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List niniejszy umieszczamy dopiero dzisiaj, 
ponieważ wskutek rewolucji w Sao Paulo otrzy
maliśmy go dopiero po wydaniu ostatniego nu-
meru "Gazety Polskiej". REDAKCJA. 

Słowa pożegnania. 
---~ 

Żyłem t 5 lat w Brazylji pomiędzy ludem które następnie oświecały umysły dziatwy 
polskimi a ostatnie dwa lata byłem wydaw- polsktej i uszlachetniały ich m~ode serduszka 
cą "Gazety Polskiej", stąd !eż w ~razylji miłością Boga i Ojczyzny,- tak też i tam
posiadam dość licznych znaJomych 1 przy- tejsi koloniści o mnie zapomnieć nie mogą, 
jaciół. Im tych kilka słów pożegnania poświę~ bo wszystko im przypomina pierwsze lata 
cam. razem przeżytych cierpień i radości. Wi~c 

z powodu braku czasu ni~ mogłe~. od- żegnam Was, drodzy Rodacy, dawniejsi m i 
wiedzieć i pożegnać wszystktch parafiJ, w parafjan i e, na kolonji Cruz. Machado! ba:
których pracowałem ja~o . duszp~st~rz, ~ie dzo mi pr:;:ykro, że nie mogłem zadość t· 
mogłem nawet pożegnac s1ę oso~tścte z me: czynić waszej serdecznej prośbie o odwi~
którymi przyjaciółmi i rodakarot w sameJ dzenie Was przed moirn wyjazdem. Li t 
Kurytybie, choć winien im jesterr. prócz pr~y- Wasz z podpisami do mnie i do Najprz;· . 
jaźni, szacunek i w~zię<..zno8~.,- A~y Wl)~ Ks. Biskupa odebrałem krótko przed w -
choć w części zadosć uczymc powmnosc1 jazdem z Kuryty~y, nie mogąc już odło · ć 
i uśmierzyć przykrość, którą z tej przyczyny podróży do Polski; żegnam szczególnie wp· 
w sercu mem czuję, iż nie mogłem uścisnąć sze dziatki, które mi naJwięcej sprawiały QP· 
ich zacnych dłoni pożegnalnem uściskiem, dechy. Setki listów, które odebrałem po moim 
tych kilka słów skr~lam w przede?niu _me· wyjeździe od dziatwy szkolnej w Cruz ~ 
go wyjazdu do OJ~zyzny, fegna}ąc stę z chado Jl?Z~stan~ mt n~ _zawsz_e drog~ 
wszyst~imi duchen:t 1 .s~rcem. . wspo~me~1em 1 ~ape~memem, ze praca t 

my_śli żegnałem drogich mi na zawsze pa- ideami przewrotu, bądź przenoszący nad 
rafjan ~ Cruz Mach~~o. .. sprawi~dl!wość i miłoś~ interes własny, ich 

Oprocz długoletnieJ pracy Na kolonJr Cruz namawiali do porzucema "Gazety Polski~.~ 1 ", 
Machado byłem jeszcze duszpasterzem w l a zaprenumerowania sobie jednego z dw\·, -:n 
Ponta ~ross~e i n~ iml?njach palmeirskich. innych pism p~lskich. Iluż to czytelnik.)w 
Tam rowmez drog1e rm bardzo dusze zo zapewmało m me, że czytają "Gazetę" od 
s.tawia':"· - Pożegnawszy się osobiście z ro f samego początku, więc przeszło 30 lat, i że 
aakam1 na S'w. Barbarze żegnam na tern tę wytrwałość uważają sobie za honor i Zl· 

miejscu osobliwie wszystkich parafjan w· Rio szczyt. 
dos Patos, na Villinhi i w Canta Gaflo. Tych tedy tak bardzo życzliwych czvtel-

ników "Gazety Polskiej ", którzy pot:flfili 
ocenić pracę i poświęcenie dla dobra s JO

łeczeństwa żegnam i za wszystkie sło\.A·a ·.y
czliwe i pomoc jakąkolwiek dziękuję. 

Oprócz parafjan należy mi jeszcze poże
gnać czytelników "Gazety Polskiej". 

Z powodu nadmiaru pracy nie mogłem 
nieraz pomimo najlepszych chęci, pozostawać 
w pożądanej łączności z przyjaciółmi tego 
najstarszego i szczerą S)'mpatją w szerokich 
kołach wychodźtwa cieszącego sie pisma. 
Dziś więc, żegnając się z czytelnikami "G a 
zety Polskiej", dziękuję wszystkim, którzy 
wiernością i życzliwością, słowem' zachęty i 
uznania mnie skrzepili na ducłiu i sprawie 
"Gazety Polskiej" służyli. jak przywiązanie 
do tej pionierki prasy polskiej w Brazylji 
nieraz rozczulała mnie. Iluż to z nich za
pewniało mnie, że bez "naszej kochanej 
"Gazety Polskiej" żyć nie mogą", że nie 
"wypuszczą jej z ręki aż do śmierci", po
mimo, że są ludzie, którzy bądź uwiedzeni 

- . - ____ ......__ ~ 
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Na zakończenie życzę aby .., Gazeta P l ł· 
$ka 1' chociaż już nie jest własno~cią tlcls 

Misjonarzy Słowa Bożego, i chcciaż nie jest 
przez nas redagowana, w dalszym ciagu się 
rozwija~a i na popularności coraz wię_cej zy· 
skiwała, ··aby doznała wszelkiego popal'cia 
moralnego i materjalnego, ku spełnianiu tej 
misji, teg9 zadania, któremu od początku 
służyła. Zyczę nowemu wydawcy ,.Gazety 
P.olskiej '', ab>: wytrwałą pracą i po§więce
mem wydawmctwo "Gazety Polskie]" roz-
wijał i utrwalił. · 

Rio de Janeiro dn. 27 czerwca 1924 r. 

KS. T. DRAPIEWSKL 

Bywajcie zdr9w1 _mi h Rodacy! N t ech nas l posV:'1ęceme dla meJ .me. ~oszły na mam~ 
uczucia braterstwa 1 wytrwała praca dla na- Nte mogę tu pommąc Jednego szczegolu l 
szeao ludu w dalszym ciągu łączą i przy- w dzień mego odjazdu z Kurytyby. ·W sprawie szkolnictwa r· Zapomogi rozdzielane są między dwie.tyl~ 

,ko organizacje: "Kulturę", pozostającą pod 
jaź~ naszą utwierdzają. - Chociaż. nas dzie- W śród ostatnich pożegnań z gronem 
lić będą oceany i lądy, blis~i~i sobie zaw- przyjaciół,, któ_rzy .przybyli na stację ko!eJp· 
sze pozostaniemy, bo wła~~twte tylko ~uch wą, _przec1~n~h stę ~r:ez na~ło~ ludz1 a 
i serce łudzi zbliża do s1eb1e - łub fez od staqt dwaJ chlopczyk1 1 oddah m1 kopen1; z 
siebie oddala. jakąś zawartością. Nie miałem czasu spraw-

Opuszczając Brazylję przede_~szyst~i~"! dzić _natyc~I?ias~ 7a~arto.ść lis~u, bo pociąg 
żywo stoją mi przed oc:;:yma mle]scowosct: w t~] ~~wth ?dJezdzał,. Qdy Jednak grono 
w których pracowałem jako dusz1Jasterz. Pra- przyJactoł zry\knęło mt z ?CZU otwo~z~łem 
cę moją duszpasterską rozpocząłe~. w Ku- koBer~ę; ~awierała .ona w1ązankę św1ezych 
rytybie, tam tt:ż po prz.eszło ~O letmeJ przer- kwiatow ~ następuJące słowa: . : 
wie ją skończyłem. Najdłużej, QO S lat, pra- . "\VIelebny Kstądz Teodor Draptewskl. 
cowałem na kolonji Cruz Machado i tak, Zyczymy szczęśliwej podróży z całą ro-
jak ja nigdy zapof!lną~ !1ie I?ogę,. ile t~ m dziną: Stanisł~w, ~?zalja, .Czesław,_ Wacław, 
przeżyłem przykr~~ 1. mt!el ~oh~. gdzte, dzte· Jienryk, S tamsław 1 Tadzto Rozo.hmscy. 
wicze lasy brazytuskte. ~ctehły stę u ~og J?O.l· Zyczymy d~brego powodzema!" 
skiego kolonisty, ~dzte wyqar.ta qz1czy~me J;zy. stan~y m1 w oc~ach. lJ cało~a!em te 
~jem i a pokrywał~ stę ~h_lebo~aJnem zbozer_n; k~1atk1, , które ręce dzmtek, ~awmeJszych 
Bazie wznosiły s1~ koscteły 1 szkoły polsk1e, m1eszkanców Cruz Machado mt padały 1 w 

w Brazylji. · 
INTERPELACj A 

posła Dra. K. Polakiewicza i kolegów do 
panów ministrów: Spraw Zagranicznych i 
Oświecenia Publicznego i Wyznań Religij
nych w sprawie udzielania z funduszów 
Ministerstwa Oświaty subwencji dla partyj 
politycznych w Brazylji Południowej. 

Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ku· 
rytybie ma w budżecie specjalną dotację na 
cele popierania szkolnictwa polskiego w Bra
zylji .Południowej. System rozdawania wsparć 
stał się jednak nie podporą szkolnictwa, lę{:z; 
źródłem dochodów partyj polityczn.yd. za~ 
żarcie się przytern między sol?.'\ zwalczających. 

· kierunkiem głównie kupców, o charakterze 
radykaln.ym, oraz "Oświatę", prowadzoną 
przez kstęży, ~ charakterze kleryka!nym. 

Data powstania organizacyj zbiega się 
dziwnie z czasem, od którego Konsulat za~ 
czął udzielać wsparć oświatowych. Obie są 
związkami towarzystw OŚWiatOWO· szkolno
kościelnych, szerzą oświatę według własnego 
polityczno-społecznego widzimisię, wydzie~ 
raja sobie wzajemnie szkoły, a przedewszyst
kiem stanowią dwa wrogie obozy polityczne 
i dla propagandy swych kierunków politycz
nych wydają własne organy: "Kultura" "S w i t", 
".Oświata" "Lud". -Z dołączonych egzempla
rzy obu czasopism Pan Minister'przekona się, 
że urzędowe te organy zrzeszeń oświatowych 
mają charakter zdecydowanie polityczny. 
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." "ale. O 
Mil~!I"'D"'• - T..1k jest. Wiem to od Alfreda. Oil,a, te to właśnie byl Ritter, który si~ n~ ~wiady ł D!'O~a. znana ;6st, jako daw-;.e schronisko znanego 

111 v -- Dobrze więc. Pojedź pani n~tycbmill!lt tam w starem zamczysku barona zjawil. JBkiegoS kłU~Jownika, który prz9d laty padł o1 kulr 
i zabierz paqi ąret~f) stam~ąd. Potem 'zawief ją Siedz' one tak obie p~~.w~ pr~ez całlł noc Jedneao z nadgranicznych strzelców. 

Romans z naszych czasbw, Yf 4 lOlll~Ch oani da •.• 1 •. , spodziewam si~, ~e mi~ pani· ro· i omawiają swoje ~rV(a.,..-iEi, pla.ny. Ledwo dnieć za· Odtąd nikt w ebatcu· tAj nie zamieszkał i wpro<~t 
·~rz~z j,rzego Borues1a. zumie, co? ' czyna, opl.j_ll:'łCZ~ ~nny zamek Rotenburg tal( •a- o niej ~apoamif:llo. Wąwóz ten le~y zres:dą zupf-lł· 

2p4 _ . _ - Naturalnie l - potwierdza Fanny
1
;kinieniem je.~+~,nio, ja~ do niego weszła i udafe się ~k> do · dnie na u~~~~ od wszystkich przez granicę prowa~ 

Olga wzrusza ramionami i mówi: głowy. - Spodziewam siq te~. ~e mi A _re~ w t )ll miasta. z:ących _w :ug, i tylko bardzo niewygodną i uc!q• 
_ l ja nie pojmuję, skąd mu to tak nagle za- pomoże. We dwoje zawsze jeC;t lepi~j ~ pa1fniej Hrabia Egon zawsze j~~~~ oo zamku nie wra· tliwfl śde~yn:t się do niego dostać można. 

świtało. Gdyby Rtter nie byl w r~ku Rudobrodego, - Dobrze. :Więc je,eli Liana je<;zcze ~yje, to ca. Co pvedsięwzią} ~ ....,. Oal'empie sobie Olga nad Cct krótkiego czasu dopiero opuszczona ta cbat"!ia 
to pomyAI&łabym, ża to jego sprawa. tą~zie -~~siała być natychmiast sprzątnięta. Tak tem głowę 1~q1;a... . iest znowu zaludniona" a nowi jej lokatorowiO rie 

~ąllt.Qpr.de Oiiowiada q1g~ eprzym:er~o~el sweJ o samo i kasztelau, bo on nam. jest niebezpieczny. O,~o:,O. południa z.ja~iajł\ silł w za~ dwaj są :ładni inni, jak Rudobrody i Borsuk z Ratzmn-
owym li~cie, a .faony potwierdza tylk~ Jeszcze, te Musi to być jak najprędzej wykonane, bo ~'!t.~a mę~ozy:lni. Wchodził oni do zal'fĄdcy i wr~nją nem. 
wiadomolici w liacie tym zawarte mustaly być bar· godzina zwłoki akcje nasze pogars.z~, mu list, po którego adrasie piruno hrabiego ~ozna~ Wreszcie udało im się znaleźć bezpieczne schm· 
dzo watne dla braoiego Egona. . . - Wyjad~ więc jutm ~.a~o pierwszym pocią' motna. nisko, gdzie się prześladowani~ obawiać nie po-

- "Był to pewno list od owego ajenta pohcy) · gi.em, paQi b:i'abir;.o. • Z listu tegQ. dQwiaduje lłię rządea, t obaj no• trzebuJił 
nego donoą~ącf hrabiemu wszystko, cze~Q si~ ~yllto - Dobrze. Ą co siQ hraoiego Egona ty~zy, to woprzyb,y1i przyjąci są przez hrabiego na słutb,, Wnętrze chaty tej nie bardzo Jest 2aprasza!r,co, 
og k'asztelaP,a mpgł qowiedzie~ _ dodaje przeb&egla ja go na siehie biorfl - uśmiecha si~ Olga zaci~- P.róoz tego są tam jeszcze inne informacje, z któ· gdyt prócz drewnianego stołu i dwóch hwek mff 
~ . cz na cie. - Dal on mi jo poznania, ~e moja Q~dz;aje rymi sil} rz~dca jednak pr::ed nikim nie zdradza. ma tam śadnych innych sprzQtów, a za ł0ie słu~ya 

zifl!_ do "w tym razie hrabia z pewno~cilł wie, Sfł daremnie. Jest on calem sw~~ ~>ercem przy Niebawem przvnc.si votojówka bnbinie Oldze 1· im musi kupa mchu ca podłodze rozło~ona. 
kto były t~ obie uwiQzione kobiety - woła Ol_ga Gratce i nic j~j z duszy Js~o wydrzeć i z~trzać ~ie t~ nowinę. Hrabina okropnie jeśt aad_ziw:ioną. • • . . . W obecnej. c~wili znajduje si~ tylko Borsuk w 

najwyższej irytacji, podskakuj~c ze swego s&e• może. Lecz 1'\ przynaJmn&ej zemstę SWOJą mteć - Co t~ ma zn.aczyU - k~mbmuJe ona. -;-: JeJ. '!n'2trzu. Siedz1 on pt:zy st~e, prz.y p~ł wy~hyl ,. 
Zenia. _ Jo~eli on na to przyszedł, to siQ ~1\rótce mąs~ę -. dr,daJe OIJ.B z. goryczlł• --:' Zm~zczę tę Pr~~~ie sł~.zba. w zamku dość _Jest _lłczn~? Btt~Zl naJ JU~ ~aszce, a myśl• Jego Dl~ zdaJą stę byc ~ar. 

wr~zystkiem dowie. Widz~ S'Q jui w Qaj~ię~szem ul•lbJO!l'ł !ego, a serce Jego napelmQ wtec~ym to J8J pod-eJ~zente, Czyżby to byh szpte_gow•e? Wte- d~.[) p:zvJemne s~dząc z wyrazu twarzy, :t. ktoroJ 
0lebezptecz• {\stwie Wszystko jest odkryte i Ja Jesterr· l smutktem 1 ~alobą. Gdyby zaś wszs-stko od~ył 1 do l czorem dopiero przybywa sam hrabia na zamek. biJe me~adowołeme. 
il tr na 0 Bo~e l odpowiedzialności mnie pociągnął. wtedy ja go u· Z okna swego widzi Olga, jak Egon z®skakuje z - Niech dyabli wezmą to n~dzne życia - rur u• 
s a!:, Nie ·est jeszcze tak tle, wieirodna paai przQ~zq. Gdy zobacz~, tra Oli ~nie chce oskarzyć koni~ i z jednym z n?wycb służących swych ~oz~ czy on gniewnie, :- ~am jui teiO aż po u~zy. 

, oktja ilł J Fanny _ Zaklinam panią pani ara· 1 zotszczyć, ~o śm1e,ć 1 rllk motcb go Cleka. · mawia. Potem wcbodzt on da Qpart.ameotów swo&ch, Rudobrody popaima Jedao clupstwo za drugtem 
b~p roszQ sią feszcze nie poddAwać rozpaezr. Jakkotwtek sama przewrotna i niesomienna. a hrabinQ coraz wi~k!!Za przejmuJe trwoga. i jestem pewny, ~e go wkrótce przylapi-t wraz z 
u:S~ia pnie może nic pewneso wiedzieć Ma co naj · ~zdryga się Fanny przeciet ~rzed .tą de!Don!c~n_ll ~o-. Teraz ~obaczy ?n rozbit~ s~oje biurko. Co on t~ m osła~ Ra~z~anem, ~tórego_ ogranic::enie nie 
w aei przvpuszczeoie. b&et,, ~tó_ra w ntenasycooeJ .sweJ msctwosci 1 nie· na \a pow1e? Co su~ teraz stame? ma gramc. C6~ Ja. w takam . razte sam tu pocznę? 

Y Olga uspokaja sif) trochQ i zaczyna przecb·•dzae 08WlŚCl 018 myśli o mczem mnem, oprócz o co~az Cty mam tu Siedzieć i pluć l łapać z nudów ? Cl y 

1 
tam i nat>owrót po pokoju. Ze zmarszczonem nowych, krwawych zbrodniach. L ROZDZIAŁ CLXXXViJ.. siedzie6 tu spokojnie :lak niedtwiedź w śnie zimo• 

~!łem, z głową na dół sp~szczoną! wygl!~da ona Ni~ odpowiada oąlil ladnak_ ni? na słowa Olgi, llłeadały polistęp. wym? Ozi~kuJę! .Ną~a n1. t_Ym ~wiecie i ko!liec. 
. kby pogrążona w głf)bokiaJ zadum1e. która )ej do6(i znaczną sumfJ p1emę~oa wrącza, aby Za starycła przyJaCiół mkogo JUŻ me ma. Na dyabla 

, )B SłuebaJ pani kochaqa faonv - o!lzywa ona sobie na nowo gotowo66 i pomoc jej okupić. Schowana w cieniu wysokich sosen, w ponurym mógłbym płakać jak bObr. Juz mi wszystko obojętne. 
się ;eszcie stanu~czym ton~m, atrljąc prz~d. ~ilł - Rown.oczęao!e przypomina. sobie hrabina Rudo· wąwozie, tĄ stóp stromej skały, !tai niska ehatka, Westc.bnąwSJy_ tłę~ko, wychyla on drugą polo• 
Ob yśllłłam teraz wątystko ja![ DBJrozwa~meJ 1 spo· brodego 1 opowiada Faony o ]ego zuchwalym na· tak c.brosła naokoło ziemil\, Ż9 nikt by jej tam nie wę ftsszk1 oa pocaeszente, • 
d .m am się że mme pani teraz w tak krytycznej padzie i o tem, jak on jej bituterje ukradł i te!'&:: odkrył, kto położenia jej już prte tem nie znaJ. : - Brrr l - wzdryga on się. - Co za obrzy· 
~~e~; n;e opuści\ • okup za ·nie tlł~· • 1 W pobliżu jej słychać szum potoku górskiego, dliwy ~fałszowany napój. Nawet ten stary łotr 

c w_:: Pewno, 1~ nie, wielmożna pani. Proszf} ~ - Lecz ja .temu _ba!ldyaio P?dstawiłam łapkę, który siQ gubi w ciasnym otworze jednaj skały, Sebwar~ nie _mógł nic gorszego spo~zą_dzi~. ~u2 tyl · 
•
9 

i wierooA<:i mojej polegać. Ciekawam, co panx w którą on bezw,.tptenla wpad.me - -kończy hra- wy~~ając tam jaskini~. ko sz~1ndel 1 oszustwo na tym św&ec•e 1 nac wu~· 
:r:_bina teraz postanowiła." . bina tryumfująco. - ~ie obawiam się jego zd~ady W samotne, d~ikie to ustronie rzadko · kiedy cej. 'Ale o,~ót i ooi - ~rzerywa .on wreszcie, sly-

- Przedewszystkiem naprawit, to, co l'fł ~le na wypad.ek, g~yby go przyłapano, gdr2 to '!' Jego noga ludzka powstaje. Od Clóasu do czasu jedynie ~ząc z~ dworu osłr)' świst, 
zrobiło -· odpow1ada Olga z chłodni\ niezłomoo~ctą, włs~nym. m_teres&e laty, aby. o det_ektywt~ za~ulezeć, zapQdza się tu jaki~ strzelec. Czasami ukrywają siQ 
_ f..iana i Gratka musz4 zginąć. C~y wle pant, w ZdaJe mt s.'Q nawet, ~e on JU~ w~ęceJ :n•e żyJe. tu kłu'3ownicy i prz~mytnicy, gdyt s:tmotny wąwóz (Cfą·g dalszy nastąpi). 
itórym zakładzie Gratka się znajduje ? Fanny Jest teso samego zd!l!lta. Nte przeczuwa wydaje im sict dobrym schowkiem. Cnatka, o którei 
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DB. A:L"LEGBETTI PILBO. 
LECZENIE OGOL.Mii:. 

Speeialność: eboroby kobiece l dzle· 
cinne. Pr&yj!r.uje od 10 do 12 i od 4 
do 6. 

Konsultorjum i rezydencJa: ut, C(')m
mendador Araujo n, 5\J. Telefon n. 650. 
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Według dotychczasowego syste• 
mu rozdzielania zapomóg, tadna 
szkoła, ani towarzystwo o•wisto. 
we, ani td nauczyciel wzorowy 
nir mote otrzymać subwenc1i wprost 
z Konsulatu, a tylko za pośre. 
doictwem wymierzonych zrzeszeń. 
W ten sposób katda ezkoła, ubie· 
gąjąca się o zapomogę, zm:.t&zooa 
jeat z urz~du do opowiedzenia sio 
za jedni\ lub drug- wojuj_c_ stroa 
Dą i szkolnictwo polskie w Brazyji 
Połudo1oweJ, tak słabo jeszcze roz• 
wmi~te, podzieliło się na obozy: 
po&tępowy i klerykalny. Był wypa· 
dek.t ~e towarzystwu szkoloemu1 
potrzebującemu pomocv, a nie che•· 
cemu su: mieszać w walkQ poli· 
tyczo"1 Konsulat (za czasów P. 
Głuchowakiego prawdopodobni .. P. 
R. ) sam hstownie poleCJł wybre(! 
jeden lub drugi kieruoak, bo tylko 
wtedy Z!!pomogę otrzyma. Był i 
taki wypadek, ~e towarzystwo 
szkolne wolało podzi~kowa6 za 
za.pomoe<:, bo widziało w Ditj prze· 
kupstwo polityczne. 

Ponadto Wikazane zrzeszen'a 
nie przekazuJ~ szkołom cały( b 
s!lm, z Konsulatu na ten eel po 
branych, Cz"ść pozostaje w cen 
trali »Da cele organizacyjnec, do 
których nalet~: prowadzenie biura, 
pensjE! urzędmków biurowych1 roz· 
jazdy oru zapomo1i dla pism i 
dr:lkarni. Redaktorami oraanów s
zwykle sekretarze związkow, jako 
urzQdnicy centrali, opłacani z fun• 
duszu państwowego. Nauczyciele 
zaś subwencjonowani są aje:1tami 
pisma danej organi!acji na okolicę. 

W ten srosób czasopisma o cha· 
rakterze wybitnie politycznym, u
derzaj4ce nieraz w rząd polski, są 
pismami subwencjooowaoe!!li z fun. 
duszów Mmisterstwa Oświaty. 

Faktem jest, te ani .~Kultura• 
ani •Oś wiata c nie zorganizowały 
ani jednej nowej szkoły, tylko istnie• 
j~ce poprzvdzielały do siebie, a o 
sporą łiczbQ szkół tocz, się wza 
jewne, destrukcyJne walki, deoun· 
cjoją siq nawet przed władzami 
brazyłljskiemi, przyczem sporna 
szkoła aieraz upada i bywa zam· 
kai~ta. 

Oba zrzeszenia są poarednika
mi nietylko zbytecznymi, ale dla 
czystoaci oświaty szkodliwymi. Wy. 
datki na cele polityczne nie s
przawidziaue w budżecie Miuister· 
atwa Oświaty. 

Podpisaoi zapytują przeto Pana 
Ministra: Czy Pao Minister skłon 
ny jest zarządzić przeprowadzenif 
ścisłych dochodzeń, aby zapomoa• 
z funduszów tftmsterstwa nie szh 
pośrednio lub bezpośrednio na ce· 
Ie partyj j)olitycznych tylko na roz 
wOj oświaty i pomootenie liczbv 
szkół polskich w Brazyhi ? C~" 
Pan Mao•ster Spraw ZagraDICZD\Ct· 
zechce w perozumieniu z Pant:m 
Mimstrem Oświaty przeprowadztt 
dochodzt- oia 1 zapoi>iedzt aby na 
p!.'zyszł. ść s trudem zdobyte " 
kraju p1eDJ!ldze były cr.lowo i wła 
ściwie utywaoe i wydatkowane 
przez nasze placówki zaiłraoiczne. 

Powyisza iott>rpelacja jest je· 
d~ym wi~ce) dowodem, te •Gtze 
ta Polskae krytykau,c działalność 
istniejących w Brazylji organiza• 
cyj szko!oych i udowadniając za· 
stój w szkolnictwie, m1ała zupelo• 
słusznoa~ i zasłutyła sobie na a. 
znanie calej kolonji polskiej w 
Brazylii• a nie oa osobiste a&aki, i 
oszc~erstwa ze strony •Ludu•. 

Kurs płenfędii/J. 
Dnia 23 sierpnia 192ł 

-rrank MB Pezo zł. 
Fnmk l'tw U96C Dołu 
i . a ••i-QJ !-'•Jot •.:t~ rl. 
t>~ ... 3 31l 
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Wiadomości z Polski. 
U'-T ĄPIEIIIE MINISTRA ZAMOY • 

SKIEGO. - M1nister spraw zaaranicz 
nych p. Maurycy Zamoyski zawiado
mił w dNglej połowie mioai~&c• lipca 
b r. prezesa rady ministrów p. Wł. 
Grabskieso, io sgłosi urztdownie ust,. 
p1en:1 a IPjmowanogo stano•·iska i 
wrtczyl mu pilmo, w którem prosi o 
zwolnienie 11) 1 urqdu przypominai~&c 
przytom, ie juł w styczniu, sc1y zgo
dztł 1i9 na ołJjtcio toki spraw zagra· 
nu;znycll saznac:&ył, to pozoatanie tyl
ko do prztpro•ad&onia rekonstNkcji 
sabinatu w .Sucllu Silniejazego oparcli 
10 o wspólpract stronmctw tejmowycb. 
A poniewat na podstawie ostatru~b 
wiadomości pr1ypuszcza, żo porozu
m•onlt w tym ducbu dojr&ało, uwab, 
je nadeszła cbw1la1 w której moie u
ltJ~pi~ Ma us·lno 1 atan"wc&e i'łdame 
miniatra Za•oyskieao dy11usja jego 
została przyjfiL 

•Rsecspoapollta• omawlaJtc dalałal· 
nołć p. ll'lniatra Zamoyskiego piaae, 
ie urztdowanie ~so było okresem wy. 

. bltftlt równeao, lł&dkiego i pomyśl
nego utrwalenia mitdzynaro4Gweao 
atanowitka Polakl. 

Kierownictwo lliRiatra ipraw Za
pantc~nyea obJo\1 pr. wazorycznie, we· 
dłUI calatnica wiademoś.ci praaowycll 
z Polski, p. Miniater Dr. Karol Ber· 
toni. 

WYDALAMIE MAUCZYCIKU -.Ga
zeta Poranna• s dnaa 15 czerwca b,r. 
donoaa te na terenie kwratorju• łóclc
klolo około 1000 oauczycieli sziEól 
pnwt~ecbnycb doatalo wymówit~nll 
posad. Pnyc&yny :nanane, 

N!ł!.UDAMY ZAMACH KOMUMI· 
STÓW NA LWÓW. -Władzo lwow· 
akio udaniliniły w polowit l!pca b r. 
potworny s••ada, któ·y mógł poci•· 
SD" l& lOb. IDIIICIOOiO ClłJC:b di!Ol• 
n1o •i•ata. Do wojslrowycb magazJ · 
nów •:nURicyjnycll na przedmieściu 
jlftOWik1m, llliiHCI.CfC:. okołO 2ro 
wasonów pocialtów artyloryjsku:b, dy· 
na•itu i łuay~ •atorjałów wybucbo
wycb, pnynióał pewien pracU'IlCY tam 
rl\botn~lr, zdemotliliaowany aiertant. ze. 
aarow, •usynt pJekteln,, nutawłon, 
na godlint c1wart" Zeaar uedł. Na 
s:eczpe elnny robotnik zauważył pod· 
łołoo~& lll&lliYDł piekleln' i saalarmo· 
wał władzo, kt6ro watr&ymały bieg 
piekielnego 0111'&. 

Zbrodniatła artntowano. Przyzttał 
sl~ on w zupełności 4o winy i uznał, 
ae maasyny piek,elne) 4ostarclył mu 
pew•oo kolejuz Ukraiatet. Kolejarza 
teeo, jak równ1ei 1nne 3 oaoby aroaz· 
towanoa 

N'o aaloiy •'łtpl~. io był to 'zamach 
ukratóako· kotnUnls,yczny. W c4le o pi· 
nj1 ludd facbowycb w razie udania 
sio samac•u wyleciałaby w po•Jetrae 
cała cs~ś6 m,uta, zamioazkała prze· 
wainio przez ludnoś~ aobo~m;" i źy
dowakfl. 

NOWE PReBY ZAMACHU MA PRO. 
CHO ~~tlĘ W tymi e samym pra· 
wie cuaao w prochowni oboza wa• 
rowneso w Modbnte odbywało 110 
pikowanie procbil do skrzyń. Dla bez· 
plec&eft:stwa routaw1ono liczne poste• 
runkl i patrole. Jeden • patroli natkn~&ł 
Slf DA INP9 llłfGIJin, kt6ra na WO· 
awanie patroh& •roco do lóryc obsy• 
pała Ś·Jłnaer&y sradam kul rewolweror 
wycb. ld,c::y na ~sele pauołu wywia• 
dowca polłCJl politycznej, Storom1.:r;, 
padł citłko ranny. folleja odpowie• 
dz"la równiei IU&ałami Suzelantna 
obustronna trWała dłutszy 01a1 · 

KorsyataMc a panuj,.cycb o•emnoścl 
oie&nani sprawcy, któr~y widoczn1e Ult· 

ło•al• cłostać ••t do prodlowna, zble&li 

KRWAWY TEKOR PRZECIW~O 
POl..AKOM - D 1DOII'ł s Królewca, 
io w Pnandl Weeboanich wzmasa 
••9 krw••J' Cstror M.omcow w stoaun 
ku do Polaków llllojaGOwyc!a, uprawia· 
ny prsea bcsot orlaotzacje i swuazki 
wojskowe. W Mowym Targu. w po· 
wiecli a&tumkim, Jlliemcy napadli na 
zebrao•e • IDłodzteiy polniej i aab1łi 
Jedni& osobo, rana,c c:ciko k1lka io· 
nyQb, W Ełku prowad%1 Hoamatad1on1t 
toror)ll)'Cin4 &Bjt prze1Hwko Mnu· 
IOID. Z róinfcb Dll8jiOL1WOŚCi na W&l· 
mji do~laodz• wiadomośca o sbroje· 
naach orpruzacyj niematekich przec w· 
ko · Polallom, w zw~ ze :bhbj•· 
cym sto terminem wyborów do SeJmu 
pruakteao. 
.Gnota 81slty6ska• opisuj•c przebieg 

barbarly6akieao napadu aa Polaków w 
N·.·WJ• ·r.ar1u pnedltaw111 10 nutfpu• 
J•co: 

Do ratauracjł Kann~liCbera (ucie• 
kła111• ' Polui) w•aoclł p. 2:imou6ak•, 
pol4iawiaj• obłCRY~ lłowa•1; •Do· 
bry wiiCI6r•. 8iłd~ą tam 10łtyl 
Siłlipa 04poWit4aial na to kr&ykltm 
po Riellliecku: .tu lit po polaku nie 
mowt•, a tai potem tnnr :sampa, row. 
nid uciekanier z Pol•ld, uderzył p. 
Sm·: llńskiego szklanką w kark i to zu• 
pełQte tm prz)'l:eyn'y. Było to bal'ł-em 

.. 

do ogólnego napad~ na garstlct; Pola 
ków, towarzysz~cycb p. Smolińsk1emu. 
P Smolb~skaego pob1to tak, te stracił 
pr1.ytomność. 

N11mey napadli potem na zebranie 
Związku :Ułodzieiy i obłypali sebra• 
nych kulami 1 rewolwerów Struły 
padały cześciowo z górnegQ okna w 
ssli, czt;ściowo z podwórza. Te osta· 
tnie na oślep dawano wprost na zgro• 
macb;on, ludność, trafiły ~ - Cyrsona i 
zab1ły pannt Czechanowakił Strzał 
trafił to ostatni• w dolbił czwść lewej 
p10rs1. Zyła tylko ktlka mtnut KlifłdZ 
lllt zd,.tył przybyć z ostatni~& pocJe
c:b•· Lekar' stwierdził tylko im•erć. 

Ani Cynon ani CzechanoNska nic 
nie mieli z N1emcsmi 'do czynienia 
Ntomcy w Nowym Targu 11111• urat.o 
do Polaków z po-odu zwy~u~stwa 
polakiego przy ostatnich wyborach 

Przegląd religijny. 
O•ezwa poiegaalaa Blskapow 
rraaea•kiek de naro•a pol· 

skiqo . 

Biskupi trancu,cy, opuszczatąe War· 
szawo W)Stosowall na rc;ce kum1tetu 
przyj~cia nastopując:ą odezwca 

.Po wspan,ałej manifestacjt religiin9j, 
w której brali•mv udatał, • przert o• 
puuc:zeaiom Weruawy. my kardynał 
arcybiskut> Paryia, oraz arcyb skupi 
i b:sk:u?i francuscy, lrtórzy mu to w a· 
rzysz• ~toczytajemv sobie za o bo wh&• 
zek 1 za zaszczyt wyratonia Polakom, 
a w szcze'lólno$;i k'>mltetowi przyj;cta 
awqo na serde~nteiueao pod~tokowa 
ma i najg"retszycb uczuć z chwil~& gdyśmy wat,pili na obszar 
Polslta wsztpsae spotyk4ll śmy si~ z naj
serdoczntejszem prZYIOCiem: w Krakt) 
wie ze strony J. E. ks. biskupa ' całej 
ludno6cl, w Czoatochow1o w tom naro· 
dowem aanktuar]um czczo.,em przez 
wtzyttkic:h Polaków, w Warszawie 
gdzie J E. kardynał Kakowski na1 
przyJmował po bratersku, w otoczentu 
przedstawtcieli wład' rz~&dowych i tłu 
aów n•eprzeliczonycb. 

Przybywszy 4o Polski na saproaze· 
nie optlk 1patu polsk•ego zacbtceni 
i biososławieni przez Ojca św., niegdyś 
nunC)UUil W W .UilAWle, IS!)Otykając: SI~ 
z iyezhwem poparciem rz,du 'tfrancu· 
skiego, jesteh'Y dopr~wdy wuuneni 
i wdzitcznt ze znałezlenia na naszol 
drodze tylu dowodów serdecznoi przy. 
jaźni i upału - Prcepełniła nas .. witl · 
ka rado6ć. g<Syimy ttwiord~ih, jak1t to 
6cisło w~zły łącz~& dwa bratnie nar~óy, 
zawsze przyjaine już w prz:es•ł•>śct, a 
dztj braterstwo połączone dla swego 
dobra i szcaQicia. l ntc nie mllgłyby 
lepiej utrzymać zwaąz~u n~zych dw.uch 
narodów ;alr przyWI'lUDlO do •tary 
ojców, syn'lWik& uległość w. stosu,,k\& 
do koś;ioła katoli~ktego, na1wyższ.eao 
atraimka ewangelja, która powinna być 
podstaWił całeJ cywl11zac:ji i postopu. 
Byl•imy l ' tboko wsruszeoi, gdyśmy 
widzieli całą lu4noić, a na jej czele 
Pre~ydenta Rzeczypospolite). Prezesa 
Rady M1n1atrów, korpus dyolooiatyczny 
wszystkie władze cy.r1lno i wo sko, 
którzy 11~ potfłCZ)ll z dostojnym kar 
dynałom arcybiskllpem l jogo ducbo· 
wie6stwem we wspólnym hołdzte dla 
św. Sakramentu. poJczas procesji pr1zz 
ulico wanej p1wknej !toltcy. 
Wspantały to dowód waary, która 

sit wznosi ai do Boga. Bog i'l widztal 
i pobłososławlł wam. Modhmy sit o 
to z całe&·, sorca. Obył.:io mosh za· 
chować zawsze to prz~·wi,.zanie do 
waszej waary, to powaiante woloości 
reltfCijnej; lt ufAość w 8JIU Opatrzn'·łć 
Jeso was uwoln•ła. Ooy wdzi~cznośt 
waa prZJW•IlZała do Jego stułby l aby 1 

w tej śWI!itej unji aprawy naJ•• ·~tuej , 
wyrdał 1•9 zawsze patr1oty1;m, jaknaj· 
allnao,szy a najbardziej aor,cy. 

Sompor fi.tol1s: zawsze wierna. To 
było lłliW4 Polskt poprzez całe Wletd 
Ołty to było tdeałem . którv pow1ed•ie 
i'l do urze~zywaatnienta jej w&ntusłycb 
przesnacze4 

My, blliC&lpi francuscy, wyrałamy 
życzo:tie i nadaiejt dobno uzasadn•o 
n4, to przy pomo~y Bożej idod ta:~ 
b~d&le urzcu:zyw•stniony d, n&lwyisze 
10 azcztj~ ,a naazy,b' dw11~h kachanycb 
Ojczyzn. 

M1ech tyje Polata l Nieell tyje Fran 
cia l 

Lu iw k, t.rdynał D11boia, arcybiskup 
Pary:h - Jan, arcyb11kup z Cambrat, 
. EugenJUIZ Ludwik biskup s Arras 
- Alfroll btskup z H.meni. rektor u 
ntwersytetu katol.clltego w Paryżu. -
Emanuel tutkup hondy, sufragan pa 
ryski. 

TE l E GR A M f, 
Allłf1Ja. - % Londyna donoa 

SJ:Iaf ze ~oatał podpisany protokół, 
dutycz,cy oprożoienia zagłębia Hu
bry w CliłBU jednego roku. 

Ministrowie belgijscy mają za • . 
'[J}jar ,za.wiaivm:ć lls~-owoie kanclr .. 

rza niemieckiego, Mar~a te opróżnią 
Dort:uuod i i •1ne terytorja l~>i._ce 
pota~Zaił~biem' Ruhry 1 to jest Karłs 
'uhe i Mannheim i miejscowość 
WesseJ, ~ołotoną w z!łgłęb 1u Ruhry, 
w ci,gu 24: goJzin po rat~f• ltacJ• 
(zatw1erdzemu) protokOłu podpisa 
nAgo w Loodyoie przez parlamenty 
Niemiec, Ftancji i 8-'Jiłii. 

- Dala 18 • ID zesłały u. 
końez••• pt"aee lleafereaejl 
lond,-ó•k iej l lioatereocja zo 
•łała samka łęta. 

Niemcy. - Rząd bdrliński za· 
proponował rzadowi belaiJbkiemu 
rozpoczęcie od l września br. per 
traktacvj w ~prawie wzajf>mnycb 
stosuoków ekonomicznych , umotli 
wiaJ,cych potycie obu pań3tw. 

- Komuo1kat urzędowy iof,,r 
rn:~je1 ~e wojska francusko· belgij. 
skie otrzymały rozkaz oprótoiea1a 
mi •St Off-mburga i Aopreg'lier, ktO• 
re były zajęte z po .vod11 wstr~yma• 
oia przt>z Niemcy kursowania po. 
ciągów miedzyoarodowych. 

- DelegacJa niemtecka, która 
brała udział w Koof -ir~ncji lon d ytl• 
skiej powróciła do•a 20 b m d~ 
B,..rliaa, Jedoakt aby U ·łikn,Ć WrO 

gich mamfesrarji ie strony luiao· 
ści niemieckiej, wy!łiadła oa osta 
toiej stacji przed tłerh lem, skąd 
udała się worost do pał11cu rzt\d••· 
Wt>go1 gdz,e m1ah. długą k •nf ·r~o· 
CJę z prezvJ~atem republika, E~er 
te m 

Franc.Ja.- W Pardu odbyła 
saę dma 1~ b. m~ kooftlrencja ra• 
dy ministrów pod przewodnictwem 
p. Herriota celem omówieola i roz, 
patrzenia ugód, zawartych miQdzy 
alj.•otamj i dele&atami 01emieclttmi1 

a dotyczących planu odszltodowad, 
załecont-go prztz mtQdzysojuszoi 
czych zoawcow f•naosowych. -
P. Herriol wyjasotł szczeg6łowo 
punkty omawiane na Konf~rencji 
w Londynie i zobo .,iązaoia przy· 
jęte przez Franctę. odnośnie do o. 
prOtoit>nia zagłQbia R11bry w ciągu 
tedaeic roku. 

Rada mmistrOw zatwierdziła je· 
dnogłodnie stanowisko, zajęte przez 
delegatów fraacuskich na Konfe• 
reDCJl Jondyń~kiej . 

- Ze Strassbur1a telegrafaifł, że 
wojska fra 1cuskie· oprótniły dnia 
19 b. m. kilka m1ast położonych w 
zagł~biu Ruhry i łttlka wst pol"' 
tonych w ksiQstwie Badeńskiem. 
Mlejscowuśct te zostały oat:JtQpnie 
oftejaloie oddane władzom nie• 
mit!ckim. 

- Z Madryta nadesłaoo wiado· 
mości, te powstańcy marokańscy 
rozpoczQti z wi~kii.Zfł niż dotvch• 
czas gwaltowavścią atakowaó po• 
zyCJ~ wojsk his 1.p;1ń ikich w M aro: 
ku, naJadaląc rówaocz .. Aate i na 
pozycje ftancusk1e. Według tych 
Wladomoaci, ktlka fxtyftkacyJ fran. 
cusktch zna1duje siQ w moc? 
powstańców, a atolica tamtejszych 
pos!adłolci francuslticb1 F .. z. jt>st 
ze wszysl k1eh stron otoczona prz11z 
M11rokaóezyk6w. 

Rzą,d francuski wysłd tam oa· 
tychmaast posiłki wujlll ko•onjal 
nych z Algieru. 

Z i111e s1ę1 ta Marokańczycv za. 
mu~rzają WS~CZilĆ DOWI\ • WOjnQ 
śwui3tlłc, ktora JUt tyle of•~r w lu 
dziach pocbłonQła tak w H tsZpl:lDJ• 
jak i we Francji. 

Hiszpanja •- Dłu1otrwaj"ca 
WoJua z puwstatńcama marok~tń:Jkt 
mi zac1ą,tyła bardzo powatnie nad 
cblll B•szpaDJI\· Położea1e dyrekto. 
rJatu wojskoweao Jest powałnie 
zachwiane, szczei6loie po powro. 
cie z M:troka s&efa rz,da h1s2:pań 
Slueso, aeat!rała Prima de łilVdra. 
~za&d zwrócił siQ do priisy hidz 
pafl -.skleJ zalecąJI'C Jej uspokoJenie 
wzburzoneJ opmj1 ludności, która 
w wysokim stopotu szkodzi inte 
cesom p~ństwa. 

Naepowodzeoia wojsk hiszpań · 
skicb zachwiało nawet i to zda 
je sit dojt poważnie tronem 
tuszpa6sktm. Tdet~ram nadesłany 
do Loadyna z H~udaye pow1ada, 
te .uie ma obawy n~ty~bw&~stowe• 
so upadkU woaarchJI w Htl:łzpaDJI1 

iednak istnieje w całym 
wobec ostatnich niepowod.Z('D w 
M troku, ogromne wzburzenie umy• 
słów. Opioja publiczna żqda dy· 
m•sji i~nerała Prima de Riv3ra. t:==~= 
Tdegram ten oad01ieoia rówoieł, 
ze położenie wewnetrzoe H•szpanji 
pogarsza się, podczas gdy Mara• 
k~tdczycy organizują osromo- Of 
f~nsywę pr?.eciw wojskom llisz· 
pańskim. 

\Vlocby.-Donosz' z Rzymu1 .. oQ'7ł"'' 
ża po długich i nieustaonych po. 
szukiwaniach udało się nareszcie 
J>Ohcji włoskiej oJszukać zwłoki 
zamordow11nego przez grup~ faszy, 
stów deputowao~go socJalistyczne• 
go, Matteottiego w pewnem miej. 
scu poło! >nem "tliędzy miastami 
Sorofao i Riaao. Z llłoki te, ogra• 
m aie uszltodzone przez zwierz~ta 
1 ptactwo drapietnet rozpo~naoe 
zostały przez wdow~ i zastosowane 
środki na a t o wE>. -Z włoki Matteo'• 
uego maua bvć pr~ewiezione do 
Rzymu 1 tam pochowane. 

- Do Sa) Paulo nadesda wia. 
d•>moać z Włocb, ~Ił ogromay or· 
kan wvr~._ hłl zaaczae szllody w 
okolicy V -rbano Orkan lea znisz. 
czyi wtela dcóg 1 pozrywał wiele 
mos10w. W ,4y JPZaorl\ M lior zna• 
czn1e sie ,.,otJabsłv. S1ratr docho· 
dz- do 25 mt łJoo1w Itrów. · 

- Bank włoski •Baoco Trans. 
atlaotico ltaliilo •• w M~djolanie 
:>głosił baokrucr,wa. 

l:ł.zą :ł p l prz~orowa•łzcoiu śledz· 
twa UW•Q?.tł kilka powdaycb oso• 
b1stoa n ze sfer handlowych, a miQ' 
dzy 01emi byłego dyrektora Zwi~tz· 
ku B.tokowego p. Pietra ~blinari1 
adwokata Dra. Ticenza Put&Sieso. 
ltomeodadora S tlVtego i przemy· 
słowca Oaorata Dompiego. 

Turklestan Rosyjski był 
daia 19 b . m oawiadz,ooy przez 
silne trz~sieoie ziemi, które siQ da. 
ło odczuć aa calem tervtorjum tego 
kraju W mieAcie Ałła h 'b'd Z(łin~. 
ło 41 osób, a przeszło 1000 zot 
stało po w •taie poraoioaych. W 
mtPście O .;b za waliło siQ przeszło 

1000 d•>mów a hczba osób pora· 
nioJych dochodzi rówoiel do ty. 
si,ca. 

• 
f 
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t!!~.~~~~ 
Z Kurytyby. 

ROOZ 'UCA. Ul-łODZI~ J E. KS. 
tsiSKUPA D. JOAO BRAGA. -
W oiedzaelq duia 24o s1erpnaa br. 
przypada rocznica arodztn Naiprzew 
ks. ·biskupa dJecezjt kurytJbakiej 
J E O. J~Jlo B1aga, 

Z tej okazji redakcja •Gazety 
Pohtkiej c ma taszczy t przeałac1 
NaJprzew•el~liniejszemu i Najczci• 
godniejszemu Arcypasterzofll na• 
szej d1ecezj1 DaJStlrdeczaiejsze ay• 
czema, a!Jy B >g błoaosław1ć raczył 
Jt>go arcypa~terslueJ pracy i w tym 
celu ndz1elał Mu zdtowaa1 wwtrwa
ło•c• i oatcha1eoia. 

ODBUDOWA KuSCIOŁ.\ N. S. 
00 tł.USArllO. - Sta.raalem ga• 
zt:ty kurytybslit!j •O Dła• l przy 
poparciU czcig •daea!l proboszcza 
pa rilfj 1 ku ryty bsktt!J Uoaseonora 
Celasi Itlbe• 6 da Cuaba została 
otwarta lista &~dadek na odaowieo 
01e starego 1 dobrze JUI podalSit 
czon• go kośc1oła N. ~. do łiosario, 
(Mdkl BoskieJ Ro!ońcoweJ) poło• 
zooego przy. placu Siu Francisco, 
u wy luta u11c do ttooaru) a Si.) Fraa• 
ct'lt;O. tikładkl hoJule napływaj-. 
W kilku dmc1cb złozono bus&o czte. 
ry koata (4::000$000). •O Dla c przed 
slawiaJ"C opła~aay 1 ni~bJil"nlCZOJ 
stan teso ko§..-ioła1 um1~:szcza w 
numerze z c1o1a 20 s1erpnaa br. 
lotogralje koGcuJłow• .Hom Jesus 
przy placu Re(lubllca. Swa Stani· 
sła.wa przy ul. Aq11adabam i N. B. 
do rtosar106 sazn~tC&aJ~C doskonały 
stan zJrowutny 1 wygu<tae urz't' 
uzeoae awóeh pierwszych w prze• 
CtW1~ństw1e do oBhdaJt&o Dlebygie• 
UIO'D~jO l ZUp~łDld 46DII5ZCZOD"i0ł 

IJVUI.IC ... ,._ ...... 
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krajt.t. 

fdl w 
r umy· 
~łl dy· 

~
iv~ra. 

W Olei, 
zpanji 
Mara• 
10- Of h.isz. 

Dr. Graełaae •e OllveJra 
operator-akuszer 
masa~em elektrycznym, reuma· 
newralgje i parali~. Bada nos, 

uszy i gardło . 
ul. 15 de Movombro 93 na piętrze 

AntAlut T Ali 'T' AlĄfon ó 75 

kcji dzienoi!{a ,o Dia• nale· 
się szczere ttznanie za zai~cie 
odnowieniPm tego opuszczonegtJ 

Bo~(lglt, który przez długie 
bvł dome:m modlilwy dla na· 

rodakow i za poczatkowaniem 
polskiej parafjiJ i gdzie 

rodacy za 1nicjaLyw~ ks. 
Trzebis.towskiego nie. 

ch poprawek dokona!i. St\dZi· 
te i ternz nasi rodacy nie po· 

siQ uchylić cbN~by od skrom 
składek na odnowi~nie tego 

1Stalr5Z4e!.!u kościoła w Kurytybie. 

SZAJKA ZŁODZlEJl POO KlE 
NICTWEM KOBIETY. - Od 

CZiiSU QOłic.ja miała W 
rzeniu pewn~ elegancką. dam~. 
w towarzystwie dwóch ma 

.,u, ....... w córek spacerowała po uli· 
Kurytyby. W ostatnich dniach 

ryła policja wielk~ kradzież, a 
udowodniło, te kradzie~y 

do!tonała .szajka złodzieji, do 
zona właśnie przez tę damę. 
ka składała eit z oitłet•icb 
córek i innyclia osób zwerbo· 

oycb prz•z tt elegancką damę 
ną, watkę, która !lie wacbała 

;'.~obić z własnych dzjeci zło. 
ł uczyła icb jak i co kra~t 
Ma się rozumiec udawało iw 

to .zawsze, bo nikt nie przy· 
te młode dziewcz,ta, 

ubrane moit\ być zło· 
•lt:JI~Awi. At dopiero ostatnio wy. 

kr&dzie~ ~wróciła podtljrzenie 
tą damę, którą już uwięziono. 

rb"t"J'Ili jej kradły jak kruki'. W 
M•~•uau• .. ich zoaiezjooo mnóstwo 

przedmiotów jak; 
lranzolely, płaszcze, suknie dam· 

rozmaitego rodzaju klejnoty 1 

~o~~lUBIZe1 klatki z ptaszkami, per• 
1 r~cz.Uki1 serwety, płótna etc. 

Na policji dama zeznała w szcze· 
SJ:osób jak pouczała swe 

aby kradzady dokonywać. 
Jakiejże kary godni\ jest ta WY· 

matka, która z własnych 
godnych Jępszego loS\1, z.ro· 

poepołite złodzieJki? 

POWRÓCJLA. DO KURYTYBY 
WOJSKA .. - Dnia 19 bm. 

... . u .... u ... do KUiJlyby czc~ó woj 
stanowego, sldadajacą się z 
tołnierzy, którzy! •lad dowódz· 

kavitaoa Jose de S()u~a Mil 
udali S.Q przed kiłkunastu 
na 1raoic~ stanów Parana 

Sh Paulo, colout zabezpieczenia 
okolicy od napadu re~ 
. 

tołoierze ci powrócili w porządku 
żadoegt' wypadku. , 

TltAGICZNA ZABAWA. - Pod• 
zabawy, ktOUI dnia 17 b. m. 

.-!111'~1:.110 kilku · połicjan.ów cywil· 
(&uardas ciwicos) w dg1el· 
•das Mer<€8« zjawił si~ 

Fllu•• policyJaJ Yrederico Seller 
•""'·"·•11 w ręku, którą zamierzał 

•· Koleaa, jego Augusto 
1111u1L~' chciał mu ią w żartach 

i aby dopiąc1 celu schwy 
Vcederica za pas, przyctem 
lłł rc;ka rewolweru ełutbow~ 

krOty tenże a:nał ze sob~. W 
chwili rewolwer wypalił i kula 

!OtJII>nu. IOO,zua w Augusta Brantes'a, który 
otrzymanrj rany wkrótce 

zakończył. l tak tra6Jtcznie 
si~ wesoło :ozpo~~ta 

W ~prawie lej wdrotono 

Trapezoy ten wypadek nie miał• 
miejsca, odyby strat policyjna 
zabierała ae eeblł broni, id~c 
zabaw r. 

Z Par~.Qy, 
MORDEKSTWO W HERVAL· 
HO. - Na balu, jaki się odby

dnia 27_ bpca br. w Herval· 
zOstał zamordowany kilku 

fakonu Aleksander 

Dtu~yk. Mordercami są Marcin 
Dryła i Bronisław Z3gulski. Miejsco· 
we władze wcale się tl\ sprawą na 
razie nie zajQIYJ wi~c mo~dercm:n 
udało si«: uctec. Wobec tego brat 
zamordowanego Stanisław D~u~yk 
zwrócił się tera~ do szefa policji 
w Kurytybie z prośb~ o zarządze· 
nie śledztwa i pościgu z1 zbi!'gły · 
mi mordercami. 

Z Sao Paulo. 
ECHA REWOLUCJI W SAO 

PAUlJO. - Do Sao tJaulo przy 
był icryminaloy prokurator Repu· 
bliki p. Carlos C?5ta cele!D prze. 
prowad?enia €3ledztwa przeciw oso· 
bow eywiłnyrn, które b:-ały udział 
w rewolucji. 
-Stat~ styka stanowa d~tychcza· 

sowa wyka?.U ie! że podczas rewolu · 
ej i zostało uszkodz·.>nych przez ho w 
bardowanie mJasta. prLeszło 1800 
buJ yniLOw, między temi fabryki ma· 
gazyny handlowe, budynki rzadowe 
a doaly prywatne. Wiele z tych bu· 
d! nków znajduje się w ruinie. 

- Ostatnie wiadomości donoSZf\ 
te główaa czdó wojsk rewolucyj· 
nycb 1.1dając"ch 9i~ do Matto Grosso, 
po przebycill miast Avare, M<tndury1 
C~r~ae1ra Cezar dotarły do mia· 
5teczk:a Assas, gdzie jest oczek1 wa· 
oa decydujł\ca bitwa z wojskam• 
le6Jaloemi pod komeod(ł generała 
Azevedo Oosta. 
Rewo!ucjaoiści, w zamiarze unie· 

mo~liwieoia poieigu wojskom Ie• 
~aloymJ oi~zcz- po drodze zbiorni. 
k• wody• które zaopatruią w wodę, 
lokomotywy, skutkiem czego pościg 
jest !Jardzo utrudoirJoy. 

Rt>wolucjoni§ci nie popełniajął 
rabunków, a dowodem tego mBJł\ 
być fatka oastc:pojące: W delegacji 
skarbowej w Sio Paulo zabrali tył· 
ko gotMvlu~. a oietknt;li skr.tyDiJ 
zawa~riJą,CeJ kłejooty bardzo zoac01; • 
oej wartościJ zaś w 0 Jrinhos oi., 
zabrali przemocą, ~ecz zamienili na 
dwa ~Fordyc autowob1!e zbytkowne, 
które mieli ze sobą . 

ską z Amazcnas zostały rozpusz. 
czone, aby się ratowały ucieczka 
za granicę stanu. Wojska rz&dowe 
udały sie w pościg za niemi. 

. NadszP.dł 
Posłaalec Ser cu .Jezusowec• 

na słetplt il. 

Nakładem własnem 
co dopiero wyszła z pod prasy: 

:tv.r:.A.l? ~ 
F~:e~~;z-

-(w 7 ·wiu kolOrach - 50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w księgarniach przynajmmej f$000 

l A:t~by cenę Z\"O:ić przystęJOi<)jszą l 
a raczej a~eby się k atdy mógł zaQpa-

[ trzeć w dobrą M~pę ~arany - kaza-
ł liśmy wykonać wtelką doM tych .map 

specjalnie dla nas i które sprzedaJemy 
-- T A N I O--

l 

C ENY: 
Na dobrem papierze 2$500 
Nil najleps1>em papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo 

Studjuowanie Geografji - to jeden z 
najważniejszych c 'ynników Oświaty 

NIECHAJ KAZDY SOBlE ZAMÓWI 
T~ TA"'llĄ MA t'~~ 1-'ARA ~Y. - . l 

* 
l ADRł: S : 

Gazeta Polska w Brazylii 
(Jaixlł l'ostalł B 

«JUBITYBA -- PA.B<\NA 

- Ostatai~ tetq;ramv dooosz!ł~ Ogłoszenie 
że od(hiał wojska rewolucyjnego, w sp.-awie wy Jaa y mar•k 
który przeszedł do stanu Matto na złtde. 

Grosso, został rozbity prZ'I!Z woj · w 2wi4zku z ogłosz)n~m ., Dz.. Ust. 
ska fed~ralne p\ld kome3dą generała No. 34 poz. a51 rozpor,ąd r.eniem !'re -

W bitwie tej zgm&ł porucznik zvdcnta Rzeczy pospolite! z dnia 14 -
Badledo dowód~a W·)isk rewolu· IV -1924 r. _ o ~mian•c u.stroiu pieni~ź · 

. ' nego. przew1du;4cem wycofame z obJe· 
cyJnydt gu marek polsk•ch Konsulat Kz:ecr.y· 

- Na rzece Parana został za· po:spolH.ej w Kuryty~te podaje do W t&· 
. . , 1 l domo.śct , co nast~pu1e: 1 

top~ob~ przez WOJska le_ga ~e, P? Marka poh ka puesta!e być prawoym 
za(~l QteJ walce z rewoluc JOOistamJ, 3ro:fd1em płatniczym z; dntem l hpca 
statek rzeczny, zabrany z Portq 1924 r. Wymiana marek pohki~h na 
T1biriva i uzbrojony przez reNolu now, wal_ut~ po_l_sk,, t. j . złold podług-
C!ODistów. W ~iłwiP. tej roi"! lo zgi- uslllwoweJ relaCJI marek l 800 000 - l 

. . złotemu, roZ3iJI:Zęla została z dmem l 
nl\4 dużo rewoiUC]ODistów, czerwce r. b i trwać bodzie do dcia 

- W ostatnich dniach dokona· 
no nowych licznych aresztowad 
osób, zamieszanych w re tvoluc)ę. 
Mi~dzy innymi aresztowano depu
towane6Jo stanu S. Paula Dra. Tra. 
jano Mendes, w kilku mie;scowo. 
ściaoh stanu aresztowano wiele 
o16b c.nwiliUCh i wojskowych, kil• 
ku Włochów, jednego SyryJćzyka 
i jednego Japończyka, który był 
tołnierz~m policy}aym. 

W Rio Gra!lde do Sui arP.szto
wano dziennikarza Daniala Valen. 
forta, który miał być kierownikiem 
dzi~naikarza urzcdowego generała 
rewolucyjne1o Izydora LQper.'a. 
WytOCZ\lAO proces podeficerom woj· 
ska policyjneao w S. Paulo. .Zoł· 
nierzy zwyklych WYjlQ~zono z woj· 
&ka. 

Z Rio de Janeiro .. 
POS!L POLSKI PRZKDT<ŁA· 

DA LISlY UWIERZYTELNIĄJĄ 
CE. - Na specjalnei audjeacja w 
dniu 16 b. m. pan Poseł Jl!ry&tow• 
ski wr~czył panu prezydentowi 
Republiki Dr. Arturowi Bernardes 
Jaty uwiPrzytelaiaJr&Ce. 

Z Amazonąs. 
REWOLUOJA W AMAZONAS 

I PARA - W Amazonas wybu· 
chła rewolucja wojskowa w poro• 
zumieoiu z c~ęścaą wojsk z Paui.. 
Udy jfldnak w Par~ rewolucja zo· 
sLała. przedwcześnie wykrytą, woj· 

31 :naja 1925 r. 
Zamiana banknotów markowy~b, 

nadsyłanych •lub przywot onynh z za· 
gran•cy, na złote odbywać slę bodzte 
w Banku Polskim w Warszawte na za 
sadach nast~pujących: 

1) Równowartość nadesłanych ma
rek polakich może być: 

a) z:ap1sana M dobro racl\u!tkq nad
syłającej osoby lu!l (.rmy, o ile rachu· 
nek taki istnieje w fhnku, Pol,lcim lub 
w jakim~olwiek innym banku~polsldm, 
wslcazanym przez kl;enta, 

b) przesłana w ef-ktywych b~nkno· 
tac:h złoty~h pod wskaur.ym adresem. 

c) przesłana pod wskazanym adre• 
sem w c~oku na zagranlcznlł walutf, 
~rzycz:om czu obhczoay Z:ostanio po 
kurate sprzedaży, !.&notowanym w ce
dllłe gteldy warsn wskiej w dlllU. do· 
konania z amiany. 

2) Przy wym•,nie nia 3il.:~y s ę tadnej 
prowitl t, natomiast w razie W) ałama 
zagranic~ dektywny~h bank .. otow zło· 
towych lub czeku na walut~ zagranic:~S• 
nil. Bank Polskt liczyć musi włu1:1e · 
koszty, zwi'lune z przeprowAdzeniem 
korespondencji, oraz pono i asekura
cjo. Pomeważ koaa~y le wyno szą nie 
m[Jiej jak l złoty oel przesyłkt nak.ź,y 
nĄdsylać do wymiany banknoty mar· 
kows jedynie na sumy \ll(y<$$ze niż 
1.8.00 000 marek: 

3.1 Ze wzgł~d.l.\ ns lS~niejll'"e przepisy 
dewizowo Bank Polaid posiadać muSJ 
d()Wód, iż banknoty, które mają być 
zamienione. ,;godnie z powyźuemi za . 
tada:ni, istotnie zostały nadesłane, 
wzglądnie przywiezione z zaera'licy. 
Jal!;o dow~d slutyć moto ht, wzgh;· 
dCle pakiet, opatrzony zagranic m11 na· 
dawct.'l pleCtfl~kt po~ztową, wzgl~dnie 
pośw&aqezeme. 

Konsul Rse;zypoapolitej: 
wz. szuaER. 

. 
~ -~- .. ®~~1~))!\ . ~~~ 

Ziemia na sprZedaż! 
Nowa Kolo ia Esperanca. 

Bli ::Jko Uorizom.1. i t\flrechal Mallet mamy zb ·ni~ na 
spr~edaż kilka set alkrów. Ziemia z berwalem i do uprawy. 
Jedm:m słowem jak najlcrsza ziemia! 

Interesowani proszę si~ zgbsza ć do o i tej podpisant go 
~lam p0jed)ńcze szak!Y ·do sprzt>dania w kdooji D:nizonu 
jak r6woieg 1 ziemię, gdzie kolonizujemy na wy~ej wskazane; 
kolooji. Zgłaszajcie sie z·mirn tanio soriPdBjt-\ .. Qw. 

Dorizon H~ -8- 19·?4 Michał B abir ecki 

®> ~ ~.~,, .>".® ... ,.· 

rGeeaea -~ esssaaas aeseeseaeea 
(() 

~ PBZBlll~S~ A WIENl.E AMATOiS,RlE· 
m pod tytu~em 

~,Kwia, t Syeyl j1' 1 

u1 ;; ci u aktach 
odbf{dzie si~ w &ohot"= dnia 6 go wr:r.eśuia w sali Zwi~zku 

Polskiflgo przy ulicy Carlos Cuvalbo 73. 
Czysty d ochóa przeznaczony na 

Szkołę S'rednią w Kurytybie 

Profesor muzvki dyplomowany przez 
Warszawsk·e Konscrwatorjnm Mu.~Y ('Z0('1 
powróo1ł do Kurytyhy i otw!Jrzył · kursa 
gq· na skrzypcach. brŁepiaaic oraz reorji muzyki. 

Uczniowie chcący 8ią ks6tałcić w muzyce !DOg4 zgła:,zut 
. się. od godz 9 tfj do ll·tej i od 3-ciej do 6-te,. 

Rwa l de Uar~o N. 20 

) 

~~tł~fl~ł{i~~~~!t . 
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11 PAJRZCIE 
PANS O 

! 
KLIENT 

zadowolony , A 
KRAWIEC 
również 

bo 
' KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE UB RANI E 

7\l 

• WYKONAŁ 

~ - JAN FAUCZ 
CURITYI- A 

Aventda Lulz Xav;1' 
N. 11. 

~~~~~~~~~~~~~~m~~~~~~~~~~~ i: . . . 

i · Aniliny ill f!~~r.!iemieckie 
~ do farbowania zwłaszcza wyblakł~cb rzeczy. w paczkach z 
:!{ osobaemi wskazówkami i w skrzyokach po l kilu! we wszel· • 1 

l 
kicu kolorach, jakoteż fa:.-bv aoitinowc do kapeluszy1 

skór, wvtwortlw rf\ślillll''~h i neoojów. , .. 
ESENG.JE I BOBZENIE . 

do fabrykacji limonad (fpz: •Z). hkie.-ów, teka rstw i cukierków 

~ Bua BiAeha~~~L(?u~ły~UI!_~oa ~;Braoll ', 

~~~~~~*~~~~ 
ZA. WIADOJJilENIE ·l E. Gradowski bOSo: 

N. - • d · 'r Dromlcwicz . óOSC JZeJ po ptsaoy prezes owa. C ~..~ b 1 20•0 , 
· t H 1 · . (;, J l , .. K esarz oJ C u z o rzys wa O DlCZego o W. .., ·a an• W l w·· · k' ~OSQC-u 

~" ~o na Rosach L'łowych w T!Aomaz- ' D a· .. k1sKnJeW~:tk! 
O - . ommt urcc 1 20$0 uełbo zawaadam1a Szanown!ł Pu. J Fi · 20$0( 
bllcznnść,. że na loterji odbytej Fm 8 a~z.. 2oso 
dnb 27 hpca b. r. na rzecz sz' o· J r. Zzuke .. 
ł t · ł . an a a 35$0( 1 
Y pry~a ~eJ wvgra Y nast~'lU]ące Od Redalicji •Ludc 250$00.J 

uu::nery. 1o9, 128, 146-, 1.>6 K , b 17 8 1924 
P t . ł d . ury~y a - - r. 

tzy eJ_ spo~obnośc•. ~sk a a, SJ<: ' IGN. KASP.ilOWICZ 
serdeczne podz~kowame t~ wszy. 1 Sk b ·k 
stkim, k!6rzy łaskawie bilety wy•. ar Dl 

· kupili. JOacf Kud!awiec, . ' 

--------------------------lla Poma ik z~b .. ano p rz.e• p. p. 
Kaspwowieza i DoDiallak lego . 

· Jan H. Woź'liak 1008000 
Ks. ' St. Trzebiatowski 50$000 

. Dr. K~soobudzki :JD$000 
L· G·. iJn ""' •O t ~ .. 

Związek Polski ·• .KarJ'łfb 
Halizwyczajna Walne Zebranu:. 

Niniejszym za~rasza s io szanowny 
· członków Zwi~zku, nad Nadzwycz:sj 

Walne Zebramo, które oclbcdzie 11~ 
31 sierpnia r. b. o godzinie 2 iej t 

południu w sali Zwilłt:ku w celu U~l 
pe,numia Zarządu . 

2·6i S~Atl;t:> I;!: - 8~r··z:.d fJCot!'t • 
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Dr. Miro aw Szeligo .vski 
B7ł7 A!!ł751cDł klłałk. europeJaluea , 

Le.lcaxz 1. ope:rato:r 
DOKONUJE WSZELKICH OPE.llACYI CBiłlUllGICZNYCB l KOBIECYCH 

Ltcz ~ , , ctfu~ nH t:•, v. sz~cn ~pu oo~ tl .. d<l ~11 .,uwot:O .. IJIUu.JeOl łtuentgeua . 
.P9&ład.a włus Ił praeowaię do •a41aa mikroakopewJeh i baada4 

luw a aa elaorob7 akr,Jte 
Chorych ~amiejscuw11ch pe·zyjntuje na lee.nie 

w swej klttuoe 
Bn.a flie .... a ae ł•co •· M - łi.aryt,ba 

1 
J 

• 

:BB 11!918 ~a · l ...... 

Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

' 

Plac Tirade tes N. 19 • 
ma zawsze na składzie: makę pszenna. tyłnią i kukurydzianą, cukier. ryJ, ' s61, 

!§Iedzie, a11wki. rodztmki i konserwy owocowe. 
Ma rówmet najlepszą kawą mieJoną z własnej fabryki. 

• T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
• Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydze. fasolę• ziemmaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

5 8P8ZEDAŻ NA. KOLONJE R1JBTOWN.\ l DETALił'ZNA. 
: CENY PlłZY S T Ę P 'E 

N. 

Posia da tije w Thomaz <:oeho i Araukarji 

yższa/r;ce wszgstltle inne 
~ ~COCMł(łCICOCOCł<łCOCłCOili.Cłct<GCMStotoQCłCG ~! 

l "Ccrvejaria Cruzeiro·· ~ 

••• • 
B~~~~~~~~~.~~~~~~~M~~~~~~~nr~7uc,Tv 

Nasinna z Polski 
~,.. oa ~ ~ J dz t-w•c 1• t ; ł'J 

ln·t-z\ , h ' $o • ' l1ó{N -
N ' s i ona ,,, atzytl' 

(T· r~:bka 200 CM.) 
Bmkiew, buraki, cebula cyko .

rja* dyniP, fasola łJZJ}Sr, grorh, 
cukr .• kalafjory, kalarepk.81 kapa· 
sts (gło\\tasta1 brukst l~ka, czerwo 
na włcska) , kopl' r, majerar t-k1 
IIJak jadalny, ma:(bew, mfłony, 

mu ztarda , ogórk11 pif'czarka (za. 
rocki, l Ctgiełka 1 młr.)1 piPprz, 
ph 1 Ul'iZka. poru1dory, pory, rłlbar 

brr, n~er·ka 2 mies 1 rzodki~\\ka 
l miE's., sala ta, sflery, szp~tragi. 
szr.•nak. lrus ka w ki ( • OZ!-2H1a) 

l!laa1o ,,a k'wiat61u 
(Tor, bka 300 rs.) 

Brał.k i, chaber, d~wooki. got, 
dziki, g oszrk pachnący, kwkonja• 
lwie pysztzkt, łubin łlW1at, mac1ej· 
ka, malu, oastureja1 ostróżka, pło 
myk• rezedłl , sł~:1ecznik1 1td .. itd. 
Wysyłka kolr.Ją łub poczt11 w 

granicach całej BrazyiJi. · 

P.A WEŁ NlKODEM 
Travessa Zachari(Js, 5 ·-

- CUp JTYBA- Parana 

~ Sajlł'ps~y bn.war w Kurytybie poh·Cd tu i na prowincji S · 
8 oiW11 własnego wyrobu po oajttrzy~tąpni~jnzvch cenach mark1 Q) e ·Cruzeiro•, • Plls~o· •• PumbA c, •E:iCUr~tlba i inne. e 
~ Kupuj· dla własnej słodowm i41czm1eń w rozmaitej iloici ~ 
8 l płati DaJit>psz~ <'PDy. EJ 
8 ł llUBWTYB4- <1.ł.UA PO'ITAL 108 @· e 
~M)6)f)80)0)0)CGS8CG<ł I'I~<G(i)v<G~CG~CG IS~SfJ 

=BIUłRtSBRw~llt.RI&JJI&Słdllf'Bfiłłmfa:!:: 

; A p teka "Tiradentes" ! 
• • a Walerego Wiśniewskiego = 
Jli Plac Tlradeotes 1\. 37 B 
- i 
ii Baczność Koloniści polscy! = 
~ W aptece tej1 której wła8cicieltm jest Polak1 rozmówicie = 
łd SI~ w j ~zyku ojczystym i znaJdziecie rzctrloą obslugQ. M • •• fi SWÓJ DO SWEG O l 11 

iM ...................... 
: Dr. Zygmunt Gra dowa ki ł · 
' ADWOKAT · f ; 

mmaRRaaausaaawawuamumsaaa•e~ ·--- -------~----·------·- -• 
~ Po nk<ń••euou uno<~• rsyter.., ill ' l ma zaH·Z ~~ozyt ~-. W Jad, m1ć Sz.. ' 

'

.,... Koloo1~ t'olt-kf4 iż otworzył l 

Fabryka . cukie1'k ów 
l.J I~ () R A u 

• 
' * • kaoce!ar1ę aowok;H·k ą 1 ż• * ' 

i załatwiH W'izd~ spt.- Q;V ~ Y f 
• wiłnt·, krymlfla~ Sp!H.A iiow • * ł ' 

X:uli. 
--~.·-IIC!II~--

ł rozw•· d~.: we 1 t. d. ' ł * Buno j fN• ł- ZkaniP : e 
Wyrabia cukierki w najlep11zycb g11tunkach i karmeli owiniQte w 

(.hallu•) we wsllystkicb odmianach. 
papier l 

' * • ' PII'1J \la O !'o-ri•l !V.3.,. l 1 
Ulica Martim Axf"on.so nr. 18. 

l 

Coritlba Parana Dra s il 
· --~-·-·· ·· ... 

Domini ~ Ka~ eoki 
Po~Ju t.ak a d łi t ·~'' u .. cki 

() ł h.! H _. łetc n ·~ 3 
" ' lelk• ~ 'Y CI• l' , "'~' ' o " 1Jłl u. r< .. Dt t: 

l.a móWotlD••J W)'~ IIUJ• · i~ ~A- &a~l" prJ 
łrzoby r. 24 g. ·dt iuy 

a .. huł& a;w•uaPtowaaa 
CENY .NISKI&: ..__ ____________________ __ 

()ĄS4 PBĄ'I'T, 

Skład wc." t.)D do p1SbOitJ Re · 
rnmgton 1 llorona; mattz~n do li .. 
czema oraz kas • Rt-gi~tradotl\ c -

Przy ulicy ló dt' Novewbro D. 86 a 
0&2 ' -
P.ISA:NI.i\ BA JJĄIIZYJIB 

uczy 
E IIBa ()oa8tan&i•a Bocha 

pn' ul. C uwmeodaaor Arauju u. 62 
Przyj muJe i wykonuje szybko 

ws:-;elkie roboty do przt pisywsoia 
na maszynie. 038 

----------------------~ 
PBAKTY(JZ.N'.,ł. ~ZilOŁ~ 

HAliULU1t & 
Prz1 ul. lJ • Mu11cy 11. lUB na pi~trze 

Dla bachalte rów i kore•p••· 
denłów 

Cały kurs trwa lo miesi~cy, w okład 
kt6rf'go Wthudzą 4 biur~t: baukowe, 
fabr1czoe, składow burtuwyrb, łlo• 

misuWl! Za pis\w~t sit motna 
l:;aws~f! . 027 

IIGIB. "''" 

·.r • .............................. . 
G <t 

'' 
CE . ·OR '' 

F~tblyka karmtolków J cuklerkOw rót nego tunku, tań· 
SZ\Cb i drotszych owmifltycb w papier ( •bahttsc )1 malino, 
EJOWVcht kokosowytb1 miętowy,·b cytnoowycb1 ananasa. 
wyr.b. truskuwowych, bananowych i ruteczuycb. 

Pr6<·z tych mam j.,t:tzcze inne (tatuoki specyalnt!'1 oowe 
BO formatu, ktore w kaidej chwili można oabyć po ce. 
nacb IMlrdao przyst~pnyrh. 

Uprasz~A dz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tem, 
te ~ D•Jtabsz~ 1 najlepsze w l(urytyb•e. 

Francis~ek Aacho '"'ski. 
CORITIBA - R.ua Cabra1 Nr. 33 - PARANA . 

łł nqu~ ł,rc&oęai~e et ltaheune polll" Lamel'ip ue du Sud 
Centrala: Partl, ltue Halevy 12 
AaencJa w Re ms, , 

B t a 1 y l ja - Falje; S. Paulo, Rao \lo Janeiro, ;;antos Cur1tyba, Porto Ale· 
are Pornambus;o. Rto Grande, 

Agenefe : Arar14uara, Barretoa, Rebectouro, BotucłllU Caxias. Espirito Santo do 
PsnhaJ, Jatu, Mocócr, Ourmbo, Paranacua. f'onta Grossa, Ribcnrlo Preto, 

S Carlot, l:ł. Joao do Rto rardo a S. Manoel. 
A r 1• n ty n a - AgencJe: Buen 1 Ayre1 1 Rosario de Santa Pe. 
C h t l i· Valpara110 - korespundonc:t: 

t'BKU Banc:o ltahano·L•ma, Callao, Chinch.t Alta. Molledo, Are,uipa. 
COLUMBIA Banqu.:: Ft.an9a1se et ltabertno d" C..l"mbte-8ogota, 

Załatwia su; wszy::~tkae uperaCJO p1en1vino, przy)tnlł)e siv dcpo~ty na 
tenlun olueślony i na rachunek. b1erzący pła~•t nsj•yż!!n ffO<:e~ty. 

A~en~J• _B<Anku XX Commercial ltalia.na m1eKi Slf •~ własnym bydyn 
ku pr" \ł.Ucy 16 ·aę Jll'l-lył:0ftS1Stó; 

~li" ~l{~ty wyna•azek d la lecz~nla s . fJiisu 
El i. x: i.. r 9l.4·~ 

usnany pr111 liarodowy Dep•rtameut zdroWia oublicznego' pismom dn. 11 lutego 
1916 roku. ~r. 21 

Zwalcza skllt••czmt~ •yfllts b ... :& uJt~lnMplt..(:Z•lOIItwa dla lDJekcYJ. Je~t aner. 
g•cznym Arodktam, czyszctl\l~ym krAw 1 lekar.stwem ..wielkieJ wartości 
Jut pray utyciu tU ... CHlJ fia!'lzaczki obJawy eboroby naw )t powAżniej 
szych: Jllarny fistuła. pryszcza, wrzody i reumatyzm, znikają jakby Je ręk~ 
odjął U 9';,0fo mężczyzn żl)natych. którzy za cz~ts6w ka wale .·skich ehoro 
wali na choroby 'iekretqe choroby te p,)zost.t.ill chmnicznami i to jest 
przyczyną, że tvsiące kobiet 1.amężnych cierpi!\ na rof;maite niedumagania 
kobiecA, nie w.tedzą,. ;t:upAtnie. co te citoroby sp1 wodowało. 

3 fla..,zeczki wy"'tarczl\ zupatnie do od:r.y~lntma WBS'-&łJO tdrowia 
i uratl•wauia ..vaszvcb łzt~ci od prz) byych na •tępstw. 

Dla ,ł ziem dVfilistvczoycb jfl!lt "Et.IXIR 9H" oaj•lcłP•1Wiedni&J 
liZem leltllNłWAm. poniAWił.~ r1ie ftt~kuj~ tołądka i JeSt pr~.:yJBtDOym W 

.
ij atyciu. "ELIXl~ 914 • ru1byc ro.Jtoa we W>~J.ystktcb apt~kacll i ;;kła 
~ d 'łeb antA •f.llY<1h w Br-ttzylji. 
')i Główa7 "kła4 o~łvao e Cha 

:"(•,~ tfllj )(...,.J.J': ~J•A)~~~'I ;i]~~~; . ..,~~~·}!ti!l iTI'!łi"U11nU 

~~~~ll~~~!l~~J:l ~.~Atl ~:l~~ tl~12~!l~ 
Szanowne Panie ! 

W ci~gu 4 cb godzm, uw·•lmó fil'~ m ~t~ de od ko1ek macioz• 
nvrłt 1 iPł. · li n t 'l H~ . Pri7.'Q"i•• • FI FX O łiilt•~ f) \ TłN \c 

usnana prsos Narodowy Departament Zdrowia Publicsneco, pismom dnia 18 
oserwoa 1916 roku. Nr. 87. 

t.l"lu.se-Med"tłoa• tos1 ;e ty •Ytn zoan~ ro tJroiłoktem leczniczym. 
którego skutek test najszybszym w lec~oeuiu nibdOulagafl ltobiecych, 
Kolki maciczne leczy w cil\gu ł cb godzin. Uiywaoy 15 dni przed 
porodAm, ułatw•a poród. zrnnieł~o~za hote .. ~ci porodowe i kolki, i zabez· 
f>iecza tycie kobu~t p1'7.eti QJłRI6JJStWami krwotOkÓW , tak czę~tycb przy 
porcdach. Pr~y mnych chr>robacb kobiecych .,Ji'lus~ ·~edJttiaa• 
działa zaw~ze skut~c:~:nie i leczy w ... t y'itk•e nierłornagąnia kobiece. 

ZHi eca się leknrctom i akuszP,r k om. 
JeCJyni dep lzyrartusze: 

Gąlwa -. & Cła Riio ftaulo Avtmirl~aąao Joa.o 145. 

~~~~~~~~~~~ #~~~~~~~~~Q~ 

~••••••ss~m~a•~~-~~~~•a~z~ 
~ T ctw&rzy!lltwa Pra t~a"'h Ie ~elfl ~~ JI, ... ,.t. ie_j 

li ~uChargeurJs Reunis'' i" ud At ;) ł ł q ue1ł 
~ f\PgtJI 'tro~ odp~qv ~ p >r ~ów Safł tos t Rio de J aoetro 
łł do H 1 wre i BortiP ,ux 
fi Kurn.tJnikaclił naJszybsza 1 najwvgr•dnwts~:t statk,ll)i lu
;& ksusowt>mi P•lSPie'łznym: które odbvwa ą podró~ ~Ą Saotos 

l 
do FraoCJI w ló dohcb ora~ statk1uni ~pecf"loie urz,dzo. 
n~mi dla emigran tów ~tónv .zn tjd t a~. naj '"YlJO.ł[)ieJSZe pO• 
fl)te&?;CZf"nle 

• Stał\tJ majA do dV<1 0!l 'A V ('ł ltaiNl '/ III lt ' llSf 
~~ Podróż z IJord~aux. ' H•vre •?;fh ~ P411•ce dn Ghń,ka od 
lll.'l! bywa ''0 poclłłl''"' fr•ncullkler,'l •i do Oun!'mque ą ' q unlrerque 
!!! d() G h l'l• ll" • t,tku'lt levml' frtncus't lej • Tr~t'ltatl nt1que •. W ten 
f..i ap s6b ~;n•k11 " •·ę różnych naJutyć na kt lre meru · by,~MaJt nara 
• t en• nas1 p•,~t i'"W"' n · gran•cy n•ernieck•ej, 

s Najbliższy odjazd do ĘQropy 
8 Z 8A.~T08 Z RIO DE .J~J1BIRQ 
il •GROlX · 9 si~rf)oia a ·LU fETIA• t5 sierpnia 16 • 
8 · EUiłEE · - 19 c 
III HUEO•C• - ó wrześoia 

. M ·~1\.S ,JLlt\« 12 wrztśnia 13 wr~e$qia 
Jłll l:)przetiaż biletów z Brazyl11 do Polski oraz z Polski· do 
III drazylJI t. zo. (balhetes de cbamada) załatwia i bliższych in· 
11 formacji udziela 

l Ignacy Kasprowicz 
Ave nida 1 ui.c "X<~ vier ~ ł ł t · 1 >t • , 

A'ISIIIH!Il{IUIIIB. BIII'IHII!IIISJIIJI1.; 
C A S A Ił l ~ U t; L S przy uhcy 15 de 

Załoz. w 1897 przez Alfreda Er·oesla BJChels 
Ma zawsze na składzie wtel kl w ybór kapeluszy dla pań i 

zabawek. materJał()w, prztdmioty włuściwe na pre3eoty, oraz;oa 
Warto .przekonać si~ osob1ścte o dobroct towarow jako ttż 

kich ceoach 

Handel Polski 
w B arro E ree lilm Rio G r. S . 

Wltutysla·wa Obroślaka. 

Nowe. sprowadzony wielki wybOr towarów m~trowycb1 jakotet 
dzi roiniczycb1 kuchennych i wszetk1cb drobiazgów Kupuję 

kołonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres : Władysław Obroślak 

flP"""- p w,...,.h im 1 Rh GrRnd~ rf,'l Su1 
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