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Kurytyba, Wtore~-~nia ·Nity~znid. 19~~- ]_ R~D_A_~~~R~!:_~~I:rs~ 11 Rok -ii;pn ~ 
Wszystkim naszym Prenumeratorom i Przyjaciołom naszego pisma przesyłamy serdeczne życzenia wszel-' ich 

pomyślności w Nowym Roku 1924. ś . e d a k c j a . 

1.923 =====1924 ___ ., ............... ...-.. .. ---
I znowu na zegarze dziejowym nadeszła jach spełniły się jego obietmice, ale nie u nas' 

chwila Przełomu. nie dla naszej odradzające}j się Ojczyzny, 
Wybiła godzina-przeszłości na pogrobne, ani dla nas tu na wygnanitu. 

przyszłości na nowe życie. Tam wrogowie Matki-Oj<czyzny i wyrodne 
I chociaż właściwie nic się nowego nie jej lub obłąkane dzieci starrali się wszelkimi 

stało, to jednak mocą przyzwyczatenia ~uś si~ami_ wykopać jej grób, z któreg~by już 
się w nas zmieniło, czegoś oczekuJemy 1 za wtęceJ me . powstała, tu _na obcz:Yzm,e b~a~ 
cze~ś. tęsknimy. . • . brata U\yazał za, wroga 1 s1tarał st~ rown~e: 

Zycie człowieka te taka szara me Jedno-~ wykopac mu grob, .~Y ty!~<o p~ mm objąc 
staj na, że aby żyć i istnieć musi mieć ~d spuśctzn~, by n~syctc s woJ egmz~. :, 
~zasu do czasu chwile odrudzenia, chwJle, T o tez bez zalu, bez łez pozegnaltsmy 
w którychby można rzucić zasłonę na prz~- stary rok. 
szłość i mieć wra::enie, że rozpoczyna stę _ _ _ _ _ 

O roku 1923 słów kilkoro. 
.. Rokował Polsce lepszą przyszłość. Lewi· skę, ssać jej krew i niszczyć jej zwolna od· 

ca wybrała nam, w osobie p. Stanisława zyskiwane zdrowie. 
W.:)jciechowskiego, prezydenta Rzeczypospo- Ich to zasługą ciągłe napaści na rząd, któ· 
tej. który okazał się nietylko jednym z naj· ry pragnie ratować Polskę, uzdrowić jej fi· 
łer:.szych i najrozsądniejszych synów Polski, nanse i sprawy ekonomiczne; im zawdzię· 
al~ także dobrym katolikiem. Prezydent Woj· czać musimy ciągły, wprost zawrotny spa· 
d·;chowski objechał prawie całą Polskę wszerz dek marki polskiej i nieznaną dotychczas 
i wzdłuż zachęcając naród do zgody, do drożyznę; oni na ~gubę Polski organizują 
miłości Ojczyzny, i do pracy nad jej odro. strajki polityczne, niczem nie usprawiedliwio
dzeniem. ne; ich bojówki mordują naszych bohater-

coś nowego, coś nieznanego, mieć nadzieję 
lepszej przyszłości. 

l gdyby zagasła ta jasna gwiazda f';la
dziei, gdyby nam odjęto tę złudę tajemmcy 
utra-tajemnicy, która zawsze kryje w so
bie wiarę w miłosierdzie Boże, to kto wie, 
czy ludzkość nie zapadłaby się w szarzyź
nie beznadziejności ... 

W marcu zostały ustalone ostatecznie gra- ski.:h oficerów i żołnierzy; oni, jedynie oni 
nice Polski i włączone w jej całość Wileń- kooią grób dla naszej zaledwie zmartwych 
szczyzna i Wschodnia Małopolska. W kilka powstałej Ojczyzny. Ich zasługą ciągłe zmia
rriesięcy później rządy lewicy się skończyły ny w rządzie, zmiany ministrów, którym nie 
i nareszcie ster Polski ujęli w swe ręce praw- pozwolą pracować dla dobra kraju, nie po· 

N R k dziwi Polacy. Poraz pierwszy ukazał się zwolą dokonać nak:-eślonych programów.-
Ale oto wzeszła jutrzenka owego o u. O · t · h d ' · ' d d · · · · budżet nie z deficyt_em, lecz z nadwyżką. m o me c cą opuscle o uz row1ema 

Nadzieją drgają serca nasze, wyjaśmają s1ę . . Polski, bo wiedzą dobrze, że gdy to nastąpi, 
zachmurzone czoła. Bez wiary i nadziei żyć Zd~wało s1ę, ?-e.lepsze ~zas~ nast~ną. dla skończy się ich panowanie, a ich niecne kno· 
niepodobna. P~lsk1. Prawd~1w1. synowie . t~J pomew1e:a: wania stracą moc i wartość. 

z odwagą w serc~ch winniś~JlY . spojrzeć n_q do.tą~ Matki:<?Jczyzny lze.J odetchnęh 1 l Im wreszcie zawdzięczyć musimy upadek 
V: oczy n.adchodząc~J p~zyszło~ct 1 ~,wolą cwszyh stę nadzleją lepszego JUtra. gabinetu, który tak wielkie rokował nadzieje. 
-daZ::lą kle ty;ko. WlerJycd al: 1 chctec, h~ ~- źapomniełi jednak ż ... na cie-le 0j ... zy:.:ny Co n!ljhliższa przyS:~:lość r.rzyniesie naszej 
now~ ro. sta ~~~ do ~ ~emem n~s~~m l w ciągu długoletniej jej niewoli i wojny nieszczęsnej Macierzy, czy czeka ją . zwycię-

Stary rok odszedł. Jes~cze jest tak blisko, odr
0
o .z~mNem mys t,R ~c a 1 ~e~ca 6o,sdu;go. światowej wyrósł ~polip, który ją szpeci, stw?, czy nowy u~ad~k~nowa niewola. Bóg 

że jeszcze cienie jego widzi:ny. . ~ten ow~go. 0 UdP
1
.owlmen yc. ~~~1!1 niszczy i zdrowiu jej zagraża. fym polipem to Jeden raczy w1edzteć. 

Na pożegnanie spojrzyjmy jeszcze nań wJełk1ego skuptema, mo 1 wą serc o JasmeJ- · · p 1 k. . r, . . . . . 
po raz ostatni. Dziwnie po .... hmurna to po- szą i szczęśliwszą przyszłość na naszej uko- mszczącym orgam.zm 0 s 1

' są soqa tscl, N te lepteJ ubiegły rok zapisał się w pa· 
stać. Stygmatem bólu, cierpień i ciągłej nie- chanej Ojczyzny i modlitwą o czystość na- ma~om, paskarz~ 1 t.ym po~~~ne pasożyty, miętnikach rya~zej kolonji. l tu ciągłt: walki 
pewności naznaczona. szej pracy, naszych intencyj i wszystkich na- chetwe władzy 1 krwi polskieJ. sta~z~ć .mustehśmy, z. przewrotnością, zł~śłi· 

A jednak gdy po tragicznych przejściach szych poczynań tu na obczyźnie. Wyrodni ci synowie połączyli się z wszy. w~sctą .1 zachłann?sctą tego _samego oohpa, 
swego poprzednika wchodził na arenę świa- Silni wiarą i nadzieją w lepszą przyszłość stkimi wrogami Polski na jej zgubę, aby ktory mszczy kraJ nasz macierzysty. 
ta, jakżeż radośnie go witano, ileż pięknych odrzućmy w tym dniu wszystką nienawiść tylko utrzymać się przy władzy, przy nie- Wpija się on powoli nietylkQ w zdrowy 
nadziei zrodziło się w nim, ile wiary i za- i grzeszne pomysły, a miłością do Matki- cnych korzyściach. A teraz gdy władzę tę organizm naszych kolonistów i wsącza weń, 
pału zbudził. Ojczyzny i swych współbraci rozpocznijmy i korzyści utracili nareszcie, nie cofają się kropla po kropli, Jad niedowiarstwa i niena· 

1 być może, że gdzieś tam w obcych kra- pracę dla dobra Ojczyzny i ludu p0lskiego. przed żadną zbrodnią, by napowrót zdobyć wiści, ale zdołał pochwyctć w swe macki 
__..___.~________..,.... władzę, by w dalszym ciągu rujnować Poł· nawet tych, którzy z powołania swego p!>· 

W 
"

•lAl A M~~~!!!Afr!ł!

11 
-· Bój si~ pan Boga! - \Woła WQgier.- Od Książ~ siada obok niei i pokazuje jej telegram. pociechlł, ~e dziecko, które ona tak okropnie opła1 

8 V V w VM jeżdżajmy stąd i nie troszczmy się o nikogo, tylko - Przyjeżdż~ją fuż dziś l - dodaje uradowa· kiwała, nie było jej własoem 
sami o siebie. ny. - Muszą z pomocą F1lipa poczynić przygoto- Leży ona w objQciach Liany i obie rzewnie · 

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, - Pornocy l pomocy l - rozlega siQ znów wania na ich przyjęcie. · płaczą i szlochają 
przez Jerzego Bornes'f'- okrzyk kobiecy. - Boże miłosiierny, pomocy! Odchodzi ~piesznie i zawoławszy swego kamer· Obaj panowie zaś wychodzą do ogrodu i Kurt 

14ó) Na krzyk ten pędzą i cygmnie w stronę lasu. dynara, daje mu różne dyspozycje. opowiada księciu re!'lztę szczegółów. 
(Ciąg dalszy), Niebawem wylania się z g~shwiny otwarty wóz a Po kilku godzinach dojeżdża do willi ksiEpia - Liana przyimała się sama do tego, że jest 

Hrabia :Egon rzuca trochę drobnej monety, na na nim postać kobieca walc:zącm z jednym młodym kryty p wóz i staje przed portalem. siostrą przyjaciela mego, hrabiego Egona Roten• 
kt6rą one się rzuc:.tfą jak stado głodnych wilków, cyganem, a w około nich całw tlum brązowych KSiąż~ oczekuje ich na terasie pełnej tropik»l· burga - mówi Kurt - od niej wiem też, że ten 
wydzierając sobie wzajemnie swoją zdobycz. Fotem jego współplemieńców. oej flory, a obok niego na fotelu siedzi ks1ężna, szatan w postaci kobiecej winienjest wszystkiemu 
znów do niego się zbliżailł i więcej żądają. Hrabia Egon poznaje już z daleka, że ta kobieta trzymająe lornetkę w przejrzy51to bladej swej ręse. jej nieszczęściu. Dwa razv próbowała Olga zabi6 

1 pi~kna tancerka przychodzi do niego w pod- na woz:e, to nie cyganka, lecz jakaś eleganc:.::Q u- - Otóż i oni l - woła ksiątę. widząc karetę. L1anę i tylko cud ją uratował. 
skokach i obrzuca go kokieteryjnem spojrzeniem. brana dama. która się w moc cyganów dostała. Zbiega on ze stopni terasy i ehce obj~&ć w ra, Z pomocą wspó!nika swego hrabina popełniała ,, 
Hrabia Egon rzuca jej guld!lna, który ona łapie i Nie namyślając si~ dłużej , pędzi hrabia w kie- miona swe Kurta, który tymczasem z powozu wy-~ zbrodnie, które o pomstę do nieba wołają. A ja 
tamboryokiem podrzuca w górę. runku wozu i wjechawszy w środek tlumu. woła: skoczył. zemstę tę na niej wykonam, wuju l 

Wreszcie scena ta zaczyna być hrabiemu za· - Ustąpcie się, wy łotry, opryszki! - Nie, kochany wuju l - woła Kurt. - Naj· Książę kładzie siostrzeńcowi swemu uspokaja• 
nadto hałaśliwą. Rozpędza on więc koniem tłum Z dzikie~ wyciem pierzcha. ~orda ta przed na- pierw ... ona, paźniej ja. jąco r~kę na ramieniu. 
w około siebie. Kobiety i dzieci uciekają z wrzas· tarciem hrabtego, lecz po chwth znów wraca. To mówillc, pomaga Kurt wysiąść jaj z po· . . . 
!dam, lecz po chwili znów się gromadzą. l Walcz~cy z ową da!Dą cygan czuje nagle na wozu i prowadzi fą do ksi~cia. . -:- Pewno, że t~ po~worna_ kobieta !Dus! być po• 

Wreszcie skończył W~gier rozmowę swą z d~· karku swo1m żelazną p•ęść, a na ręce jego spada -- Wreszcie! - woła książę uradowany. - CJ~g~Iętq do od~owtedzialnośca- mówi ks1ą~ spoc: 
wódcą cy"J'ańskim i tłumacz'-· hrabiemu, że mają grad uderzeń s_zpicrutą.. . . . Przec_ieśmy _panią_ na1;ad. dostali. koJ?Ie -. ale me czas t~ra_z o tern rozmy~lać. Na 

e J u t • k ś 1 ł h b L ~ d ł razte oboJe u nas zostameme. jeszcze 6 mil drogi do owych dóbr i te przedtem . - stąp s1~, y ~s1e ,a 1 - wo a ra Ia_ J • • 1a~a ~te moze. prz~Jśe o s owa ze wzrasze-
ladnej zagrody ludzkiej nie zobaczą. w1.dzą~, że cygan ła_pi~ za nóż, _ude:za go rękOJe · ma 1 b~egme ku kst~tneJ, która z trudem z krzesła Liana potrzebuje spokOJU i pielęgnacji, . aby 

_ Jeszcze sześć mil _ woła hrabia zrozpa- śc1ą p1stoletu tak slłme po głowie, ze on pada zu l powstaJe. przyjść do siebie po tych wszystkich okropno§ciach. 
czony. Alet nasze konie tego nie wytrzym~ją.. . pełnie !liepr~ytomny z wczu. . . . - Moje ~ochane dziecko! - woła dobra. k~' Nie wolno ci wystawiać jej teraz na nowe walki i 

_ Nie ma innej rady, panie - odpowiada W o· W tłumie cyganó~. powstaJe. krzy~ stras~ny _1 bteta, _tuląc Lian~ do swego serca. ·- Bogu dzi~ki, niebezpieczeństwa. 
gier wzruszając ramionami - musimy od tych cy· cała ta rota z nożami 1 szt~letatm w l'Qkach l dz1- ześ do nas wróciła. ·- Slusznie1 kochany wuju - potwierdza Kurt. 
ganÓw u~iekać. . . . . ki~O? prze.kle~stwem na _ustach, rzuca si~ jak stado ~otem pada blada i bliska omdlenia znów na - Odłoż.ymy zemst«} i poświędmy krótki czas ci• 

_ Zostall.my przynaJmńteJ na godzmę, aby ko· dztkJCh wtlkow na hrab1ego, swoje krzesło. chemu, błogiemu szczQściu. 
nie nasze tro~h~ wypocz~ly - perswaduje hrabia: ROZDZIAŁ CXLIII. Liana płacząc pada przed nią na kDlana i cho· - A jakżeż tam rzeczy sto)ll z tobą i ... Lian!.\ ? 
. Przewodn!k łego o~radz~ mu stacowczo . BOI wając twarz w dłonie, opiera głową o jej ręce. - pyta książą. 

sn~ cyganów 1 m~ dow1e_rza •.m. . . Odezwa hrabiego Egona. Gdy się wreszcie umysły trochę uspokoiły i - Czyż mo~esz się jeszcze o to pytać, wuju l 
, Tymczasem . naradzaJą s1~ cygame 1 dowódca wszyscy zebrani przy stole jadalnym siedzą, zaczy· - uśmiech8 się Kurt - za tydzień Dlajdalej spra• 
1cb przys~puje _znów ~o hrab1eg~. Trzyma on ka· W południowych Włoszech, w okolicy Neapolu, nają się pytania i objaśnienia bez końca. wimy wesele. · 
pelusz ": r~ku 1 mówi coś do mego z bardzo po· wynajął książ~ wspaniałą willę. leżącą pośród Kurt donosi im, Jak LianQ znalazł, a potem opo- - Tak pr~dko? 
korną lDIDil kwitnących ogrodów, nad brzegiem morza. NaZ11.· . d . c J h . . . h . - Czy nie czekaliśmy dość długo l 

- Czego ten drab ehce odemnie l ·- pyta hra· jutrz po przyjeździe ich wchodzi książę raniutko wta a . 0 JP~ pr~y.go ac 1 ~rzeJściac · - Dot>rze ! Ale i potem u naa zostaniecie, 
bia swego przewodnika, nie rozumieJąc ani słowa. do pokoju swej żony, podając jej z uradowaną Książ~ 1 księzna sł~cha}ą z naprQż~oą uwagą. dzieci moje l Nieprawdaż, Kurcie l - pyta Jrsiążfl, 

- Prosi on, abyśmy przez noc u nich zostali miną telegram : R_ozmow!ł z~raca Slę .teraz ~a dziecko. Kurt - Naturalnię f Nie myślimy was na razie 
- odpowiada Węgier - a ja się boję cygańskiej - Od Kurta l - woła już od progu. - On ją sa~ Ją _nawiązuJe, lecz _Ltana daJe. mu. znak. ab~ opuszczać 1 
gościnności Oni nam jeszcze surduty z ciała ści14rną l odaalazł. umtlkł 1 sama gło.s zabter~. ab~ ks1ęż~e). prz~k~e l Uradowany ściska książę rękQ swego siostrzeńca. 

W tem rozlega si~ z pobliskich krzaków krzyk, - Kogo ! ... Lian~ l - wyrywa się z ust księż· ~ole~ne to ?~kryme zrobić w Jak naJdehkatme]szy Później omawiają jeszcze wszystko z Lianą i 
' jak gdyby z kob1ecej piersi. nej pytanie 1 naJostrożnteJszy sposób. księżD4 Kurt zajmuje si~ w nastQpnych dniach 

- Ste6 woła hrabia, który już koniowi dał - Tak jest l I tu ją ze sobą przywozi. 8 113dna księżna okropnie gorzkie to rozczarowa1 przygotowaniami do tej uroczystości. 
strogi - cóż to? Jakas kobieta jest w niebez- - Dzięki Ci, miłosierny Bote - woła chora nie odczuwa. Znosi je jednak mężniej, mż ws2'yscy Pewnego pięknego dnia odbywa się ich :wesele 

t ie ·t:('ós'wie 'l Jeszcze księ1na i pada osłabiona na fotel. się Fpodziewajss. Jest to dla niej niejako smułnfl Jest ono ealkiem eicbet adyż tu na obązy~nie niema, 
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inni być obrońcami przeciw te
r 1U jadowi. 

Dla naszej kolonji więc rok u
biegły nie był lepszym od swych 
poprzednik-ów, a nawet może był 
!4orszym, bo rzyniósł rozdwoje- . 
nie tam, gdzie powinna istnieć naj
ściś;ejsza łączność i zgoda. 
"}1u ALLł~OUti.<;T. l ł<'ILiiił 

LECZENIE OGÓI,NE. 
Specjalnvść; ch .. roby kob• ce i dr.ie· 

luu .... ._ u.n!T.Uje Od 10 dO 12 i Od 4 
do 5 

Knnsuttorjum i re'tydencja: ul. Com
mendedor Araujo n. 5J, Tdefon n 65'J 

o 2 

iadomoś i z Pols i. 
WYSOKIE ODZ~ACZE" JE PREZYDEN 
TA RZECZYPO::;POLITEJ POL~KIEJ. 
\Varsz~wa. Z WJelk·om -3ndow0Ieniero, 
t•zyjQlo spułecr.eństwo pol-kie wtado· 
ość, że Ojciec św. Pmz XI, doręczył 

Prozydentowt Hzeczyposrolltej p Stani
sla .."·owi Wojctf•ch• wsiiemu przfz ks 
kurdynais Kak wskiego zll)ty rotdal ze 
'l '-~' Ot m wizerunk1em, które to odzaczenie 
llrzypada tylko głowom panuiącyrn 

WYNIK WYBORÓW W GDAŃSKU 
Gdańsk, 19 11 (Tel. wł.) Przy v.czoraj

szych wyborach do Sejmu gdań':'.klegr
oddano 161124 głosów. Nacjonaliści nie· 
mieccy Otrzymali 4_4 ~1)1 glt•BÓW i 33 
mandaty; zjednoczone pat't]e socjalistycz 
rie 39 404 głosów i 28 mi:lndatów partja 
urz~dników, pr'1cowników i robotn1kow 
4 11 6 glosow i 3 mandaty, centruro 
21158 głosów t 16 mandatów; zjedoo
czeme rybackie 1 785 głosów i 1 mandat; 
nu~miecka partj~ g)spodarczo•postępowa 
10 779 i 8 manda!.ów; komuniści 15 037 
i 11 mandatów; partja niemiecko spo 
lt:czna 10 341 i 7 mandatów; niemiecko· 
gdnńska partJa ludowa 7 449 głosów i 6 
mandłltów; Po!acy 7 129 ~łosów i 5 
mandatow; lokatorzy l 75e głosów i 1 
mandat, Inne partje nie otrzymały man
datów. 

Z listy polskiej Y•chodzą do Sajmn pp. 
Kubalr, Jedwabski. L<tngowski, Panecki, 
Moczrń ki. Przy wyborach w r. 1920 
uzyskv.l śrny 9 JO) głosów i mieliśmy w 
Sejmle 7 posłow, 0becnie l:sta polska 
otrzymała 7 129 głosów i 9 wandatów 
Wmik ten Jest niestety dla nas bardzo 
przykry, tern więcef, że stronnictwa na· 
cjunalistyczne odniosły zwycię~lwo i pro
wadzić będą nadal politykę Gdańska w 
k1ent1ku antypolskhn ulegając wpływom, 
idącym z B(lrlina. 

Gdańsk, 19, 11. (teł. wł.) Wybory da 
Sejmu adańskiego, które dały zwycięstwo 
niemieckim nacjonalistom i partjoro, zbli· 
żonym do nacjonalistów świndczą, że 
Gdańsk irawituje w dalszym citlgu ku 
Berlinowi, że Dada! stnć hędł;ie na sta• 
nowi~ku pangermanistów berlińskich 
oraz że nie dba o przyjazne stosunki z 
Polską. Przygotowuje sif! więc ouw!l1 za· 
cięta walka z Polską. 

P·utje demokratyczne poniosły na ogół 
pmażkq Socjaliści mają tylko o jeden 
m!'lndat więcej niż w r. 1920 Korouniści 
otrzymali stosuokowo wi~cej głosów od 
socjalistów, 

Ośrodkiem większości parlamentarnej 
będq nacjonaliści, ktorzy mają 39 ruan· 
dat , do nieh przyłączą narodowi·socja• 
liści, (7 manratów) i centrowcy (1 man· 
datov;). Stan wisko niemieckiej partji 
lul?ow~i (6 mandatów) będzie decydują
ce Nl:wy r7:ad nie będz:e więc lepszy 
od poprz Jdu1ego. W głosowaniu wzięłe 
udt.iał 80 procent zapisanych do głosu, 
czyL o 60 procent więcej niż w roku 1920 

MIANOWANIA W WOJSKU. 
Dzienniki warszawskie donoszą, że były 

premjar generał Sikorski ma być miano· 
wany generalnym inspektorem piechoty, 

łalności organizacji: t. To garbus zrobił 
uniwersytet •. 

- Czy w rozmowach nie powo1ywal 
się na wyższe osoby ? 

- O >\'SZaro, pewnego razu powiedział: 
.Dziadek nie śpi i my musimy okazać, 
że istniejemy•. 

- Czy Wywióski mówił sk~d pocho· 
dza środki organizacji ? 

- Tak. Mówił o kontrakcie z pafi · 
stwami ościennerni. 

Na'ltępnogo świadka agenta policji 
Placbod~ przesłuchiwano przy drzwiach 
zarokoi~tych. 

hyły minister Bpraw wojskowych gene- KTO FINANSOWAŁ STRAJK f'OW-
rał Sosnkowski obejmuje inspektorat 3ZECHNY. 
Rrrr.ji w Toruniu, na stanowisko inspe• Ze ostatni strajk powszechny obwola-
ktora armji w Krakowie des1gnowany oy przez P. P. S. był ni9 tylko dziełem 
jest geu. Skit~rsb:i, a generalnym inspekto· socjali!'1tów, lecz w równym stopniu ci· 
którem we Lwowte został gęnorał Rydz- chego lecz wydatnego poparcia komuni
Smigły. stów, szczególnie moskiewskich, o tęrn 

{Ostatnie telaururny doniosly, że gene· świadczy następujący fukt. 
·.rał sr,sukowski objął tekę ministra Rpraw Centralny organ komunistów francu-
wojskowycb) skich :tHumanitec zamies:z:cza następują· 

cy telegram z Berlina: 
WALKA Z RELIGJĄ W ROSJI. .Donoszą z War&zawy, :18 poseł Zu-
Denoszą z Moskwy pod datą 16 l sto--· ławski prezes komisji syndykatu robotni. 

pada, te prześlac;łowame duchow•e:ństwa czego w Polsce. otrzymał od syndykatu 
wzmogło się znowu. Mtędzy moemi nd górników w Rosji kwotę 500 dolarów 
uano pod !-ląd . katolick.ego prałata ks dla strajkujących robotników w Zaal~biu 
Orliczkę W Zytomier:zu aresztowano Dqbrowskiem.. 
prawoslswnych obywateli. w guberniach ' Poseł auławski zechce SiQ usprawie
aadwoł~ań~kteh 1 naddnteprzań.-kich skon dłiwić z ci~ikich zarzutów. Związki !'O• 

ftskowano wiele kościol6w Jedną kate botnicze są w Rosji sowieck•ej instytu-
drę oddano na szkołę tańca. cjemi rz~&dowemi, pieniądze które etrzy· 

ECHA ZBRODNI KRAKOWSKIEJ. 
Czytamy w .Gazecie Olsztyńskiej•: 
Znany wr6g Polaków p . Worgitzki 

referuje bardzo szczegółowo o krwawych 
z~bu .. .zeuiach w Krakowie w niemieckiej 
prasie wschodniopruskiej i powiada, że 
v. ydarzeoia w Krakowie S !l bardzo cha· 
rakterystyc~ns .fiir dle Stimrnung im 
ooln1~cben Heer" i roli jaką p Plłsudski 
w Polsce odgrywa. Strajk wprawdzie zo 
stał zażf'gnany, ale spokoju w kraju nie
ma i - SJodz·ewa si~ p. Worgitzki -
ma będzie. W rządzie llą różnice zapa 
trywań pomiędzy Witosem a Korfantym, 
a w ortdali wysuwa siQ grożnie Pihudski. 
Ządowolony jest również W orgitzki z 
wniosku sccjalistów żądających ustąpie· 
nia rząriu 

"Pnyjaciele• Polaków w Niem~zach 
zwracają 'specjalną uwag~ na stosunki 
panujące w Polsce. Im gorzej w Polsce, 
tern więcej się cieszą i tern większe są 
ich nadzieje pozbycia się .korytarza• 
polskiego, tego .łańcucha•. który wlec 
za sot:,ą muszą rzekomo wsch:;dniopru· 
saey. Rodacy· nasi Widocznie o tern nie 
wiedzą Gdyby bowiem wiedzieli, czyż 
możliwe byłyby zajścia takie Jak w Kra

·kowie ? 

SENSACYJNE SZCZEGÓł~ Y PROCESU 
TERRORYSTÓW. 

Warszawa dnia 24, 11 listopada -Na 
rozprawie s~doweJ w sprawie terrorystów 
zeznawał świad. Narymski. O~wiadczył 
on r a zapyt!łnie prokuratora, że organ i· 
zacja, do któref :przystąpił nazywała się 
organizacją lewo belwederską. 

Na zapytanie czy rozmawiał z Wy· 
wiórskim o Zf:lrnachu, świadek odpowiada: 

- Owszem, rozmawialiśmy w cukier
ni. Wywióski powiedział na dowód dzia· 

mała P. P. S. z Moskwy są wif1C pie
niędzmi z kasy sowietów. 

Fakt ten stwierdza jeszcze raz dobitnie 
współprac!} P. P. S. z komunistami i so· 
wietam i. 

TElEGRAMY 
Polska .Warsnwa 23 P. Grabski, 

nowy prezes gsblnetu mJOisterjalnego 
wyglostł w Sejmie mowo programową 
w któreJ !aznacza. że przedewszysOdem 
rzfld jego zajmie aio reform11 finansowił 
z nast~pui.llcym programem a) przez 
zebran1e wssystkich środków narodo 
wych, nieuleżnie od pożyczki zagra
nicznej, b) podwyźszenie podatków w 
ogóle. a stczególnie od kap1talu w 
pierwszem ćwierćroc1u r. 1924, e) przez 
poiyczk~ wewn~ttrzną, d) przt:stante dru 
ku banknotów i CJ równowago budżetu. 

Pan GrAbski po zaznaczeniu, źe rol
mctwo i pnemyl:ł Pol9ki 1nac:r.nie s io 
w ostatn'~h czasach polepszyły, prosił 
Sejm o pełne prawa w zakresie finan 
sów &~a przeci•g jednego roku. 

Warszawa 23. - Po upadku osta· 
tniego gabinetu, ddtki stałym niepatrjo· 
tycznym i antypaństwoy,ym zamachom 
i awanturom lewicy, nowy rząd został 
utworzony pnez p. Grabskiego w na 
stępuj4cy sposób: 

Pre1-ydjum i ministerstwo skarbu: 
Władysław Grabski, Sprawy wewno· 
trzne - Sołtan, Sprawiedltwość Wy 
ganowski, Sprawy wojskowe - Sosn
kowski, Oświata - W1klsszewski, Prze• 

· mvsł i Handel Ktedro6, Koleje -
TyS%ka, M nisterstwo pracy-Darowski, 
Reforma rolna - Ludkiewicz, Sprawy 

~zagraniczne - Bertoni (tymczasowo) 
' Rolnictwo - Rac~yflski, Budowy pu
bliczne - Rybczyński. 

Warszawa 23. - Sejm polski wy
ruił n<'Y.emu gabinetowi votum zaufa• 
nia 193 ałosami przeciw 76. 

W 11rszawa 24. - Rząd amerykański 
zawiadomił oficjalnie polskie minister· 
stwo spraw zagranicznych, że Stany 
Zjednoczono są gotowe do zawarcia 
z Polsk, traktatu handlowego l umo· 
wy konsularnej. 

Grecja. Ateny 22. - Ze wzgl~du 
na zaburzenia polityczne panujące od 
kilkunastu tygodni w całej Grecji 
rada ministrów upoważniła pułkowatka 
Plastirosa, aby tenże postarał si~ o na
tychmiastowy powrót do Grecji byke· 
go premjera VenizeUosa, celem objw· 
ctu steru rzlłdćw i uspokojenia wzbu
rzonych ~mysłów Greków. 

Ateny 22. - Król i królowa greccy 
wyjechali z Aten do Rumunji1 na ży
czenie rz~&ńu, dn. 19 grudnia u. r. Przy 
odjeździe byłi obe~ni przedstawiciele 
r::4dU i władz naczelnych. 

Ateny 26. - Donosz~ z Wenecji, 
że Venizellos przyj4ł zaproszenie rzą• 
du gr9ckiego l powróci do Greeji dnia 
2 stycznia. Oświadcz1ł jednak stanow· 
czo, że nie przyjmie kierownictwa ża. 
dneao gabinetu mmisterjalnego. Prosił 
również, aby mu nie czyniono żadnych 
owacyj. · 

Ateny 26. - Grecka .Gazeta Offi, 
ciał• osłasza dekret mianujlłCY admi· 
rała Condounotisa regentem państwa 
na czas nieobecnoicJ króla. Ogólnie 
powątpiewa sit;, czy król Jerzy powró· 
ci do Grecji, niech~tnej dziś ~lszemu 
istnieniu monarchii. 

Ateny 26. Rt~id grecki zawiadc' 
mil ambasadora angielskiego, że wy• 
jazd króla greckieao i jego małżonki 
nie oznacza wcale zmtany rz4dów mo· 
narchicznych na republikańskie i jest 
tylko środkiem zapobiegawczym swo
bodnego wypowiedzenil• si~ narodu, 
jak4 form~& rz~&du woli. 

Kolambja. Bogot<> 24. - Ostatnie 
telegramy donoszt. :ie w czasie osta· 
tmego trz~sienia ziemi w Kolumbji 
miasta Cumbal Carlosama, Aldana 
rcbiles znikn~ły zupełnie z pow!erzchni 
ziemi. Zgineło k1lka tys·ocy ludzi. Na 
pozostułych puy .tyciu i cierpi4cych 
wszelkiego rodnju utrapieola i braki, 
napadli okoliczni bandyci. 

•eks7k• Mowy Orleans 23. --Te· 
legramy tutaj nadesłane przez konsu
lat meksykański informuj4, ze rewo· 
lucjonl6ci walcz• zawz•ccie z wojska
mi fedtralne~tti. 

Wojtka stacjonowane w Meridzie, 
stolicy stanu Yucatan przył4czyły si~ 
do rewolucjomstów. 

Rio de Janeiro 24. - Donoszą s Me· 
ksyku, źe w miejscowościach Cbilpaci. 
ningo i Acapulco dało sif; czuć trzesie• 
nie ziemi, które trwalo 8 minut. Połąt 
czenia belpośrednie z temi miejsco
wościami przerwane. Bliższych szcze. 
g6łów, t j. czy były straty w ludziach 
i materjalne, na razie brak. 

Meksyk (miasto) 25 -Departament 
wojny informuje, źe wojska rewolueyj· 

.. A . .. 

ne zostały w zupełności pobite w 
Esperanza, jednak przed wycofaniem 
eit z walki zniszczyły kilka kilome· 
trów drogi źe'aznej. 

Vera Cruz 26. - Rewolucja zwy, 
ci~sko sio rozszerza. Oatatnie wiado• 
mości głoszą o nowych zwycivstwach 
l o zaj~::iu miejscowości Guarnevaco, 
Guemeva)aO i Puebli, któr• nastopnie 
odebrały wojska federalne. 

Mekayk 26. - Rz4d meksykański 
ogłosił amnestj~ dla wszystkich rewo· 
lucjonistów, jeżeli zaraz z:łot, broń. 

Hiszpanja. Medryt 25, - Został 
tu wykryty spisek komuniatyczny, któ• 
ry miał wybuchnąć jednocześnie w 
Hlszpanji i Portugalji. Skonfiskowano 
wiele dokumentów kompromituj4cych. 
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WPISY DO SZKOŁY SREDNIEJ 
ZWI..\ZKU POLSKIEGO. 

Wpisy uczniów do Szkoły Sre· 
dniej Związku Polskiego, tak do 
piątej jak i stOstej kla&y już się 
rozpocz~y. Rodacy1 którzy życzą 
sobie, aby ich dzieci (chłOtJCY) na· 
były wiedzyJ na ·podstawie której 
mogą, w przyszłości uzyskać lepszy 
i popłatniejszy zawód, niechaj nie 
omieszkają bez straty ~zasu zapia 
sać do tej szkoły swych synów po· 
siadających już wstępne wiadomó· 
t§ci szkolne. t. j. takich, którzy j(!i 
:.1kończyłi cztery klasy przygoto· 
\Na wcze1 czy to w szkołach pol
skich, czy obcokrajowych. 

Wpisy przyjmuje dyrektor tejże 
Szkoły S redniej ks. proboszcz Teo• 
dor Drapiewski. N o wy rąk szkolny 
rozpacznie-sie dnia 19 stycznia 1924. 

ZE ZWIĄZKU FuLSKIEGO 
W KURYTYBIE. 

W pierwsze ś wi~to Bożego Na· 
rodzenia tj. daia 25 grudnia u. r. 
Związek Folski wraz z Sekcją Sw. 
Stanisława urządził przedstawienie 
t~atralne połączone z .zabawą, ta· 
neczna. 
:odegrano dwie sztucrki: A mia' 

nowicie powt6rzono •ŁobzowianOw« 
i odegrano obrazek obyczajony pod 
tytułem •Gorzałka«. Amatorzy po· 
pisali się jak zwykle doskonale. 
•Łobzowian6wc wszrscy amatorzy 
odegrali z tą sam" werwą, Jak 
pierwszy raz. Również i w ,Go
rzałcec z pojęciem i bez zarzutu 
oddali swe role , Sama za~ sztuka 
ze względ::t oa swą tendencję u· 
moralniającą, zaleca się, aby ją 
wystawiono we wszystkich polskich 
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wielu przyjaciół i znajomych i nastrój uroczystości wClła on, kładąc gazetę na stół. - Brat twój szu- jeszcze nie wie. Ach, 1dyby tak komisarz Ritter 
tej bardzo poważny, ka teraz za tob~, Liano l Patrz, tu odezwa i twój 2yl •• dodaje on z westchnieniem. · 

Slub odbywa się w ich willi, w pokoju, który portret. - Kurcie, jed:tmy teraz nie1włocznie do domu 
jako kaplicę przystrojono. Uczyniono to ze względu - Czytaj, o czytilj mi to na głos- błaga Liana - woła baronowa błagalnie. - Ach, jakże mój 
na ksi~żnę, której stan zdrowia nie pozwoliłby na - I ja o to proszt, kochany Kurcie - woła brat się ucitllzy, gdy mnie tak nagłe i niespodzianie 
wyjazd do kościoła, a która uroczystości tej ko księżna słabym głosem. - Jakim sposobem si~ przed sobą zobaczy. 
niecznie uczestniczyć chciała. · hrabia po tak długieJ nieobecności zn6w pojawił ! - Tak, dziś jeszcze wyjedziemy - potakuje 

Ze łzami w oczach w~hodzi Liana oparta na - Tego si~ z gazet nie dowiemy, kochana cio Kurt. - Nareszcie nadszedł dzień odwetu l Ha l 
ramieniu swego męża. do cudnie udekorowanej ja ciu - mówi Kurt - Główna rzecz jest ta, te Jakzesz ta podła istota w ziemię się ze wstydu za. 
dalni, gJzie się uczta weselna miała odbyć on żyje, a o te:n najmniejszej nie ma wątpliwości. padnie, jak tak nagle prz d nią staniemy. 

Nie ;est ona teraz już wi~cej Lianą Roteoburg, To jest pewnym faktem. Ksiąłfł, któremu Kurt obJawia swe postanowie-
ninszczęśliwą sierotą.. lecz baronową von Marwttz. Liaaa ociera łzy i patrzy na gazetę, w które; ole, potrz,aa głową w zamyśleniu. 

Jak dziwnie prędko nieraz losy lodzkte się zmitł· obok portretu jej, stoi du!emi literami odezwa, o - Radziłbym wam szezerze, abyście teraz jesz 
nl~. Z najwięlwej nędzy i poniżenia, · wykwitło której Kurt wspominał. cze do ojczyzny nie wracali - mówi on powstnie. 
dla Liany najwiQksze szcząście. Nie mota iej jednak przeczyta6, gdyt łzy eiągle - Lepiej porozumicie się z hrabifl listownie, 

dziewanie oa zamek Rotenborg, ze hrabina Ołea 
nie będzie miała czasu na to ' sifl przygotowa4!. 

Liana jest tego samego zdania i ksivtna prze. 
staje ich namawiać. 

- Bo:&e pomóż, aby wszystko dobrze poazlo i 
aby siQ moJe przeczucia nie spełniły - wzdycłla 
dobra kobieta. 

Zabierają się niezwłocznie do przygotowań po• 
drótnycb. 

KsiątQ chce im dać Filipa jako świtę, lecz Kort 
tego nie przyjmuje. 

Nazajutrz rano wyje!~Ua z Lianfl de ojczymy. 

ROZDZIAŁ CXLIV. 

Lecz czy~ ono będzie stałe ? Czyż bl~kitu icb jej się do oczu cisną i niech on tu do was przyjedzie. 
nieba aie zaćmią znów ciemne rhmury? Kurt bierze więo gazetę do ręki i czyta oa - Pisanina ta byłaby be~ celu, kochany wuju Knujile nowe spiski, nie przeczuwa Olga grotą• 

- A choćby nawet - myśli Liana - Nie głos, drżącym głosem: · odpowiada Kort - bo ja jestem przekonany, cego jej olebezpieczeństwa w po11taci Liany. Jest 
jef'tero teraz samfł l Mam kocbaJącego mnie mężP1 1 .20000 marek nagrody! :&e list nasz nie doszedłby w ręce hrabiego Egona l ona bowiem przekonana o tem, :&e Liana dawno 
~od którego opieką niczego si~ nie boJę. Siostra moja, hrabianka Liana Rotenburg, zni· - Myślisz, te hrabina Olga mogłaby list ~n jot nie żyje. 

Gdyby ona mogla była przeczuć, że brat jej, kła bez śladu od ktlku miełllięcy. Uciekła ona w podchwyci(ll Odezwa hrabiego E1ooa w gazetach m11si wioc 
Egon, wrócił na zamek Rotenburg i ~e za nią szuka. rozpaczy z domu rodzicislskiego, gdy:& ciflżY na niej J t t k t d h 'ł b zostać bez skutku, bo któ:& wie, co się • Lilmlł stało? 

Myśh ona dzi§ o nim i opłakuje go, Jego i nie- straszne podejrzenie . -:- es om 0 em prze onany1 e po c wyct a Y Z tej strony hrabina Olga niczego sht w~c nie 
boszczyka ojca swego Czy ją prześladowcy jej do grobu wpędzili? 1 m•ałaby cza_s ułotyć znów pł~ na naszą zg~bę obawia l plan co do Gretki w najlepszym jest toku, 

Gdy sią goście rozcbodzq i Liana z mężem Czy mota ona sama życiu swemu koniec połotyła? - ~łusz~te, ~ochany . KorCle 1 - wola Liana Udało się jej wybornie W"ysłać hrabiegtt w po• 
swo1m sam na sam zostaje, nie może ona się dłu· Tak ludzie przypuszczają l Lecz nie biedna siostra · ~uslmy_ SIQ mezwło~zme w podró:& wybrać, a z dróż, z ktorej nie prądJ~:a wrdci. 
tej O!'anować i pada szlocbHjąc na jego pierś moja leży w familijnym naszym grobie, tylko zwlo dr?g1 ~date można te _egrafow~6 do Eaona, aby Fanny zdała ąwej pani dokładny raport, a pl-

Kurt domyśla się powodu jej łez i pieszcząc ją, ki jakiejś obcej osoby. mtał cza~ z tą myślą ~14ł oswot~. wnego dnia nadchodzi teł list od Egona, który do 
pocie'lza jak mota. Mam przekonanie, że siostra moja tyje l Ze błą l :-: Nle, t_ego uczym6 nam DlO. w?ln~ z powodu OJgi wysłał. 

Pewnego poranku, mota tydzień po ~łubie, sie ka się nieszczęśliwa po 'wiecie, albo że wegetuje t'!oJe) ż_acneJ macochy -. sprzeciWia. SJQ Kort. - C2ytaSąc ten list, uśmiecha się hrabina ironićz• 
dzi Liana z księżną na teras1e przy §madani~ gdy gdzieś w ukryciu, wiąziona i maltretow•ma przez Nle cbctałby~, abr ona miała czas uclec .prze~ na· nie. Pojechał więc znów dalej, a Fanny postara sio 
wtem wpada Kurt ze salonu z gazetą w r~ilu. demoniczni\ swą nieprzyjaciółkę. ~em p~zybycrem, bo . 0 1!-a by z pewnością aclekła, jut o to, aby 'wiat cały przejechał, 1onlt~c za nią, 
Twarz jego pała z irytacji Prosz~ wszystkich, ktorzy odezwę tę będą czr· nle maJl\C Innego WJJACIB. jak za złudnem mamidłem. 

- Mój Boże l Kurcie l Co się stało t - pyta tać, by sobie zapamiętali portret zaginionej meJ - Boję się, że naraucie si~ (boje na wielkie W jednym z listów swoich wspomina hrabia 
Liana zamepokojona siostry, a kto mi doniesie, gdzie ona się teraz znaj niebezpieczeństwo - wzdycha księtna zaniepokojo Egon, te pisał i do Gratki. Hrabina ulmiecha silł 

- Brat t\\ój żyje - woła Kurt uradowany. duje, ten dostanie wy.tet wymienioną sumę za na· na. - Ta demoniczna kobieta nie ustąpi wam się ironicznie i schowawszy list do kieszeni, kałe za-
- Wrócił on na zamek Roteoburg. grodę Hrabia Egon Rotenburg.• bez walki. Ot, lepiej posłuchajcie mnie i zostańcie przęgacS konie do powozu. 

Liana podskakuje z krzesła i bleonąc, gapi s1ę Liana wysłucha:a odezwQ tę z nieopissnem u~ tu. Dajcle Egonowi zna6, aby tu przyjechał. Liana Podczas gdy si~ brabioa do odja•da przygoto-
na sw0go męża" nte mogąc na razie słów jego pojąć. czuciem boleści. Gorące łzy ściekają jej po policz• mo~e napisać list, a zaufany i wierny kamerdyner wuje, nadchodzi Alfred, który od czasu wyjazdu 

- O, Kurcie, czy to prawda? - mówi baro- kaeh i księ.tna bardz\l jest tern wzruszona. nasz, Filip, pojedzie z listem na zamek Rotenborg Egona odważa się wychodzić ze swej kryjówJP, 
nowa niedowierzająco. - Skąd ty to wiesz 1 - Mój Boże l - woła ona. - Czy nie brzmi i sam go hrabiemu do rąk własnych 0dda. - Czego chcesz? - pyta Olga niezbyt grzecznie. 

- Tu .. z gazety. to tak, iak gdyby hrabia przeczuwał, co paDi - Swiotna myśli - woła ksią,tQ uradowany. Alfred pada z ponur11 min4 na fotel. 
Liana pada znów· na krzesło, a z oczu jej spły- wycier9iała, Liano l Czy odkrył on już może praw. - Radzę wam usłuchać ciotkę. - Niech djabli wezmą to n~dzne ~ycie- mru• 

wają łzy radosci. Kurt bie,.nie ku niej i b1erze J!\ dę i zdemaskował hrabinę Olgę? Lecz Kurt uśmiecha się i potrząsa głową. czy cicho - ja ju:ll mam doś~ tego. Dniem i nocfł 
w swe ob~cia. - Wfłtpię - wtr,.ca Kurt - mota się nie- - Nie widzę ładnego niebezpieczeństwa - siedzieć w tem więzieniu i obawiaG się, aby nie 

- To prawda l Niema żadaej wątpliwości - je<\no dowiądzial, ale całej prawdy smqtoej p1wno odpowiada ~·pokoJQie. - Wpadniemy tak Qiespo• 'osta4 przyłapanym, to jest okropne!... (C. d. n.) 



towarzystwach i tealrzykach ama· 
torskich. Po przedstawieniu rozpo· 
cz~to tańce i bawiono się ochoczo 
do 4 godziny rano. 

W ~rugie świ(to Związek Po!ski 
urządził choinkę dla wszystkich 
polskich dzieci. Z:brało się conaj· 
mniej 500 dziet ~1 a i rodziców spo· 
ro przybyło, aby przypatrzeć się 
;abawie naszej dziatwy i ~wrok 
swój nasyció tym pi~,Jknym wido· 
kiem, jaki prsedsttwiała ta zdro· 
w a latorośl pr zys2łej naszej ko · 
lonji. 

Dziatwa ba,-..iła się doskonale. 

P. STEFAN SZUMOWSKI, BYŁY 
PROFESOR SZKCŁY SREONIEJ 

ZWIĄZKU PCLSKIEGu. 
wyjechał przrd Wku dniami w 
podr()ż inspekcyjnil celem zwit:.dze· 
nie szkół polskich w stanach Pa· 
rana*' Sta. Catbarila i Rio tłrande 
do Sui. Celem pod-ć:ty p. Szumow· 
skiego jest przede.vszystkiem ze· 
branie dokładnych danych staty· 
stycznych dotycz~wch szkolnictwa 
polskiego w powy. wymienionych 
::tanach. p s~unowski zwiedzi 
mi~dzy 'innemi kcbnje: Apucarana, 
Prudentopolis1 M~rechał MaHet1 
Cruz Machado etc. Po ukończeniu 
inspekc;i tutejszycl Szkół polskich 
uda się p. SzurnoWiki do Argenty' 
nyt aby si~ i tamapoznać z szkol. 
niclwem polskie n Podróż jego 
potrwa przynajma~j trzy ~iesiące~ 
poezero drogą maską powróci do 
Kurvtyby. Z końcen kwietnia łub 
z poc.lątkiem maia 1924 wyjedzie 
p. Szumowski do lraju. 

NOWA FABR!KANrKĄ, 
ANIOttóW. 

Przed siedmm My przybyła do 
Kurytyby ze stanu Sta. Catharina 
niejaka Anna MGseler w towarzy• 
stwie chorego md; i czworga dzie1 

r.i Pawła Mondesteka zamies~ka· 
łego w Hanzie (slll! Sta: Catharm~) 
Dzłed te oddano 't op1ekę Anme 
M~seler po śmieci ich matki. 
Poczciwa kobieta lietylko trakto · 
wała biedne sierotypo ludzku1 ale 
prżywiązała si~ d• nich b~rd. ~o 
i pokochała je jak ~ła~oe. dz~ec1 •. 

Przed kiiku dnarot ZJaWił Bi~ 
w Kurytybie Pawl Mondestock, 
który nigdy dotad 1 swe dzieci ~iQ 
nie zapytał, i zaźądł ich wydama. 
Anna sprzeciwiła si temu, stanow· 
er.o tłomaczac siq, * dzieci do nit> i, 
a ona do dzieci ~ przywi~zała 
i że biedne sieroty pokochała jak 
własne dzieci. . 

Widząc ten opór ?a weł Hond e· 
stock umówił sit; z~ znaną »fa bry. 
kantk~ dzieci Anna Heine, nazy· 
wająca .. się takte A na Berger, aby 
ukradł3 Annie Mussfer, dziewięcio· 
letnią je~ o córeczke Erne. On 17 
grudnia rolm ubiegł~o Erna zosta. 
la uprowadzoną. z drnu swej opie. 
kunki. Zawiadamioh~o tem policJa 
zn;\lazła porwana diewezy:Jkq w 
do.,.J, a p. Raula Amaal i zwrN:iła 
ifł .'.unie Musseler n życzenie sa• 
mej dziewczynki, ktla o&wiadczy• 
la, te chce nadal pd jej opie
ka pozostać, bo ją brdzo kocha. 

p a wła Mondestocka Annę Heine 
albo Berger zawezwno na poli· 
cję do Usprawiedliwiela się. 

70 L:C.TNIA ROCZNtA NIEPO .. 
DLEGLOŚCI STAN{ PARANA. 
Dnia 19 grudnia 193 obchodzo· 

no w Kurytybie bard, urocgyście 
70 letnią rocznic~ uie2wisłości sta• 
nu Parami. 

Ze Stanu Rio d4Janeiro 
~OWY PREZYOEN STAhU 

OBJ.t\L O RZĘOO r A, NlB. 
P. Feliciałlo Sodu~. owo wybra• 

ny, po długich i przykich walkach 
politycznych, prezyde11 Stanu Rio 
de Janeiro, obj~ł urz4owaoie 28 
gr u dnia 1923. 

tiAMUBÓJSTO, 
W Rio de Janeuo rebrał sobie 

tycie dn. 20 grudnia ~ystrzałem 
z rewolweru znany ku~6 Adriano 
Castro GuidaJ, spólnikrmy Castro 
GuiiHio 1 C1a, 

.::: .. r;-; ~>:'>jra ł;0sL:wił i!··:, w kt6 

rym zawiadamia policje. że zoużo• 
oy życiem postanowił je sobie ode· 
bra6 .. 

USIŁOWANE ZABÓJSTWO I S.Ą· 
MOBÓJSTWO. 

Na placu 15 ds Novembro w 
Rio de Janeiro p. Cesira Pittet to· 
na inżyniera Carlosa Pittet zraniła 
ci~żka wystrzałem z rewolweru ka 
pitana okrQtU Sebastjaoa Souza. a 
nagtępnie tymże samym rewolwerem 
sobie życie odebrała. 

Przyczyny tego podwojaego sza· 
lEństwa dotychczas nieznane. Poli• 
cja stara się wyjaśnić .je Prawdo. 
podobnie ma się do czynienia z 
tragPdja na tle miłosnem. 
Mąż samobójczyni inżynier Car 

los Pittet oświadczył, że kapitana 
Sebastjana Sou~a, znanego jako 
literata pod 'JSf'r~donimem Gastao 
Penalva, nie zna wcale. 

Życiu · kapzlana Souza nie grozi 
niebezpieczeństw o. 

ZNIESIENIE STANU OBLijZENIA 
Rio 24,-Rzl\d federalny zniósł 

wczoraj stan obl~tenia w dystrykcie 
federalnym i w stanie Rio de Ja 
nt•iro. t Gazeta do Povoc dodaj t' 
do telegramu te słowa: Więc od 
24 godzin p. Dr. A.rtur Bernardez 
jest prezydentem Republiki, 

z Sao Paulo. 
Policja paulistańska wykr1ła na 

poczcie w Sao Paulo wielka mai· 
wersacj~. Mianowicie zbadała, że 
15 tysięcy listów nie zostało wy• 
słanych na miejsce przeznaczenia 
i te z listów tych odlepiano marki 
i powtórnie je sprzedawano. Urzę 
doik pocztowy Assis Velo!o, który 
brał ud1.iał w tej malwersacji, ode 
brał sobie ~ycie wystrzałem z re 
wolweru. 

z Minas Geraes 
DELEGA'r POLICJl ZAMO RDO 

WAŁ WLA.S~Ą ŻONĘ. 
Dr. Mariano Leda delegat policji 

w Rio Branco w stanie M1aas Ge. 
r~~es zamordował dziewi~cioma 
pcbai~ciami nożem wJaso._ żonęJ 
którą następnie isam ubrał i ciało 
jej wystawił na widok publiczny, 
chcąc w ten sposób pokryć swą 
zbrod~i~. Z początku przypuszcza
no, że ofiara tej potwornej zbrodni · 
~marła śmiercią naluralną i zwłol{t 
jej pochowano. - Wkrótce jednak 
zbrJdnia si~ w, kryła i prokurator 
zarządził f':kskumac1~ zwłok zmar· 
łej, która zbrodni~ potwierdziła. 

Oelegat·morderca znany jest w 
Ponta GrossiP, gdzte był rówmeż 
delegatem policji i gdzie dał siE: 
poznać ze swych dziktch, nieluJz, 
kich instynktów. Chciano go tam 
nawet zlynszowa.ć - za jego niel 
ludzkie post~powanie, 

-----------.~--------------
W sprawie składek na ce· 

Ie misyjna. -Zblita siQ uroczystość Św. Trzech 
Króli, która nam Polakom jak i W3ZY• 
stl!.im innym narodem, nawróconym z 
pogafJ.stwa do Wiary Chrystusowej, przy. 
po mina dobrodziejl!twa Wiary i po win· 
no~ć wdzięczności za nil\ względem P. 
Boga. · 

W jaki sposób mo!eroy sporo tego 
długu wdziączności odpłacić ? - Otoż 
przylożeniem sifł do dzieła nawracania 
ludów, które jeszcze po dziś dzień znaJ
dują się w ciemnościach pogafl.stwa l 

.Idzcie na cały świat i . nauczajcie 
wszystkie narody chrzcąc je 1• - roz · 
kazał Chrystus Pan swoim Apo~!ołorn, 
gdy opuszczał tę ziemię. -I teraz 1Boski 
Nauczyciel powołuJe mdzi do tego dzieła 
odkupienia rodzaju lutłzkiego, ale tak jak. 
Apostołowie święci trwali przeszło 3 latlł 
w nauce:u Chrystusa, zani111 mogli być 
wysłani jako misjonarze na podbój po· 
ga:(lskiego świata, tak i teraz to chłopię 
albo ten mło zieniec, który usłyszał w 
duszy swojej ilłos wołania, by opuścił 
ojca, matkę, dom rodzinny i ojczyznę, 
a stał się posłańcem Chrystusowym do 
poeańskieb narodów, mu8i przetrweć 
cały szereg lat w zakładach, niejako u 
stóp Chrystusa Pana, i uczyć siQ, a niA 
tylko uczyć ale i ćwiczyć siQ w cnotach, 
w pooożności, i nabiera6 hartu misjo
::tartddego, aby sprostać zadan:u swemu 
bo przykre bardzo i cierniste są drogi i 
$ci&tki po któr]eh chodzić będzie 

•GAZETA POLSKĄw· BRAZ'YLIIc 

musiał. aby błądzącą owieczkę dorrowa• 
dzić do :towczarnt Chrystusowej«. 

Bracta Rodacy! Jeżeli kiedykołwiek 
to dziA tern bardziej potrzeba wydajnej 
pomocy dobrych katołik6w dla dz eła 
misyjnego, bo ostatnia straszna wojna 
we wielu sercach wymroz1ła gor,cość 
wiary i miłości Boga i bliźniego, kto 
wi~c jeszcze jest w arl} gorący, z więk
szym wysiłkiem starać s1ę powinien1 aby 
Wiara Chrystusowa nie kurc1yła się lecz 
rozszerzała oa świecie 

Rok rocznie w Swięto 3 Króli odby 
wa sią w ko§cinłacb parafj .loych kole· 
kta na Misje katolickie, niech więc 
każdy podwoi w tym roku oftarę swoją 
na ten cil tak pożądany 

słł fednak knścioły i kapliczki leśne, 
gdzte nie ma kapłana, gdzie więc za 
zwyczaJ kolekta na rr.isj9 katolickie się 
nie odbywa. uważamy jednak ze j tam 
lud pobo~ny i gorliwy !}rllgnie tJOś ofia
rować na dzieło mi~yJne, uwa~a.rny, że 
chęć ta i pragnienie spotęgowałyby sią, 
gdyby w takich kołciolach i kaplicach 
Komitet kościaby (w razie nieobecności 
kapłana) urzfłdz!ł kolektę na misje polskie. 

.Aby usunąć z droti wszelkie prze 
l!lzkody i wątpliwoAci, i aby do tego 
dzieła pobudzić j9k najszersze warstwy 
naezycb polskich kolonij, możnaby tę 
kolektę według uznania odnośoegn dusz
pasterza, albo miejscoweeo Zarządu kr. • 
ścielneiO przeznaczyć, albo na zakłady 
• Misjonarzy Słowa Bożego• w Polsce1 
albo na .Polskie Towarzystwo rnisytne". 
na którego czele stoi Prymas polski, 
ks ICardynał Dalbor, a o ktorem to 
"Towarzystwie• była już "DOWa w .Ga
zecie Polskiej•, i jest notatka umioszczo· 
na w naszym kalendarzu na st,onie 71. 
Molna te! kolektQ dorQczyć innym 
misjonarzom polskim, o ile ofiary na 
cele misyjne zbierają. 

Bracia Rodacy l Nie zaniedbajcie tak 
dobrej okazji by spłacić trochę długu 
wd~iQczności P. Bogu za skarb Wiary 
świętej i przyczynić się do rozwoju pol· 
skich misyj katolickich. Polsia bo'.t'iem 
musi siQ starać, aby w jaknajkrótszym 
czasie naprawili u siebie zaniedbania i 
szkody, które jej poczyniła wiekowa 
przeszlo niewola. 

Ofiary na zakłady .Mi 
sjonarzy Slow a Bożego 

"" Potsce. 
Odebraliśmy z Lirnoetra od p. Ale· 

ksandra Irnianowskiego nal!t~pujflCY list 
z ofiarami na nasze zakładv ro1syjnt : 

Wielebny ks. Redalttorze l 
Wasz serdeczny apel odbił siQ echem 

i tutaj na naszej kolonji. Ale tu nas 
Polak6w jest bardzo mało, więc choć 
nas paru złotym te par~ groszy na ten 
szlachetny i bardzo po~dany cel. -
Ja przyjaciel ,Gazety rolsk1ej • Aleksan
der Imianowski 5$, Józef Irnianow~ki 
iyo 2 000, Franc. Irnianowski syn 1$, 
Maciej Lyder ó$. 

Razem 13$000 
CzeAć p. Aleis. Imianowsk1emu 1 

wszystkim sr.lachetnym ofiurodawcom, 
którzy !ywiąc w sobie gorflca uczucia 
m1łcśnikó 11 Wiary i Ojczyzny uznali że 
cel, dla którego tę składkę otworzyliśmy 
jest .szlachetny i bardzo po1lą<1any< i że 
wskutek tego nasz apel odbił SIQ echt'ro 
na kolon]sch polskich, echem sczywiśCie 
nie głuchem, ale do czynów szlachet1 
nycb, poblldzaj(\cym Dowodem tego s• 
właśnie ta ofuny które JU! od szerPgu 
m!es!ęcy w naszero p,6m1e ogłaszuhśrny 
i da Bóg jeszcze prze:~; szereg rntesi{łcy 
oglaszać będziemy . 

Niech ku temu pobudzą wszystkich 
jak inni ofiarodawcy tak i ci których 
dzisiaj oglas~ąmy jak np. rodzina lrnia· 
nowskich albo dar godny dobrego kato· 
lika, ktory złotył p. .Franciszek Deptul
ski, jak to poniżej wylaszczymy. 

OFIARY: 

Franciszek Oeptulski, Patrim. de St. 
Anto E St0• 50$000; P• Antonio d9 Oli· 
veira Franco 5SOOO; p. amando Seydes 
Franco z Villinhi 45$000; p. Józef Roz· 
wód, Ivahy 2$000; p. Antoni Dolecki1 

Barrv 6$. p Fr. Felski, Mafra $80o rs. 
z Periquera Assu : 

Adam Pałkowski 5$, dzieci Adama : 
Ignacy 2$, Józef 2$, Stadsław 2$. 

(c. d. w nastQp. numerze.) 

---------------------------
SAN FRANCISCO, Cal., U. S. A. 

dn. 4 listopada 1923 r. 

Do Redakcji "Gazety Polskiej 11
• 

ProszQ Szanownfl Redakcję o umiesz• 
czenie w "Gazecie Polskiej • nitej po• 
danego odkrytego listu na imię Pani 
Eugenji Miszke w Curitybie. Inne Re
dakcje miejscowe proszę o pr:~;edruko· 
w ani e. 

Pozostaje z ełl}bokirn szacunkiem 
Jlarjaa Słeclechewicz. 

' 
Do Jaśnie Wielmożnej Pani 

Eugenji Miszke w Kurytybie. 
KonaulaŁ Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wielce łaskawa Pani pozwoli złożyć 
serdeczne podziękowanie :r.a opiek~ i po• 

Str. 3 
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l "ch;~ge;~;s·Re~rs~'i ,:eg~dAii8DfiQue11 l 
l Reeullłrn"' odj lizdy 1. portów Santos i Rio de Jaue1ro B 
n do Ha wre i BCJrde •ux tl 
S Kornu1likac1a na1szybs:>.::t i najwygodniejsza statkami lu- Ił a ksusowemi posp:e'JZO'!illl które odbywa,ą podróż ZA Santos a! 
S do F rancj1 w 15 doiach oraz statkami specj -"łnie urządza li 
~ DYilll dla emlgranlÓW, którzy zrvjdą ;al.t najwygodniejSZe p01 m 
a miesr.c~eni : · ~ 
~ Stalki rnlli ' do fl yspo7,vci! kabiny III kla::l;. l 
lliDi Podróż z Bordeaux, z Hwte c:zyl. z Pallice do Gd ń•ka od il'HI 
11 bywa sit; pociągllm' francusktem1 aż do Dunkerque, a z Dunlcerque .JI 
11; do Giań"k' sb tka mi komp francus~iej • Transatlantique•. W ten _g 
- sposób umkn·e s•ę różnych n!lduźyć na które niera~ bywaj4 narA WJ.d 

,11 teni nasi p •~ź rnwie n~ gran1cy n'emieckiej ~ 

l Najbliższy odjazd do Europy l 
~~ .Z SANTOR Z RIO DE .JANEIRO ~~ 
ił •ALBA.c 15 grudata 16 grudnta III 
B łLUTETIA( 15 • 16 , g 

11 ,()UESSANTc 20 • 21 ,> = 
li •LIPARic 3 stycznia 4 stycznia l 
• Sprzeifaż biletów z BrazylJi do Polski oraz z Polski do li 
III Mrazyl1i t. zo. (bilhetes de cbamada) załatw. ia i bli~szych in· l 
li formacji udziela 

111 Ignacy Kasprowicz 
11 Avenida l uiz Xavier N 281 Kurytyba . 

Z..IHH11KIIBIIIIIIRBI'IIiiiSRBł1BIIiDIJIIIII' 
ROBOTNICY 

8łaeja albo p•z711taaek • 'Varaem Grande• Liaha 8nl 
Na fazendzie Caruinłto, własność Mannela Jose de Miranda w pobltżu stacji 

albo przystanku • V argem Grande' potrzeba robotników do nastopu)llcych 
robót i po cenach poniżej wymienionych: 

KLEPKI 
do 12 tysi~cy 22$000 

25 • 25$000 
50 • 28$000 

100 • 30$000 
DB~EWO OPĄLOWE 

Dla każdej .ilośc1 metrów kubicznych 1$200 
1000 " " 1$400 
2000 ,, " 1$500 
PODKŁA.DY (dormentes) 

Stosownie do oddaleaia od linj1 kolejowej od 2$200 do 2$600 stosow-
nie do oddalenia od stacji kolejowej. 

SĘKI PIN.IOBOWE 
Za metr kubiczny zebranych i ułożonych seków, stosownie do oddalenia od 

linji kolejowej od 3$500 do 4$000 
Bale (dyle praasze) pinjorowe • .kloce imitujowe i cedrewe 

za te roboty płaci sit dobre wynagrodzenie. 
K.&.ROSY 

Celem odstswienia powyżej wapomnumych materjałów do linji kolejowej pr~yje 
mu,e sio karosy, "' także daje się je nA fazendzte wraz z k0ń1Jli lub mułami 

i obroktem dla tychźe w pnedsi~biorstw (w impreitado). 
Sklep spotywc:ly dostarcza żywności na Żfldanie. · 

Udziela s i~ bomfll(acji wi~~ nym przedsi~b1orcom 
lllanoel J~se de lllłranda 

8 -- 16 

------------------------~-------------------------
moc materialną mojej rod7.inie podczas 
nieobecności moJej. a także za pernoc 
okazaną mnie osobiście, bet której mój 
wyjazd do Stan1Sw ZJednoczonych Poł· 
nocnej Ameryki nie mógł by być usku· 
teczniobym 

W sp•miabmyślność i szlachetność Pani 
dała mnie motuość wyjścia z tych cię~
kich i pr~ykq·cb Whrupków w który1·h 
znalazłem si~ po przyJeździe do Kuryty• 
by. Obecnie pracując w San Fra11ciaco 
maro możuość uiścić się z wszelkiCh 
pozacifłganych przezemnie i moją rndzi
nq zobowiązafl., co w najbliższym C:.!&sie 

Od Redakcji. 
- P. Wład. Zawniczak Erechlm 13 

de Maio wysyłamy Gazetę, która na 
rok kosztuje 8$000 Prosimy nam do• 
nieść czy pan odbiera Wyayłamy w 
paczce do p Fr. Stawińskiego 

- P. Antoni Dolecłu Barro. Wysla· 
liśmy 3 kSifłŹeczki do nabożeństwa. 

- P. lg Kubacki. Gazeto p Roźań· 
skiemu wysyłamy! 

- Jeszcze można zapisywać sobie 
Gazett; Polsklł n'a rok l ~24 l 

nastąpi ZA DUSZĘ 
Nieobaj Opatrznaść usuwa z drogi Pa. Sp. Marji z Gocl lewskic:h Tychoń

ni nnJmniojszy cień troski. za szczęście skiej zmarłej niedawno w S!io Paulo 
które Pani rostacza wokoło siębie. Ja odb~dzte s!~ dnia 4 stycznia br. o godż : 
zaś 2 moją rodziną zachowam o tam 7 i pół staraniem p. Józefa Wojnarow
pamil):6 i wdzięczno§6 dla Pani oazawsze sl!.iego'nabożeństwo żałabne w tutejszym 
Przesyłaj(\c serdeczne pozdrowienia dl& w kośctele parafjalnym, na które zapra
obojga Państwa z nad brzegu Oceanu sza sl~ wuystkich Rodaków. 
Spokojnego. -. . . l poTRZEBA d!lbrego kowala d;") ku-
PozostaJę p~kornyrol wdzJE)cznyrn słUif4· cta koni i wozow i dobrego stelma• 

Barjan Sieeieeho'ftlez tha do stałeJ roboty. Płaci si~ dobrze. 
Kapftan marynarki. Zgłoszenia przyjmuje p. Jan Wie· 

czorek w Rio Negra. 

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

Szanowna Redakcjo .Gazety Polskiej". 

Już dawniej donosiliśmy sz. czytelni 
kom .Gazety Polskiej•, że zaczynamy 
budować nowy murowany kościół. A te• 
raz Bogu dzięki, za staraniem kolonistów, 
koścu~ł jest prawia na ukończeniu. Już 
jest wyznaczony dzień, w którero będzi(ł 
pośwtęcony, to jest dnia 6 stycznia r 
1924. Na tę uroczystość zapraszamy sz 
Rodaków :~; pobhskich kolonji Muricy 
i Zacharyasza i z innych okolic, ktorzy 
by chcieli brać udział w uroczystości. 
Zaraz po nabożeństwie odbędzie siQ leilao, 
a tak~e będzie przyrz14dzone smac~ne 
szurasko. 

Upraszamy sz. Rodaków jetli łaska, o 
podarunki na leilao, •a które z góry 
serdecznie dziękujemy. Cały dochód prze, 
znaczony na kościół, 

Za Komitet: .JaD Koźma. 

......................... 
: Dr. Zygmunt Gradowski : 

: ADWOKAT : 
! Po ukończeniu uniwersytetu, ,• 
= ma zaszczyt . zaw1adomlć Sz. ' 
"' KolonjQ Polską. iż otworzył 
i kancelarj~ adwokacką i że ł 
' załatwia wszelkie sprawy cy. 4' J wilneJ kryminalne, spadkoweł * t rozwodowe i t. d. : 

' Biuro i mieszkanie : ' 
lf Pra\'a Osorio • IJ'I. * '1lll••·--------------Kurs ptteniftdzy. 

dnia 29 go grudnia 19~8 roku. 
Marka polska za lSOOO 280,000 mkp 
Frank 585 Pezo zL 7ł6i0 
Frank szw. 1$780 Dolar 10ł150 
Lir $445 Funt szterl, 52$900 

----------.. · p~ 81866 



-·~ --.., . ...... ..- ... . ... . . 

Dr. Mirosław Szeligowski 
tl ~ B•ły as..,.dent klłntk europejskich 

............ ....._ 
Wielki Sklep Polski . • 

.... 
L DOKONUJE =;~~;~~R!~ c~=~:~~ KOBIECYCH 

r
~~ , Leczv podług najnowszych sposobow. Bada za pomocą promieni Roentgena. 

.P9s1ada własaą praeowaię do badań młkroskopowyeh i ,bada6 

• • Marcina Szyndy &Ska i • • krwi aa choroby ukryte. 
Chorych ?;amiejscowych pr?tyjntuje na lec~enie 

1
1 

__ _____.....__ __ • kli_ .......... · ~~~ 
l Plac .~Tiradentes N. 19 l • • ma zawsze na składzie: mąkę pszennął iytnit i kukurydzianą, cukier, ryt, s61, 

~Iedzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 
w sweJ ntce. 

Ba.a Sio ~P&"a'llc~sco a. fl3,- K.oryłyba l 

• .. 
Ma r6wntE>ź najlepszą kawą mieloną z wł11snei fab'vki 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę fasolę• ziemmakt, masło1 j~a, drzewo tt.p . 

8P.BZEDAŻ NA.. KOLONJE HłJBTOWNA l DĘTALICZNA 

-a. 

• • CENY PUZYSTĘPNE • 

or.zewg.ższa/ące, ;wszgsaie In/U! 
l Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji : • • ................................... : 

LEKARZE. 
Dr ();uJos DGreira 

Klinika medyczno chirur iczna. Specjal
ność: choroby octu, uszu, nosa i gardła 
Konsu!torjum: ulica Marechal Floriano 

n 19, Rezydencja ut. V de Nacar 
n 85, Telefon 888 037 

....-....:.. --::D::::--r --==c;,:...a-r-=Io-• Ie kler 
Operdor i akuszer, specjalność eboroby 
kobiece i p'cherza. Przyjmuje od 8 do 
9 i od 2 do 4 godz wiecz. Przy ulicy 

Concelheiro BarrAdliS n 111 03'1 
Dr Ellpindola 

Re:r:ydencja i konsultorJum ul Marechal 
Decdoro n 4(\ PrzyjMuje od 12 do 16 
godz po oołudn u, Telefon 151 030 

Dr Fnocis•ek Jfrauko 
Przyjmuje od 3 do 5 po pol. Kon~ul
torjum ulica Barao do Serro Azul n 8 

Retydencja ulica Commendador 
Araujo n 7-i Ot 

Dr. Jl Jzaacsou 
Opentor-Akuszer Specjalność choroby 
k ,b.ece i p~cherza. Kcnsultorjum Apte 
ka 1 de Mar<;o n 6. Telefon n 62 Re 

zydencja t<io Branco n r6, Telefon 
n. 661 08 

Dr llend~s de Araojo 
::ipecialność; syfilis i choroby p~cherza 
Przyjmuje od 3 do 5 po poł. Konsul

tJrjum Apteka Minerva, Pl•c Tira· 
dentes 05 

DL" Rodolt Warnecke 
Specjalność choroby nerwowe i dzie 
cinne, Dyrektor Centrali instytutu opieki 
nad ~z!ećmi przy ul. Alegra n b gdzie 
przyjmuje od lO do 11 l pół z rana 

07 
Dr. Saldaola •obrtnho 

Klinika dla dorosłych i dzleei. Leczy 
syfilis we wuelkich stadjach prepara 
tern Bismuthiodma. Leczy choroby 
nerwowe i nałogowe jak alkoholizm, 
suggest ę. Konsultorjum: Ul. S. Fran• 
cisco n 54. Apteka Moderna, Rezydencj& 

Trave5se Zachariu n 12-a 09 
r. Wirmoud Ltma -

AklJSZerja l operacje. Konsultorjum Ul. 
l de Mar<;:o n 17. Przyjmuje od 'l i pół 
do 4 i pół godz. po południu Re:zy 

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

Dr. 8erqoeira Lima 
Medyk-Chirurg. Specjalność: thoroby 
dziecinne. Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 Konsultorjum Apteka Mmerva, 
Plac T.radontesi Rezydencja Ul. Ebano 

Pereira n 27 04 
Dr. Torres Ne&to 

Wyjeżdża do chorych. w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. Konsultor) u m i re:ydencja Plac 

Tua.dentes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

DENTYSUI. -
A nua ()armeliano CJłiiek' 

ul. Ebano Pereira n. 43 012 
Humberto Pimen&cl 

E bana Pere1ra n . 11 Otz 
..J"Rceli: Dromlewicz 

Z~by sztuczne z pvdmebien1em i bez, 
w złocle i kauczuku. Plombowame i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorzfidna-Ceny przysti

pno. Przy ul. Riachuelo n. 8. 015 
.Ioao D .llartins 

tJI. Marec~al Floriano, n. 102, przyj-

Empreza Gaphlca Paranaense 
Placido e Sllva & Cła Ltda, 

Papiery wszelkich gatunków, najroz
maitua ksilłŻki naukowe i belestry
styczne. Wykonuje sio każdą robot9 
drukarską. Przy ulicy 15 de Novembro 

n 53 Adres telegraficzny .Gazeta• 
CAin post .. l R. . 

Lłvrarja D.undlał 
Pierwszorzodny zakład drukarski, intro· 
ligatornia., liniarnla i fabrykacj& klil&g 
handlowych Wybór ks1ążek i przyr14• 
dów szk(;lnych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul. 1~ de Movembro 52 

Pompeo Bełs 
Agent różnych firm. Importuje papiery 
i przybory bturowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jo1e Loureiro n 39' Adres tele 
graficzny LUZO Caixa postał 308 

052 
ASEKUROW AC SIĘ NA ZYCIE 

Radztmy tylko w EQUIT aTIWIE, któ 
ra ma swo!ł\ ftlj~ w Kurytybie przy 
ulicy l de MarefO n • A Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na Kurytybf 
Benj11min Ferreira Leite. 051 

'Uhranla Sukleaae l wełntaae 
N()we i używane wszelkich koloró• i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w ,A COMMERClAL' 
farbiarnia i zakład krawiecki, przy ul. 
MarechPl Floriano Peixoto n 45 053 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Eleganckie kapelusze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania, pióra. i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Novembro n. 81, 
Telefon n 478 054 

;::,wteze nastona warzyw 1 kwt"tów 
posiada na składzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Flortcultura Edelwetss 
Przy ultcy 15 de Nuvembro n 27. Ogród 
przy ulicy Desembar~ador Motta 047 

«lasa Schm••t 
Wyroby fajansowe1 źelaziwa, szkła, 
amunicja, F.arby i oleje, wszelkie ma 
terjs.ly dla intalacji elektrycznej, lam 
py etc Plac Tiradentes n 3 048 

l!ltapataria 8iria 
Korzystajetel l.kwiduje si~ wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Plac Ttradentes z prawej strony ka-

tedry n 1 O 062 

Rodolpho tlon•cher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Uhca Jcse Bonifacio n S-a 

CASA DALILA 
Estevam Monastier, przy ulicy ló de 
Novembro n. 68 naprzeeiw Casa Novi· 
dades. Kapelusze, obuwie 1 inne przed· 
mioty dla mtźezyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny przys~~pne. 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal D~odoro n. 62 
Czyszezeme paznokci 2$500, Niszcze 
n•e odcisków 6$. masaż pi~knoi~Wi 1$, 
myc::ie włosów 2g500, karbowanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje siQ na obsta• 

. hmek, loki, warkocze i portize. 

------~~~~~==~------··IENIĄ.DZE 
muJe o każdej godzinie. tJ18 

..Ju•to Jlac.iel ...::...._ 
wyrożyczają sie na mały procent 
pod hypotekę lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje si~ i 
sprzedaje domy, 8iemie i majątki. 
lqformacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y uhcy Mare· 
Cbal D~OdLJrO n. 38. .028 

Ukoń~zony dentysta w N. Ameryce z 
23 letnią praktyk,. Wyrywa bez bÓlu 
plo!!lbUJe po cenie od 5$ ; w1tawia p~ 

cenie od 1 O$ Robota gwarantowana. 
Ul. Commendador Araujo n. 24 

OtO 
:Lea" Docełłla 

Prrvimuje r J 8 do 11 t od l do 6 ej 
godziny. Plac Tiradenten n 10 

022 
--------------------~-~ •-.s g-arllle, pap ern1e a dru' 

ka1 nie 
CJasa de Novidade11 

r isma tlustro.,ane, j~rnale, zabawki 
ksillild do nabożeństwa, śwlcte obrazy 
1 st&tuetkł, najrozmaitrze przedmioty 
n' prezenty. Paptery wszelkich ca~ 
~ó-w. Pr~y ulic:y lo de Mo,•mbto n 6ę 

----·--------------------~~ HOTEL , t~Uł\l'l'YBANO 
Wentura Peteara dt: Sou~a & Cia 
W rentrt~c m.asta1 tramwaJ przy 
dJzwi::.cn na ws~ystkie strony mia 
sta. PoLoJe i stołowanie porządne, 
W ma nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła sią obiady ao domow. Przy 
ul. 1 de Mctr~o o. 7 - UW AGA 
Teo hotel wył-czoie dla rodzio. 

060 ' 

~ · . 

.;t08E 11 811 BIJ GI. 
Sprz oaż hurtowna wszelkich ma• 

terjałów i drobiazgów Telefon n. 
146. Adres telegraficzny: •Surugic. 
S3rzynka pocztowa 40. Przy ulicy 
16 dP NovPrnbro n, 9 040 -C&SA .l~DIAN 

Jana Prosdocim'a 
Of1cyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszystkie dodatki. Przy ul, Badio 
do SPrrf\ An1l n. 3. 021 -

- łJ48A PBĄTT. 
Skład madzyn d ) p1St\nia Re 

mingtun i Corona; · maszyn do li .. 
czenia oraz kas • Registradora c -
Przy ulicy 16 de Novembro n. 66 a. 

032 
-"""!CJ~A~~~Ą~LO~'=D='=B::-4~B=D"":'A.--

Fabryka chustek, wykonuJe naj· 
rozmaitsze hafty1 merdki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

Plac Tiradentes n. 25 
026 
Pt8.\.~lc\ M' 4 łl.\·~ UE 

uczy 
Ellsa «Jonstan&ioa Becha 

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

wszelkie roboty do przepisywania 
na mas?.ynie 038 
PBĄIITCJZN4 SiKOŁĄ 

HAXDLOW.& . 
Przy uL Dr. Muricy n. 103 na pietrze 

Dla baehalterów ł kore•p•n-
dentów 

Cały kurs trwa 16 miesięcy, w skład 
którego wchodzą 4 biura: bankowe, 
fabryczne. składow burtowych, ko· 

misowe. Zapasywać si~ można 
ZlłW<'~ZI' 027 

----~----~~~--~-------Sprze.aje sit •om. 
do zabrania przy ulicy Carlos de C~r· 
valho N. 88 Informacje ulica Rio Bran • 
co N. 80. 
~~~-----------------___. 

Kureoki 
Poski zaktad krawiecki 

lJlica &leare N. G 
Wielki wybór materjałów na ubranie 

tamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 god.lliny 

liebot& a•araatowana. 
CENY NISKIE 

---------------------------Sociedade 
CDMIIercial Limitada 

(Hurtownia pnska} 
. łlałxa pulłat 20ł Ba.a Bario 
ło Bio •aae:.l lOS «mrl· 

tUt._ Pal'a..a. 

Najwiąkszy wynalazek dla }(5czenh syfilisu 
Eli:x:i:r ,,9:1.4'' 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publiczneco pia•em dn. 21 luteco 
1916 roku, Nr, 26 

Z~alc~a skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla in~kcyj. Jest ener. 
gJCznym środkiem, czyszcz(\cym krew i lekardtwem viełkiej warteści • 
Już przy u~yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby niWat poważniej• 
sz~ch: plamy. fi!łtuta, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znilłli'ł jakby je ręk14 
odJ~ł. U 9':1°/o mężczyzn ż<'lnatych, którzy za czasów kamlerskicb, choro
wab na choroby sekretne choroby te pozostaifl cbrm:cznemi i to jest 
przyczyn~, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmate niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłtoroby spowod,wało, 

3 fla~zeczki wystarczą zupełnie do odzyskama raszego :&drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz} by ych następstw 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914M lajoclpowiedniej
sze~ lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jes przYJemnym w 
użyciU. "ELIXIR 914• nabyć można we wszystkich ~ptekacb i skła• 
dach aptenznycb w Brazylji. 
Główa-, skład Galvio • Cia 

BAZAR UNIAO 
Nadszedł nowy tran~ort 

towarów stosownych do wypraw ślubnych jkoto: etamioy 
jedwabie i woale b1ałe1 welony i wianki w rujwodniej• 
S?t,yCh fasonach również sukna czar~e ~aubrania ślubae / 

męskie, kapelusze, koszule i rQkaw~zki. 

Wybór wielki i pi~lmy. - Ceny jak najtafisze 

IgnaC'IJ Kaspnw ic* 

,4v. Cloreael Loiz XaYier U, ę•qolaa ~re• Oliorlo 

Szano·w ne Panie ! 
W ciągu 4Jch godzin uwolmó Sit: możN~ie od kole~ mRcicz• 
oych, jetPij utvwaó bedz,Pd~ • FI ITXO iłł~O <\ TINAc 

uznana prsez Narodowy Departament Zdrowia Publicznegc pismem dnia ZS 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,Fluse-Sedatłna• jest jedyuym znan) m prodttem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lecileniu niedomgań kobiecych. 
Kollri maciczna leczy w ciągu 4 ch godzin. Używay 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodow i kolki, .i zabez· 
piecza tycie kobiet przed nast~pstwami krwotoków, tak częsrycłrprzy 
porcdach •.. Przy innych chorobach kobiecych • .l'uo·i!iedatiaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedoma~nia kobieca. 

Zaleca sią lekarzom i akusz~kom. 
Je<lyni depozytarjusze: 

Cła SAo Paulo AvenidaSJ JoAo 145. 

Charutaria e Casa de Seccos e ~olhados 
Jose K o er b e l. Importuje 1prost. 

Zawsze ma składzie wnystko ~o wchodzi w zakres 11terjalów spożywczych, 
Wielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagraaiGlych, torebki na t)toń 
i wszystko potrzebne dla pahłcych. Skład znanych !gar bahiskich jak: Su· 
erdich & Cia,~ Stender, Danneman, Costa, Ferreira & •enn111 M. Sennin & Cia 

Ut:c~ Jose Bonifacio N 14 058 
------------------~~-----~--~--~--------------~~ C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 e Novembro N .• 70, 

Zaloż. w 1897 przez Ąlfreda Ernea Bicbels 
Ma zawsze na składz1e wielki wybór kapetszy dla pań i dzieci 

zabawek, materjałów" przedmioty właściwe na premty, oraz na karnawał. 
Warto przekonać si~ osobiście o dobroci taarów jako też o niz· 

kich ceoach • 038 

~~~m~~~rJ~I*łmmmall~~ 

l .OARMEN ~ DE lDELmARMEN 
~ HYGIENISTKA J Jl.ł.I!IAŻY~KA 
~ Ukończyła in•tyłt aaa.k Roclie• 

l 
•ter'a w New Jor! 1911 odznaczona 

~· dyplomem i złotym edalem na mi~dzyna-
~ rodowej wystawie wParytu w 1914 i w 
~ 1920 świetnym dyplnem również ze zło-
~. tym medalem na w~awie Reunite del La-
~ bolo w Medjolauie. e Leczy reumatyzm nsażem elektrycznym, 
~ wibracyjnym i ręczll)] stosownie do prze· 
~ pisu lekarskiego. Leq uchylenie stosu krlł• 
~~ gowego, zwichnięcieparalii, otyłość, dJł = spepcj~ i rozszerzeni toll\dka, liasuJe 
~ a siebie na we~wanie - IJiiea Bare•al Deodoro M 
~ PrzyJmuje od 2-gieJ do 6·tej wieczorum. 

lm~~~~~-~ 
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