ADWOK&m. - " t . 
AZEVEDO MACEDO f 

. i DR. MACED0 FILHQ 
Prowadzi wszelkie sprawy cywilne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot, w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathańny. Koszta z góry płatne. Biu 
ro Av. Vicente Machado 20. 078 
-.. DR. BE~JA.MIN LINS. 
Biuro Concelheiro Barradas 181 {063) 
---o'AVlD :SILVEIRA DA MOTA. 
2 biuro rejentalne Sierot i lnnntarzy 
Przy ulh:y Mare~:bal Floriana Peixo• 
~2L ~2 

DR. GASTAQ FARIA. 
Biuro Plec Gaorio n. 497 Telefon e26 
044 

DR. HUGe ANTONI. DE BARR8S 
Biuro ulica Buenes Aires n. 16, iele 
on 666 011 
- Dt<. ULy..,..,.r;s ViEIRa 
B:uro uli~:a Rio Brane.> n 81) Tele 
fon 376 ~ 

Na.JwiQkszy wynalazek dla leczenia s fiłisu 
:EJli:x:i:r ,,9:14'' 

uanany przez Narodowy Dopartament zdrowia publicznogo pismom dn. 11 batego 
1918 roku, Nr. 28 

Zwalcza skutecznie syfilis bez mebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener 
gicznym Aredkiem, czyszczfłcym krew i lekar6twem wielkiej wartości' 
Jut przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powa~niej" 
szych: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikają jakby je r~ką 
odjął. U 9G0/o mężczyzn ! t>natych, którzy za czasów kawalerskich, chorot 
wali na choroby sekretne choroby te pozostai'ł cbronicznemi i to jes 
przyczynił, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarcZ!\ zupełnie do odzyskanta waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz} byych na-.tępstw, 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej 
szem lekarstwem, poniewa~ oie atakuje ~olądka i jest przyJemnym w 
u:!yciu. "ELIXIR 914:• nabyć mo~na we wszystkich aptekacła i skła 
dach aptenznych w Brazylji. 
Qłów•:r skład Oalvio e Cła S. Paalo, &:.-. Mio .Jolo 1411 

S~anowne Panie ! 
W ciągu 41ch godzin uwołni6 się możecie od kolek macioz• 
oych, jeże li użvwaó bedziecie •FLUXO SED\ TINAc 

uzn&na prses Narodowy Departament Zdrowia Publiezneso, pismom dnia ZS 
' oserwca 1g15 roku. Nr. 87. 

,:J'Iłuxe-8edatłna" jest jedynym znanym prodoktam leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lee2eo.iu o.iedoLOagafl kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w cil\gu 4-cb godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści · porodowe i kolki, i zabez
piecza tycie kobiot przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdach •.• Przy innych chorobacła kobiecych .Pl11So·8eiatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobieca. 

Zaleca siq lekarzom i akuszerkom. 
Je<lyni depozytarjusze: 

Galwil4 & Cła S!1o Paulo AvenidaSao Jo11o 145. 

Towarzystwa Praac•siiJe Zegla~el Bor11kiej. 

"Ohargeur's Reunisu i .,Su d Atlanlique~' 
Reeularne odjazdy z portów Saolos 1 Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami 1u

ksusowemi pospiesznymi, które odbywa 1ą podtót zq Saotos 
do Francji w 16 dniach oraz statkami specj'llnie urządzo· 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą J&k naj wygodnieJsze po• 
mieszczenie. 

Statki maią do dyspozvcif kabinv III klasy. 
Podr0ż z Bordeaux. z Havre czyi• 1 Pallice do Gcł,ń•lc• etd 

bywa sio pociągami francuskiem1 aż do Dunkerqua. a z Dunlcerque 
do Gdad1ka statkami komp fr•ncus~iej • Transatl!tnt1que• . W ten 
sposób uniknie t iO różnych nadużyć, na które nieru bywaj, nara 
żeni nasi pauź~rnwie na granicy n1emiecklej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z •ANT08 Z RIO DE J.\..N'EIRO 

•MEDUA.NAc 29 czerwca 30 czerwca 
~FORMOSEc 4 lipca 
•CEYLUN• 13 « 
•LIPARłc 18 c 
•MOSELLAc 27 lipca 28, lipca 

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

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l .ui* ~avier N ~łił, ~ ~·vtyb,, 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N. 
Zało~. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i 
zabawek, materjałów, przedmioty właściwe na presenty, oraz;oa KA1rn111111 

Warto ,przekonać si~ osobiście o dobroci towarów jsko też 0 

kich cenach 

Handel Polski 
w Barro-Erechłm Bło G r. S. 

Wladysl awa Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakotet 
dzi rolniczych1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kapuję 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro- Erechim - Rio Graode. do Sul. 

Pod P' 
wita-Gaw 
z 22 

cająca 
N 

być 
bardzo 
hecnej 
j~szcz~ 
stę am 

.nej 
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