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O duszę polsl,ą. 
P. T ad. Władyka pisze w "Piaście" z dnia 

9 grudnia: 
Powiedział poeta, że największym ~ól~m 

dla patrjoty jest zatruty duch narodu. Swię· 
te słowa. Naród może upaść, może stać się 
nędzarzem ale nie zginie, o ile duch jega 
pozostad e' zdrowy. Ale też naodwr~t, . mo
że być naród potężny, bogaty, a _paJdzie na 
zatracenie, jeżeli duch j~go ,będzie zatruty. 
Przykładów dostarcza h1stoqa. . . 

Minęło 5 lat od czasu odzyskama naszeJ 
niepodległości. Naród nasz powitał ~łoń~e 
wolności z entuzjazmem. Zdawało s1ę, ze 
wszyscy Polacy podadzą sobie ręce i wsp_ól
nie wezmą się do roboty, aby państwo Jak 
najrychlej i najlepiej zorganizować i rozwi
nąć. T ak się nie stało. Z każdym ro
kiem przekonywaliśmy się, że naród nie 
tylko nie sk~pia. się do rob?~Y ~spól· 
nej, ale, przec1 wme, coraz bard~teJ. s1ę roz
bija na zwalczające się zawztęcte obozy. 
I doszło do tego, że obec~ie s~, v.; Pol~ce 
stronnictwa, zionące taką menawtsc1ą do m
nych stronnictw polskich, że łączą się z ży
dami Niemcami Ukraińcami i bolszewika· 
mi, byle tylko ~i e łączyć się z . Polakami ! 
Dla każdego uczciwego Polaka Jes! rzec~ą 
jasną że przecie Polsce bezwględme lepieJ 
życzy Polak, aniżeli Niemiec czy Ukrainiec. 
Tymczasem są stronnictwa, .które wmawiają 
w masy, że wrogami Polsk1 są te ~troi1· 
nictwa polskie, które podjęły ~ię wyciągnię: 
cia państwa z bagna~ a ?br~ncam1 są <;I, 
którzy przygotowywali medawno oddareJe 
całych wschodmch kresów, t. j. Ukraińcy, 
którzy oczerniają· nas przed światem i jaw
nie rujnują nasz skarb, jak żydzi, którzy nie 
zaprzestali myśleć o wystąpieniu Polaków, 
jak Niemcy. 

Nigdy jeszcze nie prowadzono z żadnym 
rządem walki tak ohydrrej, jak się od kilku 
miesięcy prowadzi przeciw rządowi obecne
mu. Widzi się, że ten rząd czyści maszynę 

W walca o· miljoa:r. 
Romans z naszych czasow w 4 tomdch, 

przez Jerzego Bornes'n. 
148) 

(Ciąg dalszy). 

państwową, zagnojoną przez poprzednie rzą· 
dy, widzi się, że usuwa urzędników niepo
trzebnych, znosi zbyteczne wyd1tki, wpro
wadza oszczędr1ości, przygotowuje wprowa
dzenie nowego pieniądza i to pieniądza war- · 
tościowego, widzi się więc, że ten rząd ro
bi wszystko, co musi zrobić, aby państwo 
uzdrowić, aby przywrócić normalne stosunki, 
a równocześnie widzi się jak stronnictwa, ' 
rzekomo polskie, walą w ten rząd, jak w 
bęben i idą razem z tymi żywiołami, które · 
do Polski odnoszą się wrogo. Doszło do 
tego, że jedynym celem politycznym socja
listów i "Wyzwoleńców", a więc stronnictw, 
które nazywają się polskiemi, było obalenie 
rządu Witosa dlatego, że on opiera się na 
stronnictwac!-1 rzeczywiście polskich. 

Tak socjaliści jak "Wyzwoleńcy" ro~otą 
swoją wprowadzają w dusze szerokich rzesz 
ludności zamęt i jad, wprowadza.ią truciznę. 
Stronnictwa te, Gzczycące się tern, że przed 
wojną światową były wybitnie niepodległo
ściowe, właśnie te stronnictwa weszły do 
nowej Polski ze wszystkieroi naleciałościami 
niewoli, nie otrząsły się dotąd z tego, c9 
niewola i rządy Z?borczc na duszę narodu 
rzucić usiłowały. Ze rządy zaborcze wygry
wały jednę warstwę narodu polskiego prze
ciw drugiej, to zrozumiałe. Zaborcom cho
dziło o to, by naród polski, kłócąc się, żrąc 
się wzajemnie, sam się zatracił. Socjaliści i 
"Wyzwoleńcy" przenieśli te wojnę wewnę
trzną do Polski odrodzonej i podtrzymują 
ją ze wszystkich sił, nie cofaJąc się nawd1 
przed wzywaniem do pomocy Niemców, ży
dów i Ukraińców. Spuścizna po niewoli uwy
datnia się tu najjaskrawiej. To jest zatrucie 
duszy narodowej. 

szy narodowej można wytłumaczyć 2ajścia 
krakowskie dnia 6 listopada b. r. 

Te zajścia wstrząsnęły społeczeństwem do 
głębi. Nic może tak namacalnie nie uwyda
tniło narodowi naszemu zbrodniczości par
tyjnych walk, jak ta krew polskich żołnie
rzy, przelana na ulicach Krakowa. W sze
rokich masach utrwaliły te zajścia przeświad
czenie, że dotychczasowe metody polityko
wania są złe, że wychodzą na szkodę i pań
stwa i narodu, że naJWażniejszem zadaniem 
narodu, tworzącego państwo, jest iść razem, 
nie rozbijać się, nie kłócić i nie zwalczać, 
ale zgodnie pracować. Szerokie rzesze wło
ściańskie odczuły pod grozą wypadków kra
kowskich, że zacietrzewienie partyjne unie 
możliwia poprawę· doli i rozwój państwa, 
że jedynem lekarstwem jest połączenie się 
wszystkich Polaków dla dobra własnego, dla 
dobra państwa. 

Musimy wyplenić z dusz naszych wszel
ką truciznę. Musimy nauczyć się szanowa
nia samych siebie, szacunku dla władzy i 
posłuchu dla rządu, skupienia sił narodu do 
pracy, a nie rozbijania się na wzajemne zja
danie. 

Wypadki krakowskie uświadomiły to ca
łemu społeczeństw~. Strząsanie osadu nie
woli już się zaczęło. 

CASA BRASlL 
10, Rua Jose Bonifacio N. 10 

Wielka likwidacja j c J w a b i u 

LUD POLSKI A RZĄD. 
Doszło ono, zaiste do wielki.:h rozmia

rów, skoro niedawno byliśmy świadkami, 
jak uzbrojone szumowiny, pod komendą so
cjalistów, mordowały na ulicach . Krakowa 
żołnierzy polskich, skoro w Sejmie socjaliści, 
"Wyzwoleńcy", żydzi, Ntemcy i Ukraińcy, 
zsolidaryzowali się najzupełniej z morderca
mi polskich żołnit:rzy ! Tylko zatruciem du-

W listopadzie odbyło się w strzyżowskim 
powiecie kilkanaście zgromadzeń organjza-

. cyjnych, urządzonych staraniem P. S. L Wy
kazały one dobitnie, że wszystek lud stoi 
twardo pod sztandarem "Piasta". Ci, któ
rzy się dali bałamucić rozbijaczom i warcho-

łom, wrogom chłopskiej rzeszy, zrozumieli, 
że zaprowadzono ich w sam środek obozu 
wrogów Polski i ludu. 
~a zgromadzeniach _okazało się, że chłopi 

stoją twardo na gruncte państwowym, że z 
zaciśnięterui pi~ściami śledzą przeciwpań
stwową robotę socjalistów i "Wyzwoleńców" 
oraz stojących za nimi żydów. Lud polski 
gotów jest każdej chwili stanąć przy rządzie 
9o walki z bezrządem i anarchją, gotów 
Jest pokazać namacalnie swoją siłę. 

O rządach, zwanych szumnie "robotniczo
włościańskierui ", w gruncie rzeczy zaś o 
rządach sowieckich, komunistycznych, niech 
w · Polsce nikt nie marzy nawet, dopóki 
"starczy chłopa l" 

Chłopi mają :może najwięcej powodów 
do krytycznego stanowiska wobec obecne
go rządu. Na wsi jest dziś nędza tak strasz· 
na~ zwł~szcza. na wsiach biedniejszych, że 
naJstarsi ludzie podobnej nie pamiętają. Jed
~akie l~d polski, świadomy ciężkiej chwili 
1 straszliwych warunków, wśród jakich przy
szło pracować obec~emu rządowi, stoi przy 
rządzie a porachunki odkłada na czas, kie· 
dy w Ojczyźnie nastaną normalne czasy. 

P. H. YOUNO W ANOLJI -
O POLSCE. 

. P. !-filton Young! ~oradca finansowy an· 
g1elski w Polsce, osw1adczył przedstawicie
lowi dziennika "ObserveJ ,. o obecnej sy
tuacji w Polsce co następuje: "Państwo 
polskie osiągnęło bardzo wielki postęp we 
wszystkich dziedzinach życia oublicznego. 
Produkcja przemysłowa; a zwłaszcza rolni
cza, wzrosła tak, że obecnie w Polsce wy
wóz przewyższa import. jest to więc wy
raźnym dowodem możności uzdrowienia 
skarbu, a ja mam wszelkie dane do twier
dzenia, że dzieło to będzie mogło być szczę
śliwie u_kończone w ciągu najbliższego ro
ku. Projekt budżetu na mk 1924 przewi· 
duje równowagę dochodów i wydatków) 
przeto minister Kucharski będzie mógł utwo-

zatopieni w żywej rozmowie, wejścia jego nie - Nie uczynię tego i niech mi "!ię pan dłużej Z ust Liany wyrywa się okrzyk przerażenia. 
spostrzegają. nie naprzykrza - · odpowiada Kurt stanowczo. Łapie ona Kurta za rękę i woła: 

Przez twarz barona Foebren - gdy~ on to jest 1 - Więc mi pan nie chce dać satysfakcJi? - O Kurcie l Bój się Boga, coś zrobił? ..;... 
- przebiega szyderczy uśmiech. Staje on i patrzy - Nie jestem panu winien żadnej satysfakcji Chodź stąd, czaroprędzej ! Chodź ! 
bystro na Marwitza . - mówi Kurt, cpanowując się zawsze jeszcze. - Wściekły podnosi się F ebren i chce się rzucie 

Przychu1nięty może wzrokiem jego, podnosi :Niech panu wystarcza nauka, którą pan wtedy na Kurta, lecz obecni scenie tej pasażerowie i kei· 
Marwitz fJczy, a w twarzy jego maluje się ogrom- otrzymał. nerzy, łapią go za ręce i starają go się odclągnąó. 
ne zdziwienie. , - Tak! Pokazał pan wtedy, w jaki sposób - Pi:ln mi za to zapłaci - zgrzyta Foebren 

Wśród tłumu pasażerów znajduje się też baron Urywa on nagle rozmowę, co zwraca i uwagę iJ>an załatwia pojedynki - woła Foebren wściekły. starając się wyrwać z rąk trzymających go obecnych: 
Foebren. Widząc, że Marwitz z żon11 do wagonu Liany. Patrzy ona w kierunku jego wzroku i spo. - Ale tu nie znajdzie się tak prędko kogoś, który KtJrt n;e odpowiada m:; nawet i wychodzi z 
wsiada, czyni c.n to sarno. W twarzy jego maluje strzega w twarzy patrzącego na nich, a obcego mnie za obiecaną nagrodQ zdradtiecko napadnie Lianą z wagonu restauracyjnego, ~ dzie baron Foe-
si~ głęboka nienawiść i niezłomne postanowienie. jej mężczyzny, nienawistny, gro~ny wyraz. Widzi i zastrzeli. bren jeszcze się boryka z keloerr..ni. 

Kurt z Lianą ulokowali się. wygodnie w wago• ona tet, że twarż mę~a pochmurnieje i <'Zolo jego - Na miłość boską... Kurcie l - woła Li~Jna, Wróciwszy do swego wagonu, pada Liana na 
nie pierwszeJ kl.1sy. Oparta o miękkie poduszki sie- się marszczy. ~dy widzi, że mąż jej blednie i zaciskając pięści, siedzenie i zaczyna głośnG szlochać. Kart stara się 
dzenia,wygląda Liana przez okno na słoneczny kraj- _ E, e, co to za dziwne spotkanie - mówi patrzy dziko w oczy swego przeciwnika l Ja pocieszyć i obawy jej rozprószyć. Jest on teraz 
'Obmz, który s!ę orz~d oc~yrn& ich szybko przesuwa. Foebren pod nosem i dodaje, skłoniwszy się Lianie: - Kurcie, proszę cię. zupełnie spokojny • 
. . Ka~da chwila .zbh~a Ich do ojczyzny, a myśli - Prosz~ o kilka słów w cztery oczy, panie On nakazuje jej skinieniem milczenie. Kelnerzy - O, Boże l Czego ten człowiek od ciebie chce 
JeJ są JUŻ Y~ zamku Ro!ooburg. . . baronie Marwitz. wszyscy obecni zbliżają się p112erażeni i zanie9o- i skąd on si.ą tu wziął? - szlocha Liana. - Ach: 

- O, Jakaż to będ~le ~la Egona mespodzlanka, l -Czeso sobie pan życzy? -:- pyta krótko nie ojeni. dlaczegośmy w Neapo!u nie zostali l Je drżę o twoje 
gdy. ona tak nagi~ zJedzie. z. Kurtem,_ z mę~em wstając nawet. - Panie 1- mówi Kurt zdławior;tyrn głosem. - życie, Kurcie l Ten człowiek strasznie się na tobio 
s~o1m, ~ dawny!D Jego przyJaCielem. Z Jaką rado· - E, e, nie mogę tego w obecności tej damy owiedz pan dokładnie, czego pan odemnie chce ? zem§ci. 
śmą on tch powita: . powiedzieć ... przypuszczam, !e to pańska żona! Baron cofa sie mimowolt i milkni~. lecz niena· - Nic obawiaj ~:ę niczego - pociesza ją Kurt 

Na tem tle snuJe ona dale) swe marzenia nie - Nie mam z panem nic wspólnego - odpo· Wiść bierze w nim górę i zagłus3a głos rozsądku - spodziewam się; ~e go więcej nie zobaczymy. 
przeczuwając miecza Damoklesowego, zawieszone· wiada Kurt wyviośle i odwraca się od niego z pogardą l -Czy może pan zaprzeczyć, !!;Q ów opryszek, - K. urcie, on nas będzie przesiadowal i na· 
go nad głowił jej m~ta. - O, panie baronie Marwitz - weła Foebren który na mnie z zasadzki strzelał, nie był przez padnie cię zn6w l 

Kurt odkłada gazetę, którą właśnie czytał i podrażniony - zmusza mię pan... P,ana najęty? - wola on szyderczo. - Niech się tylko cdwa~y. to mu pokażę, co 
zbliżywszy się do żony, całuje if4 serdecznie w usta. _ Mół panie _ przerywa mu Kurt ostro _ Z _uot Kurta. WY_rywa. się dziki t;miech, a w ry- umię -;- odp?wiad~ 'Kurt S!Jokojnie. ·- Jego m~ci~ 

- Czegoś taka zadumana, kocbanko t - pyta rosz mi' dać s okó". S rawa nasza zakończona. sach ]ego '?aluJe s1c; naJgłębsza pogarda. . wość me a me m_me zas.trasza. 
on czule. p ę N' dla p ·e l p ir tu· e si Foebren _ - To Jll pana pytam, czy go pan naJął, by on - Ach, Kurc1e. Ty 1esteś zamalo ostrożny -

Liana uśmiecha się do nieglf uszczęśliwiona. 1 [d Ie t f~m .. • - Y l ~ · mnie ze §wilłta sprzątnął? - woła Kurt obnrzony lamentuje Liana. - Ten człowiek ukryje się i z 
- Myślę o domu, o bracie moim, kochany 8 ~ azma sacoys ~ CPJty.ta Kurt szyderczo. - ~o ~en ~złowiek po~ylił się tylko w osobie·i zas~:dzld cię ~dzi~ zastr2;eli. 

Kurcie - szepcze mu do ucha. ' za a t e pan t f 1 UspokoJ ę 1 J b d t ż - 0 1 m'l.·ślałem 'siA tego - odpowiada Kurt z - To pan dobrze sarn musi wiedzieć ! A jeżsli mi s mm ' a ra 1 
• . •. .- • SI ' serce· a ę ę os ro ny -

~ " · t · t l' 0 1 Udało si an d - Ha, ha, szuka pan za wykrętami; pomesza Jlł Kurt 
westchnieniem. - O gdybyśmy ju~ tam być moili 1 ~y':bc~llt moni~an:nrk:JP ~:~dziś mi 8~ P na~ nf~ -: Nie.ch pan myśli, co się p~nu żywnie podo-. ~la Li~na _nie ';rloże si~ oprzeć przykremu p·rze• 
Lecz musimy się trochę posilić; - chodźmy do k'· ' <t tt:" ba Ltcz s1ę pan tylko ze słowarot l czucm, ktore ]ą meustannre prześladuje. 
przedziału restauracyjnego. wy~i:~:· przysłuchuje się przerażona tef scenie i - ~a. nic panu nie pornoże t Musi si~ p~n 20 • Dar~mni~ pociesza ją K.urt. Widzi ona st~aszne 

Liana idzie z Kurtern i siada z nim przy ele- patrzy to na mo~a, to na obcego mętczyznę. mną poje~ynko'Yać - woła Foe~ren groźme. mab.ezpieczenstwo dla życ1a swego męża 1 drży 
gancko nakrytym stoliku. Reszta odróżn ch i oba· kelnerz rz słuchu' - MoJ p~me l Je~t to , wtdoczne, . że .. pan o mego. 

Kelner wchodzi, i odebrawszy ich zlecenia, prży· si" równie/ scenie Y kt6ra ijh uwaa"YJ·u~ z~rócila~ą szuka zaczepki -. m<?wi Kurt, opan?WUJ4C Się z - Jestem _przekonana, że on to wszystko robi 
nosi im prędko śojadanie, gdyż jest jeszcze dosyć 't ' n trudem - To me Jest postępowsme porządnego z rozkazu Olgi - woła zrozpaczona. - Ona cię 
próżno, i tylko kilku podrótnych siedzi tu przy Kurt nie traci zimnej krwi. Mierzy on swego c.złowieka. strasznie nienawidzi i chce ci~ sprzątnąd z tego 
swojem śniadaniu. przeciwnika ponurem spojrzeniem i uśmiecha się - A pan jesteś tchórzem l Tak jest, podlyoi świata. 

Wtem wchodzi do pr2edziału tego elegancko tylko ironicznie. tchórzem - woła Foebren, drt;ąc z wściekłości. - I mnie się zdaje, że on d~iała na rozkaz 
ubrany, okazały mę~czyzna i ogl!tda się ciekawie - Wzywam pana wysiąM ze mną w Medjola- Ledwo słowo to wypt:'wied~iał, trafJa go ude dany mu z góry - szrdzi Kurt - mniejsza o to 
wokoło. nie - woła baron gniewnie. - Tam sprawę na- rzania w twarz r~ką Kurta tak silne, że go na po- jednalr. Ja sobie już z nim potrafję dać radę. Szko-

Wreszcie odkrywa on Kurta z Lian'!, którzy szą zakończymy. dłog~ powala. da tylko, że ten n~dzny frant zdradzi Oldze, że ty 
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rzyć projektowany Bank Emisyjny, 
któryby ustalił kurs pieniądza i za· 
trzymał jego inflację". 

RZĄD POLSKI MUSI BRONIĆ ZYDÓW 
PRZED .KULTURALNYMI• NIEMCAMI 

Mimo energicznego protesto rządu po!t 
skiego, rząd bawarski w dalszym ci!łgu 
prowadzi akcję wysiedlaDla obywateli 
polskich ~ydów z Bawarji. 

Do dnia 5 grudnia 1923 nakazy wy• 
dalające otrzymało ogółem 79 rodzin. 
Wyjechelo wskutek tych nakaz6w dotąd 
14 rodzin. zaś 8 nakazów na interwen· 
cję polską cofnięto Nakazy zakreślajlł 
zwykle 14 dniowy termin na opuszcza· 
nie granic, w kilku jednak wypadkach 
okreAłono termin tylko 48 godzin. 

DRWINY Z NIEDZIELI l SEJMU. 
Związki zawodowe P. P. S. urz(\jzili 

dnia l-go grudnia w szabas, bo 
o ten S?;abas właśnie tu idzie, - wiec 
wspólny z żydami, ieby Ul'Złldzić .strajk 
ogólny• w WarJzawie, w razie odrauce· 
nia przez Sejm ~~dań .lonowych• ko· 
misji centralnej. . 

Nie riszemy tym razem o samym fakcie 
terroryzowania SeJmu za pomoc~ straj• 
ku. Jateli rząd na to pozwała, to tern 
bardziej P P S. i !ydzi czynić bQd• wszy· 
atko stale, co pcha folskQ do zguby. 

Chcemy teraz zacytować tylko,· co pi· 
aze bundowska 1 U. Folksc• (óU) na ten 
temat: 

.Przedstawiciel łydowakiej Rady cen· 
tralnej, tow. Zelikowicz, zaproponował 
urządzenie wiecu w sobotę (nie w nie 
dzielę), ateby robotn!cy tydows3y mogli 
w nim uczestnicyć. Wniosek przyjęto•. 

Bundowiec zatem cynicznie przysnaja, 
te ży~zi pracują w niedzielę, mimc, i:l 
Sejm tego zabronił whakszości• 96 proc. 
glosl>w. 

Bund drwi więc takts z uchwały P P S. 
w Sejmie. 

Ale ona na Bund gniewać siQ nie bQ
dzie .• Robotnik• nie ma na to czasu, 
ani miejsca, bo wszystko pośWiQCI na 
podburzanie przeciw ,.endekom•. 

Wiadomości z Rio de 
Janeiro. -

BIO 28 grudnia 1923 r. 
Stan oblętenia został zniesiony w o

statnilł niedziel~ (23 b. m.) 
Czas już zaprawdę byl wielki, aby za· 

kończoBy został i stolica Kraju powró· 
cila do normalnego zupełnie tycia. Cho · 
ciaź w przeciągu 18-to miesi410znego 
trwania był on względnie bardzo ła&o• 
doym i tylko w początkach, la czasów 
przeszłego Rządu warunki nie były nor· 
malnemi i swoboda obywateli narażona 
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bywała na niespodzianki w rodzaju od· 
&iadywania, niewiadomo za co i po co, 
na Głównej Policji, j ednakte nawet tak 
łagodnie i bez krzycz,cycb nadużyć sto· 
sowany, jak to miało miejsce przy obec· 
nym Rzlldzie, wnosił on pewien niepo
kóJ w tycie i nieprawoAć w interesy, co 
szczególniej szkodliw@m było dla nasze· 
go kursu. Ten ostatni zaczął się popra
wiać jut od paru tygodni, gdy tylko 
awiat finansowy przyszedł do pewności, 
że nie będzie stan obżenia przedłużon!m 
na przyszły rok. 

W związku ze zniesieniem stanu oblę· 
tenia wpływ na poprawQ kursu (dolar 
wart jest dzisiaj jut tylko 10 milrejsów) 
stawi&ifl i przyjazd do Rio Finansowej 
Misji angielstlej, o której chodzi tu O• 
gromoa iloać i to jaknajsprzeczniejszych 
wersyj. Tyle ich jest, że i na wołowej 
nie spisać skórze. O ile można wnioako
wa6 z konfrontacJi przerótnych wersyj 
; deklaracyj rzecz siQ ma jak nastQpuje: 
Rzlld Br!lZylji w celu wprowadzenia w 
tycie o&ólnego planu restawacji finansów 
krajowych, restauracji, jaka jut jest w 
toku i równiet dania impulsu gospodar· 
stwu Kraju, w szc1;ególneści produkcji 
tełaza, bawełny, w~gla kamiennego, nafty 
etc. a zarówno majlłc na widoku i usta· 
lenie kursu milrejsa, zdołał osiągnąć od· 
wiedzenie Brazyłji przez ludzi uznanych 
za powagi w awiecie przemysłowym, fi· 
naosowym i ekonomic~oym, aby z ich 
bezpośredmego obznajomienia się ze sta
nem ekonomicznym Kraju, jego zdolno
~ciami produkcyjnemi, mogło wyniknąć 
~astosowanie kapitałów angielskich w go
spodarstwie brazylijskiem. Osobami, o 
których mowa Sfł: p. p. Edwin Mootagu, 
były sekretarz stanu do spraw Indyj, sire 
Charles Addis, znany bankier londyński, 
lord Lovat i Bartley Witbers ekonomista. 
Zabswilł w Brazylji przez trzy miesi&ce. 
Dawać im wszelkie wyjaśnienia i za~na
jamiać z istotym stanem rzeczy będzie 
p. Leo d'Affonseca, dyrektor Urzędu Sta
tystyki Handlowej. Wybór p. d'Affemseca 
jest bilrdzo odpowiednim, gdyt bazwątpie• 
nia dyrektor Statystyki jest osobił najle
piej obznajomioną z kwestjami, jakie 
interesować b~ą Anglików. 

Rodaezka nasza p. Curie· Skłodowska 
obchodziła 26 b. m. 25tlelnill rocznicę 
odkrycia przez nilł radu, Poniewat tak 
ona, jak i zmarły jej m11t Piotr Curie 
wszystkie swe arodki poświęcali na no· 
we prace w dziedzinie chemji, przeto 
znalazła siQ p. Curie ;na schyłku pełnego 
trudów tywota prawie zupalnie bez środ· 
ków do tycia. RZfld Francji, wezwany 
do tego prze~ prasę paryską i ~wiat nau
kowy postanowił nie tylko zabezpieczyć 
zasłulonej uczonej jej utrzymanie na sta
re lata, ale. i dać jej motnoM dalszej 
pracy, wyznaczając jej dożywotnią pen
sjQ w sumie 40 tysięcy franków. Jak 
donosi , United. Pressc cala prasa pa!'y· 
ska poświęciła w dzień jubileuszu p. Cu 
rie liczne artykuły, omawiajf4ce jej prace 
i tycie. Rzec:~;ywiście niecenioneroi Sil 
zasługi, jakie przyniosło ludzkości odkry· 
cia radu, prawdziwy cud nauki. Przypo
minamy, te wpierw odkrytemu przez si~ 
noweiLu pierwiastkowi chemicznemu p. 
Curie Skłodowska nadała nazw~ "Pfł• 
lonium•. 

P. Rarol Jawec, przybyły d3 Brazylji 

na Lwowie, w misji ekonomiczno·han
dlowej. znajduje się obecnie w Rio, o• 
czekuj ąc stosownej pory do rozpoczęcia 
swej działalności Okazy przezeń przy
wie:done znajdują się dotychczas na ko· 
morze celnej. 

Z głosów prasy o Polsce nalety zano
tować bardzo sympatyczny artykuł o na· 
szej marynarce, zamies;r;czony w >LIGA 
MARITIMAc, za 'podpisem J. K. (Jakób 
Kosioski) i w dziale Exterior w .Jornal 
do Brasu• o zmianie gabinetu w Po.lsce. 
Oprócz tych mamy i ujemny, naturalnie 
p. Cssepa Stefanowicza w • Correio da 
Manha •, pełen jada i nienawiści, a wyje~
dzajl}cy na krytyce rozmaitych ,parecec 
w artykule .. O Paizu •, na nieudolność 
którego w swoim czasi~ zwróciłem uwa
gę czytelników naszej _,GAZETY(, Rze· 
czywiście od takiej obrony jaka w .o 
PAIZ• była umieszczona broń nas Boże 
po wszystkie wieki. 
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Posiadajllc nadmiar KAPELUBY po
stanowiła sprzedawać je po cenie zni 

~onej o 20-30 i 40 proc. 

TELEGRAMY 
Belgja. Bruksela 3. - Około 

80 tysiący Belgów, ktOrzy w cza· 
sie wojny światowej byli przez 
Niemców deportowani (wywiezieni 
z Belgji) wnieśli obecnie do rządu 
belgijskiego prośbę, aby tente za· 
i"dał od Niemców zwrotu kosz. 
tow i strat poniesionych przez to 
niesumienne postępowanie Niemców 
Żądanie to jest zgodne z trakta· 
tern wersalskim. 

Włochy. Wenecja 3. - Do 
mieszkania mżyniera Dra Orsali'ego 
wdarł sią jakiś nieznajomy cz:ło• 
wiek i zasztyletował żonę tegoż i 
jej slażatCII• 

U więziony morderca zeznał w 
śledztwie, że wydalony przez inży. 
niera Orsaliego, chciał się na nim 
zemścić, nie zastawszy go jednak 
w domu, zemścił sią na jego żo· 
nie i biednej, słuhcej, ktora sweJ 
ł)ani na pornvc nadbiegła. 

Rzym 4. - Donosz11 z .A,nko
ny. ~e podczas trzęsienia ziemi, 
jakie tam miało miejsce, zostały 
znacznie uszkodzone niektóre ko· 
ścioh i .znaczna ilość budynków. 
W okolicy Pezaro dało si~ czuć 15 
krOtkatrwałych wstrząśnień ziemi. 

Stany Zjednoczone. Rio de 
Janeiro 4.-Donoszą z Waszyngto. 
nu, że Stany Zjednoczone ograni
czą imigrację do swego pańf:ltwa 
ze wszystkich krajów. 

Rio de Janeiro 5. - Artystka 
kino.teatrn Mabel Normand, w Los 
Lngełos, dostawszy nagle ataku 
nerwowego zabiła kilkoma strzała 
mi z rewolweru przedsiąbiorcą naf· 
towego Dives'a. 

Artystkę tą, w stanie kompletnej 
warjacji, odwieziono do szpitala 
dla obłąkanych. 

Anglja. Lottdyn 5. -Następca 
tronu a.ngielski('go ksiaże Gallji ma 
wyjechaó z początkiem maja b, r. 
do południowej Afryki, gdzie nad 
brzegami r~eki Zambesi zamierza 
polować na dzikie zwierzęta. 

Szwajcarja. Berno 5.-Spadły 
tu tak ogromne śniegi, ~e podo 
bnych nikt nie pami(la. Lawiny 
śnieżne ogromne, zagrażają mia,
stu i okolicy. Dctychcza$ zginE:ło 
10 osób. 

Komunikacja z Francją bardzo 
utrudniona. Ogromne mrozy ozi~ . 
biają kotły lokomotyw i wstrzymu
ją. normalny ruch. Podróżni cier· 
P•ll zimno i głód. 

Jugosa·wja·Bułgarja. Rio de 
Janeiro 5.-Donosz~ z Jugosławji, 
te do Bułgarji ma powrócić były 
król bułgarski Konstantyn. 

Jugosławja uważa ten powrót, 
jako zapowied~ polityki germano· 
filskiej i wrogiej dla Jagosławji. 

Meksyk. Rio de Janeiro 5~ -
Telegrafują z Waszyngtt'nu, że rząd 
Stanow Zjednoczonych sprzedał 
prezydentowi Meksyku generałowi 
Obregonowi 5 tysi~cy karabinów, 
5 miljonów naboji i 8 aerop!anów 
dla zwalczania rewolucjonistów, 
ktOrzy, mimo zaprzeczeń rządu 
meksykańskiego, są jeszcze dosla• 
tecznie silni. 

Niemcy. Berlin 6. - Na mo 
cy ugody zawartej miądzy właści· 
cielami 'zakładów metalurgicznych 
na Śląsku Górnym niemieckim i ro· 
botnikami, ci ostatni pracować od· 
t~d . będą l O godzin dziennie. 

Berlin 5. -Szefowie ostatniej re· 
woluejt bawarskiej generał Luden· 
dorf i Hitler nie b~dą procesowani. 

Berlin 5. - Wiadomości nade• 
słane z .Nadrenji informujll, że 
siedm pułkew francuskich opuścilo 
Zagłębie Ruhry. 

Francja. Paryż 5.- Wsk.utek 
ulewnych deszczów wezbrała rzeka 
Seca i zalała niżej położone przed' 
mi~ścia Paryża. Na szcz~ście lud· 
ność na czasie uprzedzona. zdołała 
się schronić w miejsca bezpieczne. 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
\V ,GAZE~IE POLSKIEJ•. 

ZA OGŁOSZENIA JEDNORAZOWEJ 
~a 1-szej stronnicy 2$000 od wiera2! 

, 2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej " · $200 • a 

• 4-tej " $200 • " 
ZA STRONNIC:E JEDNORAZOWO 

Za całą 4-te stronnicę 100$00: 
• 

1/s 4•tej stronnicy 60$00 
r 1/ 4 4·tej stronnicy 35$00: 
N a 3·ciej stronnicy o 25 %, na 2 e: 

o 50 o/o, na 1-szej o 100 proc. więcej. 
ZA OGŁOSZENIA MIESIĘCZNE 

Na 4-tej str. 70 rs. za 1 cm. kwadr, 
• 3 ~iej • 90 rs. za • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej " 140 rs. za " ,_ 

Przy ogłoszeniach p6lrocznych i rocz• 
L.ych 35 proc. zniżki. 

ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 
Na l ·szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3•ciej • 20C$000 • • 
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Z Kurytyby. 
BRAK WODY. 

Z powodu pęknięcia rury wodo• 
ciągowej w Serra mieszkańcy Ku· 
rytyby pozbawieni byli wody pra· 
wie przez trzy dni i wypadek ten 
byłby dał si~ dobrze wszystkim 
we znaki, a może i spowodował 
bardzo poważne za jściaJ gdyby Pan 
Bóg nie zlitował si«: nad nami i nie 
zesłał obfitego deszczu.~ ktOry na· 
pełnił wyschnięte i próżne naczynia 
do noszenia wody. 

NOWY SKŁAD NASION. 
Rodakom naszym polecamy go· 

rąco nowo otwarty skład nasion 
wszelkiego rodzaju p. Pawła lli· 
kolłema przy ul. Travessa Za
charias N. 5 między Avenidą Luiz 
Xavier i placem Zacharias). 

Parniętajcie o tern Rodacy ie 
kupujac nasiona1 czy to warzywne, 
czy kwiatowe u p. Pawła Nik ode' 
ma nietylko odniesiecie korzyść o· 
so9ista przez nabycie nasion do
brych i pewnych, ale także przyczy· 
nicie się do rozpowszechnienia si~ 
polskiego nasiennieiwa po ca• 
lej BrazJ'lji. 

NIELUDZKA PANI DUMO. 
Na polic;i centra.lnej została pod• 

dana oględzinom lekarskim mało· 
letnia sierota Olivia Diass służąca 
u p. Elwiry Queiroz zamieszkał~j 
przy ul. Saldauha Muinha 42. 
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tyjesz i jesteś mojlł toną, bo ona z pewnoacilł u- jącą jej dziewczynę, na nowo droczyć i tortu- jękiem na fotel. Oczy jej Awiecą się Jak w febrze. - Trzeba to lepiej było odrazu zrobie, zamiast 
cieknie z domu, nim my tam dojedziemy,. gdy się rować. , - Wi~c umarł .. nie tyje wi~cej ? -- j~czy bo· tu wracać - gani ją hrabina. - l?ojedziemy tam 
o tern dowie. Hrabina zabiera siQ bardzo ostrożnie i zręcznie leśnie, - ~ie wierzę w to l Nie chcę i nie mogę obie i to jeszcze dziś ! Nie znajd~ spokoJu, dopóki 

- Będzie tern czybała na moje i twoje ży- do swego dzieła. w to wierzyć. się nie pozb~dę tej dręczącej niepewności. 
ciel - obawia siQ Liana. Chodzi jej w pierwszym rzQdzie o to, aby - Ale to jest niezaprzeczony fakt, wielmo~na Na daoy przez hrabin~ znak oddała się Fanny. 

- Zanadto się jej boisz, kochana !ono. Gretce odebrać wiar~ w milość Egona, a to jej si~ pani 1 Równo~ześnie drugieroi drzwiami wchodzi Alfred, 
Jest on w duszy niemniej zaniepokojony. Nie jut prawie udało. - Jakto ? Powiedz mi wszystko, skłłd i co o - Słyszałem, te Fanny wróciła - pyta on 

chce się on tylko do tego przed !ODII aw.lł przyznać. Wraca dziś tryumfujf4CO na zamek Rotenburg i tern wiesz, Fanny. ciekawie. . 
Spotkanie to z tym wspólnikiem Olgi zmllciło widzi 11ię już błiskll celu swego, nie przeczuwając - Nie ma tu wiele do opowiadania, hrabia - Tak jest, wróciła ; ale czegoż ty chcesz 

niepowrotnie spokojne szczęście młodych maUon· zupełnie groźnego zwrotu, któr) miał pokrzvtować wyjechał do Budapesztu... od niej ? . 
ków i okazało im w dali groillce niebezpieczeństwo. wszystkie jej przebiegłe plany. • - Wiem o tern, a co dalej ? - Nic wa~nero - odp0wiada Alfred - ale 

Liana tak wstrZflSniQtą jest tem zaj6ciem, !e ZIUitaJe w domu depeszę od Fanny i otwiera - Zaaran~owałam to tak, ahy on dalej poje- czy to prawda_, że hrabia zginął? 
nie jest w stanie dalej jechać. Kurt obawia się o j• pośpiesznie. Lecz twarz jej okrywa się śmiertel· chał a wczoraj było w gazetach, że cyganie napa. - Kto to mówi 'l - woła Olga gniewnie. 
Jej zdrowie f przerywa z tego powodu podrói. n• bladości11, gdyż tslegram zawiera te słowa : dłi w drodze obcego podróżnego, że go zabili. Oto - Służba głośno o tern rozprawia l Miała§ po• 

Zatrzymujfł się wf~ w Medjolanie i zajeMtają .został on w drodze napadniQty przez cyganów jest gazeta, wielmotna pani. Prcszę ją sama prze- dobno dostać telegram, ie ... 
do jednego z pierw1zorzędnych hoteli. i ZJiDf\ł w watce. Wracam. Fanny•. czytać. - Nonsens! Hrabia nie myśli zrobić ci tej 

Za nimi wysiada tet baron Foebren i zajetdta Nie mote to być kto iany, jak Egon, to jest Ta rzekłszy, podaje jeJ gazetę. Hrabina czyta przysługi i umr~eć - s~ydzi ?lga. 
do sąsiedniego, naprzeciw leiileego hotelu. Kipi l june • .Nieprzytomna trzyma list w r~ka. Nie mote śpiesznie, a potem odkłada ją i mówi_: - Tak? Wu;c go me zab1to.? . . 
wre wprost cbędią zematy i to lrrwawej zemsty. l ona jeszcze poją6 tej strasznej wiadomości. - To nie był on 1 Ja w to nie wierzę. l -- Nie l - woła Olga g~1ewme. - NuJ po• 

Z okna swero pokoju mote on wygodnie wi· Z ust jej wyrywa się ochrypły Jęk1 a w oczach - To przecie~ nie był nikt inny, tylko hrabia trzebujesz cieszyć się zawcześn.Ie. . 
dzieć komnaty, które Kurt z Lianą zaJmujll. Scho· ciemno jej się robi. P6ł omdlała pada ona na krzesło. - upiera się Fanny. Wiem dokładnie, te on w tej - Ach, mnie to wszystko Jedno, czy on żyJe• 
wawuy się za firanki, 6łeclzi bacmie, co się na· - Nie, to niemożliwe r - fęczy Olga. - Nie, okolicy szukał posiadłości pana Szepanyi'ego, do czy zJinął.- fuka się aktor. - Detektyw także 
przeciw dliej&. tylko to nie l. Fanny pewno się myśli i koma6 zdu• ktorego go wysłałam. jeszcze ~YJe. . . 

- Nie ujdzie on mi tym razem - SYCIY przez rzyć się dala. - Ale nie możesz przecież wiedzieć, czy on - Bo zanadto wielki Jesteś tchórz, aby go 
tQbJ baron. - K.rwilł własn11 musi zmyć zadallil Nie mote '!l o~ropną tę wieść uwierzyć i błaga poszedł za twoją radą i czy był właśnie wtedy w sprzątnąć. . . . . . 
tni obeiJQ l Napiszą Oldze zaraz o tem spotkaniu, Fanny telearaf1czme, aby jej przed wyjazdem jesz· drodze, gdy napad ten miał miejsce P - Ja? - śmlefe s1ę_ były B;kłor uomc~ote. -
bo ona jeJZzćze o niczem oie wie. cze dokładnlł depeszą blitsze szczegóły podała. - Tego nie wiem, wielmo~na pani, ale... To przeciet Rudobrody m1ał zrob1ć, a teraz me chce. 

Napisawszy śpiesznie kilka słów, wkłada do ko. Wysławszy telegram, uspokaJa si~ Olga trochę - A więc jest to tylko twoje przypuszczenie - Daj mi spokój i idź ~obie stąd. 
perty i dzwoni na. kelnera. Lecz oczekiwania Jlł zawodzą. gdyt nie otrzymuje~- tryumfuje Olga. -Nie trzeba mnie było zaraz - Nie potrz~ujesz mme wyrzucać ·- .obu.rz~ 

- Źanieść mi to natychmiast na urqd tele- ładnej odpowiedzi. tak przestraszać. I nie trzeba było zaraz przyje~- sił Alfred - zapomniałem ci zresztll. powiedzie~, 
araficzny, - rozkazuje z powam• miq. Widocznie wyjechała Fanny z Wiednia, zanim d~ać, kocbana Fanny. że tu jest jaki§ obcy człowiek, który. s19 z tobll \1l' 

Kelner wychodzi z telell'amem, a baroa staje telegram Olgi tam doszedł. - Wielmożna pani - upiera si~ Fanny - a Jakiejś ważnej sp~awie chce rozmów•ć •. 
znów przy oknie. Jutro b~dzie ona ju~ pewno tutaj - pociesza ja przeciot przy tern obstaję, te to był hrabia l - Co to za Jeden, ten obcy czlo~1ek? . 

Wieosorem jut widzi okazał~ post16 Kurta wy- eiQ Olga. - A wtedy usłysz;, co wła~ciwie jest w Zobaezy pani hrabina, !e ja mam słuszność. - Jakiś obcy mężczy .. ma, mów•, te Jest la• 
chodZ~iCił z portfala. Chwyta wi410 bez namysłu za tel rzeezy. - Nie, to niemożliwe - perswaduje sobie Ol- rządcą jakieM dóbr. . 
kapelusz i wychodzi śpiesznie na ulictł, zaopa· Spędza qezsenną noc. Pswóz wysłanJJy naza1 ga. - Toby było okropne l Miało~by si~ tak na - Czego ten człowiek chce odemnte ? . 
trzywszy si~ w nabity rewolwer. jutn rano na dworzec, przywozi rzeczywiście Fan- niczem skończyć? . - Mie wiem. Tego on mi nie powi dział l Na• 

Biegnie w kieronku, w którym widział wycho- nJ do zamku. Fanny milczy. Jest ona głodna i zmęczona i pomknął tylko to1 że czytał odezwę hra~iego w ~a· 
dzfłcego Marwitza i post~puje ostro&nie za oim w Nie dawszy feJ nawet czasu na przebranie i po· czeka z aiecierpliwościf4 chwili, kiedy jł4 Olga od· zetach i że mógłby co do tego dać pewne mformac)e. 
pewnem oddaleniu. lilanie aię, wciga j" 011a do swego buduaru i za- prawi. Los hrabiego Egona jest jej zupełnie obo- - Co ? Może coś o Liania l - woła Olga prze• 

myka drzw~ za 10~11· • jętny, wolałaby ona nawet, aby on nie wrócił. straszona. . . . 
ROZDZIAŁ CXLVII. - Powiedz m1 to Jedao, czy to prawda, czy - Muszę osillglląć zapełiJf\ pewno§ć - szepcze - Przypuszczam tak, choCiaż me będzm t 

&rośny llwroł okollez*eiel. nie l - pyta drżącym ałoaem. Olga, jakby do siebie. Najchętniejbym sama poje· pewno wiele. . . _ . 
- Niestety, prawda, wielmotna pani l - Czyi chrda, aby się na miejscu tego wypadku o całej - Che~ si~ w każdym ra~1e z mm rozm?WI6. 

ldĄc u swoim wyrafinowanym planem, odwie· byłabym inaczej tu wracała? prawdzie dowiedzieć. - Dobrze, zawołam go w1ęc! On rozmaw1a u 
d~ Qlp Gret~ Q6Ył bł.-jl.łti'Jt aby łłied~ ufa• Ofaa biedole 5aliertel"ie i pa<ta ze straszn~m - To i jabym ~robić mogła - mówi Fllnny. dworze z !laszym zarządcą. (C. d. n) 

l 

l 
•' . 



Dr. Gra~iane de Ollveira 
oper a t o r- ak u s z'e r 

Lec1.y masażem elektryczn~m, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

us7.y i gardło. 
Przy ul. 15 da .Novembro 93 na piętrla 
nad apteką Tell. Telefon 575. 

!:±2 ·k+"· ;::;;;; : 

Ogl~dziny lekarskie wyka:zaly 
liczne ślady pobicia na calem cie· 
Je, a śledztwo policyjne wykryło1 
że tego nieJudzkiet;o czynu doko· 
nała p. Elwira Quciioz, która stale 
zn~ca się nad btedną sierotą i bij z 
h za knidą n1jmniejsza nieuwagęJ 
a bardzo czQsto i bez przycżyny. 

Obu1 zeui tern nielud;d~i ... m pos. Q· 

powaniero Sf.\Siedzi z a llu:..d m: !i p.;· 
Jicj~ W nadz'Gji1 że ta fO~r;~fi po 
skrcmić dzikie instynkty p. Elwiry,; 
tern pewoiej1 że o hir::u em ~~.;!i. 
cja była już raz pov:htdou1ior.a. 

POLIOJA RUhYTYBSK.Ą ROZPO· 
CZĘŁA NA NOWO IL\MPANJĘ 

PRZECIW GRZE 
Policja tutejsza postanowiła dnia 

4 b. m. rozpoczt\ć niszczenie do· 
mów gry, tak bardzo w Kurytybie 
.-ozpowszechnionych .i bezkarnie 
rujnujących spokój wielu rodzin. 

Oddział poli~yjny pod kierow· 
nictwem delegata policji zwiedził 
niespodziewanie pewi€n sklep przy 
ul. Ratchffe i zaaresztcwał tam wła. 
&ciciela sklepu i kilka osób schwy
tanych na gorącym uczynko, na· 
st~pnie ~olar:~ię na prac;a u::;or:io1 
gdzie również przyaresztowano kil· 
ka osób wraz z gospodarzem. U 
fryzjera tego znaleziono ponadto 
znaczny zapas kart i znaczków przy 
grze używanych. 

Poszukując w dalszym ciągu 
domów gry 1 ;wli:;ja od Riedzlła sto· 
warzyszenie młodych Syryjczyków, 
gci.zie również po dokonaniu ścisłej 
rewizji przyaresztowała jedną oso. 
b~1 a wreszcie w pensjonacie Ro· 
botników i Centenario przydybała 
na grze kilku obiecujących mfo· 
dzień cO w i t·ównież ich zaareszto · 
wała. 

Jak na początek plon obfity, 
Mamy nadziej~, źe jeżE:Ii policja 
i nadał tak energicznie post~pować 
bl;}dzie1-to wkrótce Karytyba wol· 
ną b~dzie od tych sp(:lunek. 

Z Para.ny. 
STRASZNA ZEMSTA Z ZAZDROŚCI 

Na fazendzie Jtabera, municypjum 
Faxina znaleziono strasznie poka· 
leczonego, zakneblowanego i do 
łózka przywi4zanega wła~ciCiela fa• 
zendy p. Józefa Andre da Veiga. 
Energiczne śl~dztwo policyjne wy• 
kryło1 źe zbrodni tej dokonała żo• 
na p. Józefa da Veiga, Francisca 
Delphioa z zemsty. 

Gdy maż jej spał zwi!\zała go 
i przywiązała de łóżka1 usta mu 
zalmeblo\\ ała, a następnie CiE:żko 
pokaleczyła. 

Milutką żonk~ uwięziła policja 
i odstawiła do więzienia. 

Ze Stanu Rio de Janeiro 
STEMPEL N A KWITACH POD· 
WYŻSZONO NĄ 600 REJSÓW. 

W Rio de Janeiro przyj~to bar· 
dzo krytycznie uchwał~ rządu, 
która powi~ksza na 600 reisów 
stempel na wszystkich kwitach bez 
względu na sum~. 

POŻYCZKĄ BRAZYLIJSK~. 
W kołach finansowych krą~y por 

gtoska, że rząd brazylijski pertra. 
ktuje z Angłja o pożyczkę w sumie 
1.40~.000 kantów. 

Z tej pożyczki 400.000:000$000 
mają być przeznaczone na uregu. 
lowame finansów Banku do Brasil 

PertraktacJami o tę po~yczkę ma 
podobno kierować przybyła nie· 
dawno do Rio misja angielska. 

TRAGEDJA PRZY ULICY CONDE 
DE BONFIM. 

W pewnym pensjonacie przy ul, 
Conde de Bonfirn niejaki V espasia• 
no C11rdo~m. agent towarzystwa 
asekuracyjnego Sul .Ą,mericana ~ra· 
mil ciężkQ wystrzałem ~ ~ewolweru 

Wpisy do polsk·ch szkół 
NOWY ROK SZKOLNY W SZKOLE ŚREDNIEJ ZWIĄZKU 

POLSKIEGO ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 19 STYCZNIA 1924. 

Szkoła Sradnia w tym roku szkolnym l Oświaty w Warszawie przy pomocy in
składać się będzie z dwóch klas, to jest nych profesorów, gdyby tej pomocy za· 
z piątej i sz6sta:. Do piątej klasy przyj- szła potrzeba. 
mowani będą uczniowie, którzy ukoń· Opłata miesięczna wynosi: 
czyli czteroklasową szkołę początkową dla klasy piątej : dla czlor:kow 
polską, lub brazylijską (grupo escolar). Związku Polskiego 5$000 

Tak w piątej, jak i w szóstej klasie dla nieczłonków 6$000 
wykładane będą : religja, język polaki i dla klasy szóstej : dla czlunków 6$000 
portugalski z s·mzególnem uwzglądoie· dla nieczłonków 8$000 
niem gramatyki, historja i geografja po· Wszyscy uczniowie Szkoły Sredniej, 
v.:szecbna ze szczeg0hem uwzględnia· którzy: otrzymali świadectwa z uwagą, 
mam Polski i Brazylji, rachunki i geo· 11plenamente' i, simplesmente', przechodzą 

l 
metr]::: , uaul:i przyrodnicze, keligrąfJa, do klasy sz6stej, jak również ci, którzy 
fn iew i gimnastyka. W miarę dostatecz• poddadzą się dodatkowemu egzaminowi 
nej ilości uczniów wykładany będzie z poszczególnych przedmiotów i ten 

r. także za oscbną dopłatą język francuski. egzamin zdadzą. 
. Szkoł..: Srednia pozostsje p0d kiorun• Reszta uczniów Szkoły Sradniej z ro· 

bem ks. proboszcza DrapiowskiE·go. ku ubieglego pozostanie i w ty111 roku 
, Język8 portugalskiego, tudzież historji w klasie piątej. 
1 geograf i brazylijskiej będzie uczyć pro- Wpisy do Szkoły Sradniej już się 
fasor Szkoły normalnej p. Modest Falarz. rozpoczęły. 
Innych przedmiotów uczyć będzie pro· Należy więc pospieszyć się z zapisa· 
fesor, wyie!egowany pr.tez Miuisterstwo niem swych chłopców do Szkoły Sredniej. 

Od Redakcji! 
R~dacy!. W S~kole średniej Związku Pol 1 Jeżeli wiec pragniecie, aby wasze 
sk1ego, J<'.~Y~OJ wyższej uczelni katolickiej uzioci nabyły wykształcenia zdrowego, 
w Brazy l~· poz~stającef pod kierunkiem nie zatruteg0 fadem niewiary, pożytecz1 
zdolnych 1 s~m1en~ych profe3orów, do· nago i opartego na zasadach wiary ka· 
brych. katolurów 1 :;zczene Ojczyzn~ tolickiej i moralności cbrześcijań'!kiej, to 
kocbających Pola~ów, Wasi synowie ~a' powinniście dzieci Wasze zapisywać 
będą wykształceDJU zdrowego, które I"D t Jk d S k · ł k t !' k d b 
pomocnem będzie w uzyskaniu popłat· Y ? o z o a~ IC o-naro owyc ' a 
niejszego stanowiska, i da im podstawę temJ są w Kurytybw: Szkoła ~iió•łr 
moralną i kierunek do dalszego katolic Rodziny lłlarji i S•koła S'l'e· 
ko-naroclowego życia. dnia Z~iązku Polsklego 

właścicielkę tego pensjonatu p. J6, l 
z€finę Silva i tej~e córk~ Klotyldę. 

Vesp3siana aresztowano natycb, 
miast. Z nasl~tpnych informacyj1 
te!egraf;CZ!lych okazuje się, że Ve
spasiano zakochany do szaleństwa 
w KJctyldzie. zamężnej córce Józe 
finy Silva, chciał ją zabić za to, 
że go unikała i nie chciała się 
zgodzić na uwłaczające jej goduo· 
ści propozycje Vespaziana. 

Stan zdrowia ranionych pp. J6 
zefiny: i Klotyidy nie budzi obawy. 

UE,ILOWAl~E ZABÓJSTWO. 
Jeszcze jedną fragedję, jeszcze 

jedno więcej pogwałcenie praw Bo· 
• żych mamy do zanotowania. 

Przy ul. Sete de SetP.mbro r. 183 
w Rio de Janeiro Antenor Jose dos 

.santos zadał swej towarzyszce Hi· 
cardinie Mcnezes 17 ran sztyletem. 
I jakaż przyczyna tej zbrodni? Jak 
zwykle upadek moralny przez nie· 
poszanowanie praw Bożych. 

Antenor JoM dos Santos nie mo• 
gąc . z~spokoić. ciągłych wymagań r 
sweJ me§lubne) towarzyszki życia, 
bo sam znajdował się w krytycz· 
nem położeniu materjalnem~ żył 
.z uią w ostatnim czasie w ciągłem 
nieporo~umieniu. Przed kilku dnia· 
mi, b~dąc zajęty pl·ac~ biurową, 
spostrzegł zbliżającą si~ ku niemu 
Ricardin~ z sztyletem w r~k:J. Ohu• 
rzony tem jej niesumiennem r:o· 
st~powaniem wyrwał jej sztylet z 
r~ki i ślepy nienawiścią zadał jej 
nim kilkanaście ran. Poraniona 
i zbroczona krwią Ricardina wy
biegła na ulicę, gdzie padła wy· 
cieńczona. PubHczność usiłowała 
zlynsziJwać Antencra, ale zapobie• 
gła temu policja. 

Stan zdrowia Ricardiny jest bar• 
/dzo tJOWatny, 

Szkoły. i - "Swit". 
Rozpoczyna się nowy rok szkolny, 

nic więc dziwnego, że niektóre szkoły 
ogłaszają w gazetach swoje programy i 
dzień rozpoczęcia nauki. Również nic 
dziwnego, że pisma polskie więcej za· 
interesowane w sprawie tej lub owej 
szkoły, albo też tego lub innego kierun 
ku szkól, zachwalają szkoły i nauczycieli 
znajdujących się w sferze sw~ch ideo· 
wych albo materjalnych interesów .. 
Mówimy, że w tern nie byłoby jeszcze 
nic dziwnego. bo wiadomo, że kaMy 
kupiec -słusznie lub Diaslusznie - sw6j 
towar chwali. Dziwnem jednak jest 1 
wysoce charaktorystycznem dla moralnej 
wartości naszego .Switu ', że nie tyl· 
ko chwali szkoły • Kultury b('z Boga 1, 

których jest oficjalnym organem i orędo
wnikiem, ale że w celu odci~tgania 

dziatwy od szkół religijnych. rzuca na 
nauczycieli i nauczycielki szkól .kato, 
lickiej kultury• i ( światy i na pisma te
go samego kierunku oszczerstwa, i 
~e w nieuczciwy i niesłuszny spr.sób 
obniża w oczach czytelników kwatif,ka
cje pewnego odłamu naszego nauczyciel 
stwa. Tej właśnie nieuczciwości dopu~cił 
się • Swit• w swym nowoncznym nu· 
merze w artykule .Nowy rok szkolny•, 

Oszczerstwem jest o. p., jeź·~h .Swit • 
pisze, że .Gazeta Polska• je~t wydawa
na za pieniądze niemieckie". 

Osz::lzerstwem jost.. i to urzędowo 
stwitrdzonem >ttl canunajowano pol· 
skie szkoły świeckie przed władzami 
brazylijskieroi c . Oszc:;~;erstwem też jest 
o .va idjotyczna ba~ń o podpalaniu szkół 
.kulturalnych •. 

Gtły zaś przejdziemy do dalszych wy· 
wodów świtowych. w których to w spo 
sób wysoce przewrotny młodociany re· 
daktor organu .Kultury• chce do•deść, 
że siostry zakonne s~ lichami nauczv• 
cielkami, to najpierw odpowiadam że w tej 
sprawie już sąd wydala bistorja Wszy 
stko bowiem co dzieje chrześcijaństwa 
mówią o tym przedmiocie, jest uznaniem 
i chlubą dla szkół zakonnych. 

A jeżeli niedo~wiadczony redaktorek 
>Swituc chce usłyszeć sąd kolonji pol· 
skicb, które miały szczęście ocenić pra· 
cę i rezultaty zachwalanych przez .Swit• 
nauczycieli świeckich i pracę zakonnic to 
sąd ten stanowczo wypada na korzyść tych 
ostatnich. Dowodem tego np. taka S. 
Barbara, gdzie ludzie nie spoczęli, aż z 
powrotem uzyskali .::1auczycielki zakonne. 
Dowodem jest Palmyra, gdźie tak si~ 
zniechęcono do świeckich nauczycieli, że 
ich już pod żadnym warunkiem mieć nie 
chc4 i gdzie ludzie nie spoczywają w 
swych usiłowaniach, aby z powrotem 
dostali nauczycielki zakonne. Dowodem 
jest Cruz Machado (górne) i dużo innych 
kolonij polskich, lecz dosyć na faktach 
przytoczonych. 

Ale powie może .wysoka inteligencja• 
od .Switu•: "Ciemny lud• nie może 
sądu wydawać ,o nauce, jeJ metodach 
i rezultatach• •.• Uważam jednak, że nasz 
lud na kclonjach ma zdrowy zmysł spO· 
strzegawczy i ~e, chociaż sam wysoko 
nie kształcony. jednak łatwo oceni wyni· 
ki nauki u swego dziecka. 

Ale niech tam już będzie jak chce, po
słuchajmy jeszcze jaki sąd o szkołach, 
w których uczą zakonnice wydają ludzie 
inteligientni i fachowi, 

Parniętam jeszcze dobrze, jaki sąd 
wydał p. Tucholski o , śridniej• szkole 
maletańskiej i o ,.eiementarnej • szkole 
Sióstr na Cruz Macbada. No, ale tJgo 
obecnie stwierdzić nie można, bo p. Tu· 
cholski wyjechał do Polski. 

Posłucbsjmy jednak jaki sąd o szkole 
zakonnic wydał p. Prefekt miasta Pal· 
meiry, który równocześnie jest impekto• 
rem szkół. Po egzaminie w szkole Sióstr 
na S. Barbarze skreślił on swoje wraże· 
nia w słowach następujących: 

Termo de visiła•. 
Assistindo hoj e aos e4ames da escola 

da Colonia de Santa BarbaJ'a dir!gida 
pela Revm& Irma Martba, e com satis
favno, que affirmo ter ultrapassado a 
tudo quanto pode se esperar de urna 
scola primaria 

A escola alęm de ter uma mat~icula 

'·---

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe t~nie ceny znajdziecie w składzie spożywczym 

L U C C A & C-ia 
Wielki depozyt zbeże. i nacion11lnego wina. -- Sprr.edai hurtowna i detalic:r.na 

Pla~ Coronel Eneas (dawniej pla~ da o;dem u Katedrll) nr. 7. (055) 

e fraquancia granda apresentaram ós 
alumnos nos refsridos exarnes notavel 
aproveitamento ero t0das as materias 
pelo que felicito as esforąadas professo. 
ras e os habitantes desta florescente 
Colonia por tao excellentes resultados. 
Santa Barbara, 15 de Novambro de 1923. 

Domingos Theodo1·ico de Freitas 
Prefeito Municipal e lnspetor Escolar. 

Secundando as palavra~ do Illustre 
Cel. Domingos de Freit9s, recebi nesta 
visita optima impresFao. 

S-ta Barbara, 15 de Novambro de 1923. 
Melchiades do Yalle 
Dolegada de Policia. 

W przetłomaczeniu : 
Uczestn.iczywszy dzisiaj w egzaminie 

w stkole na kolanji S ta Barbara, znaj· 
duiąc9j si~ pod kierownictwem Wielebnej 
S. Marty z przyjemnością stwierdzam, 
że rezultaty przewyższają wszystko, co• 
kolwiek można oczekiwać o::l szkoły 
elementarnej. 

Uezniowie tej szkoły, prócz wielkiej 
liczby i frekwencji wykazali w poszczo• 
gólnych eg~aminach znaczne postę1 y 
we wszystkich przedmiotach, wskutek 
czego winszvję dzielnym nauczycielkom 
i mieszkańcom tej kwitnącej kolonji z 
powodu tak wyśmienitych rezultatów. 
S w. Barbara, 15 pażd1ieroika 1923 r.' 
· Domingos Theodorico de Freitas. 
Prefekt municypalny i Inspektor szkól. 

Potwi~rdzając w zupełności słowa 
pana pulkownika Domingos de Freitas. 
odniosłem z tej wizyty najlepsze wra
żeni e. 
S·ta Barbara, 15 paźdz, 1923 r. 

Melchiades do Valle 
Delegat Policji. 

Jak wobec sądu tych ludzi kompe
tentnych i bezstronnych osądzić sąd 
S'witowego redaktora, który w zmian
kowanym artykule pisze: 

.A co jest w szknlacb zakonnych ? 
Tam uczą Siostry, naletące do zam· 
kniętego zakonu, przebywające zdaJa od 
tycia, mnło wiedzące o tem, co sią na 
świ ;;c ·e dziejfl, Nic tet dziwnego, że u. 
czą one Rpo~nbumi z przed stu lat, Qllj• 
wi~ct>j pr:t.y pomocy zadawania na pa• 
mięć ; niechaj dziecko trzepie jak papu· 
ga, a czy rozumie - to już mniejsza 
o to. A jak czasem które dziecko nau· 
czyć si~ nie może, to znmiast mu jakimi 
innymi sposobami trafić do przekonania 
- tylko k!ęczyć w kącie na grochu r• 

To wypociny chorobliwego mózgu naj
lepiej świadczą, ze ow redaktorek w swej 
nienawiści do religfi w ">pos6b nieuczci
wy walczy ze szkoła m i polskie· 
m i, ktore według sądu Oliszych i obaych 
pod każdym wzglądero przewyższają 
szkoły zachwalone przez ,Qrgan Kultury,. 
Stwierdzić to okazała się potrzeba, gdy 
się znalazł osobnik, który w cyoiozny 
wprost sposób począł urągać polskim 
szkołom znajdującym się pod kierow· 
nictwem polskich zakonnic. 

"ffyaoka wizyta w nas~ej 
Redacji. 

Poprzednl numer .Gazety Polskiej• 
w korespondencji z Aury (Argentyna) 
przyniósł nam wiadomość, !e kolonje 
polskie w Argentynie zwiedza p, Zy. 
gmunt Kotarski delegat Urzedu Emi-

gołebiem -jak rr.ówił - serc:u". i in· 
nych bpłanów uwi~donych przez bol
szE>wilfów. 

Z owych to czasów dał nam p. Z. 
Kotanki garść cennych wiadomcści, 
któremi dl-1 braku m'eJ!C& w tym nu· 
men~e Gazety, podzieltmy sio z naszy• 
mi czytelmkami w przyszłym numerze. 

Tu jeszcze tylko skhdamy p Z Ko
tarsk•emu podziękowanie za złoźenie 
wizyty Proboszczowi polskiej parafii" 
w Kurytybie i Redskcji Gazety Polskiej. 

Daj nam Bnźe wi,.cej takich urz~ 
dnikaw a Polska b~dzie zbudowana na 
opoce .•. 

----------------------------
Z PROWINCJI. 

S'miać się, czy płakać? u Naźamy l 
że śmiać si~ należy z najncwszej plotki 
jaka kursuje na ni.ektórych kolonjach 
polskich w Brazylji, - Posluchajcie! ... 

Idzie wieść. idzie, i serca naszych 
prostodusznych kolonistów bałamuci, 
ze jadą dwa okr~ty polskie, czy nie· 
po!skie, ale w klłŻdym razte wysłane 
przez Rzqd polski do Brazyiji, aby 
przewieść naszego kolonist~ bezpłatnio 
do Polski I... -

Plotka, skle~ona pragnieniem powro• 
tu do Ojczyzny, czy też spekulacja 
Zydków lub innych wyzyskiwaczy chcą 
cych za bezcen nabyć ztemie użyź'liO· 
ną potem polskiego kolonisty'? Uwa~ 
źsmy że raczej to ostatme ... Baczność 
koloniści l N·e· dajcie si~ bahmucić l 
W plotce tej n!e ma ani odrobiny 
prawdy. 

Ojia1·y na zakłady Mi· 
sj onarzy lłJlow a Bożego 

to Potsce. 

P. Jan Raszka z Alfredo Chaves 20$, 
p. Kaz Makulewicz z Alfredo Cb2ves 2$, 

Z Sao Feliciaoo: Teofila Studzińska 
5$, Karol Muszyński 3$. Teodcr Klej• 
nowsk 2$. - Po 1$000 złożyli : Piotr 
Studziński Franc W1esiolek, ł'eliks 
Stelmaszczyk, Józef Lempek, Wiktor 
Tarnowski, Józef Staniecki ; po $500: 
Juljan rańkowski i Józef Dull. 

Z Ltgoa das Almas tW Araukaryj· 
skiem) odebraliśmy 42$000 i Ust na• 
litepujący : 

Prosimy kochanej Rede.kcji Gazety 
ł»olskiej tych pare słów umieścić : Z~· 
brano dnia 9 grudnia 1923 na posie. 
dzeniu w szkole nas Porteiras na księ· 
ży Misjonarzy Slowa Bożego w Polsce: 

Józef Trzecink 6ł, Jan Przybyłowi~z 
5S, Leon Bocoń 5$1 Władyliił&w Bosz
c:zowski 5S, Franciszek Swierdzowski 
5$, Francistek O!brych 2$, Jedrzej Sta• 
bach 5$, Wojctech Skraba 5$, Jan Su· 
rek 5$. 

razem 42$000. 
Lc:on BDcoń - prezes, Władysław 

Boszczowski -- sekretarz, Wojcie~h 
Skraba - skarbnik, Władysł&w Bosz
ctowski - doradca. 

Do9. Red, Cześć Wt.m Szanowni Ro· 
dacy, w których sercach goreje miłość 
Swietej Wtary, którą pragniecie U• 
SZCZ~Śii'NiĆ wszystkich 1Ud%i. Dzieło 
Boże popieracie, mech Wam za to za• 
płata Boża b~dzie , 

Pan Adam Ostrowski z Porto Ama
zonu zło:ył na Inwalidów Lwowskich 
2$. Na wdowy 1 sieroty 4$. Na wy• 
gnańców z Prus 2$. 

--------------------, grac:yjnego w Warszawie, 

l Przypuszczaliśmy wi~c. że p. Ko- Od Redakcji. 
torski jeszcze w najlepsze · objeżdża 
kolonje polskie w Argentynie i ani KALENDARZE: 
nam przyszło na myśl, abyśmy p. Ko- Prosimy naszych sgantów f przyja• 
tarskiego mieli kiedy osobiście poznać ciól, którym wysłaliśmy pewną liczbo 
albo w naszej Redakcji powitać. Kalendarzy, aby bez~łocznie odesłali 

nam z powrotem niesprzedane Kalen• 
Jakaż tedy miła dla nas była niespo- darze o ile przypuszczać naleiy że ich 

dzianka, gdy w dniu b. m. P• Zygm. l w danej miejsc:Jwoici rozpr:oedać nie 
Kotarski odwiedził nas w naszej Re· b~dzte można 
dakcji. Wizyta ta pozostawiła u nas NOWY ELEMENTARZ. 
jak najlepsze wrażenie, albowiem krót z~, 2 tygodnie wyJdzie z druku no· 
ka chwila jego pobytu pomi~d7y nami wy Elemer.tarz. Tych którzy nas pro
wystarczyła, abyśmy 'i~ przekonali, iż ~ili o nadesłanie elementarzy prosimy 
p. Kotarski to człowiek ~acny, szla· Jeszcze o trocho ciei'pliwości. 
chetny, prawdziwy typ Polaka, jakiego 
w naszych poj~~iach wyrobiły histo · PÓLROCZ~E WALNE zGł«). 
ryczna powieśc1 Henryka Sienkiewicza: MADZENIE członków Związku 
wzór miłośnika Ojczyzny gotowego p 1 k · K t b. db d · · 
wszystko poświ~cić dla niej; wzór do• 0 8 Jego w ury Y Ie O ę Złe SJę 
brego katol.ka nosr:4cego gł~boki doia 20 stycznia b. r. o godzinie 
sza~unek w sercu dla tradycyj religij· 2 giej po południu • 
nych; wzór polskiego urzednika wzbu· • Na .porządku ~ziennym \mi~dzy 
d:.aj,cego szacunek dla Najjaśniejszej mnemt sprawami wybOr nowego 
Rzeczypospolitej, - wiedzieć nam bo- z d k 1924 ZARZ 
wiem trzeba, że ~· Z. Kotarski zajmu. arzll u na ro • ĄO. 
je wysokie stanowisko w Generalnym ------------------
Komlsarjacie w Gdańsku, w którym Kurs ptenięd~y. 
jest kierownikiem oddtiału admini!tra- cłnia 5 go stycznia 1928 toku. 
cyjnego; a po zawarciu pokoju Połski Marka polska - kurs mewiadomv. 
z sow1etami był konsulem polskim w Frank 470 l Pezo zL 7ŚC'OO 
Petersburgu. Jako taki był on naocz- Frank szw.l$630 Dolar 9$300 
nym świadkiem działalności Ks. arcyb. Lir $410 1 Funt szterl. 52$90q. 
Cieplaka, teao d~iolno1o kapłan• .o Pu 8108(.) J 

• 
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lV irosł'aw Szeligo\vski -, ..................... . 
l ;rły aS;rotsnt klinik e ur6pejoklcb m; •. Wielki Sklep Polski 

r; 
l 

L e k a :t:z i. ope::ra.to:r ci 
Let~v0~2~~~Ena~n~z!~~!~~p~!~~~~YJa~~!~~~!~~~~~e~i1:!~~lg!na. t l _łYI .. ,_~~.:.r.·.-~··~":--.. ---~-- in,.~_, .. a.-.... Szyndy & Ska 

P9s1ada własną praeowJilię do badan mikroskopowyeh i badad. • _"..-~~~;....... ~c •. 

.P.u:-w i aa choroby ukryte. Pł T• d t N 19 
Chorych zamiejscotvych przyjritUje na_leczenie ~ •• ac lra en es . 

~ Ut a ma zawsze na składzie: mąk~ pszenną. żytnią i kukurydzianq, cukier, rył, s61, w swej klinice. j 
Bua Sio ?''"aac;seo a. Sil:.:__ Kury&yba • • aledzie, aliwki. rodzenki i konserwy owocowe, . 

9'itva z browaru 
a Ma równie! najlepszq kawQ mielonq z własnej fabryki. 

: T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
~ Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~, fasol!JJ ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

• 8P8ZED&Ż NA. KOLONJE HtJBTOWliA. l DĘTALI"ZN..ł..r .,-~ -~ 
• CENY PH.ZYSTĘPNE 

rJżewgższaJące wSzvs!ltLeinna 
~ Posiada filje w Thomaz Coelho · Araukarji 

1 l ..................................... 
!f... .. ..................................... '9 

Szaoowna Reda~cjo! ' l * Fabryka cukierków 
! = Rok prawie upływa od mojej o- •, ' ' -~ u R o R _7\ " •' 

statniej korespondencji, ale życie M H 
ttl tak jednostajnie szare, źe zale• t , t 
dwie niekiedy uderzy :&ywszvm te- ' J" ozefa ~uli. ' 
lnem.-Wszyslkie takie f a dodatnie * ' 
wahnięcia, ja skrupulatnie notuj~ ' Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier 
j za pośrednictwem »Gazety Pol· l (.ballas") we wszystkich odmianach. * 
skiejc stararo się podzielić nimi z ' Ulica Martim A:f:fon.so nr. 16. : 
tut. Polonj ą. t C · ' Szkoła na naszej osadzie roz• 0 r 1 t i b a - P ar a n a - B r a s i l. 
wija si~ stale . W roku1923~czę. e._ ....... ._ ................. --. ................. * 
szczało przeciętnie 50.- 61 dzieci ft!RIIRBB~ ~& 
dziennie, a więc 10- 61 ponad R nRwń~IIIHłliiJIHBNłBJIIRRBfmaBla 
przyjętą norme . • A l 

Dnia 19 listopada odbył s i~ cgza· i.<ł!l p teka TI. radentes'' 
min pod przewodnictwem p. iospe· ~ '' 
ktora M1guel Franco F11ho, egza· B l 
minowały zaś panie Leonor M. Car· l Walerego Wt.śnt·ewskt·ego 
vałho i Maria Luiza Franco nau• 
czycielki państwowe1 tudzież p. Ru· 
cario de Carvalho, escrivao z Con· - Plac Tiradentes N. 3'7 11 
tendy. Egzamin wypadł zadowal· li i 
niająco. Przypuszczam, że na przy· III Baczność Koloniści polscy! · • 
szły rok wypadnie o wiei~ lepiej, 11 li 
ponieważ zaczynają jut rozumieć ·B W aptece tej" której właacicielcm jest Polak, rozmówicie 11 
nasi Rodacy, że ażeby sif! dziecię 11 11 
czegoś nauczyło to nie wystarcza lm sią w jązy~u ojczystym i znajdziecie rzetelną obsługą. łl 
tylko opłacić szkoł~. ale kooieC2· Jl 11 
ną rzeCZt\ jest posyłać syna ~Y a s w ó J D o s w E G o l 11 
córkQ regularnie do szkoły. .- 11 . ;1 

8 grudnia odbył się w nas2ym iPai&RBBIINBBBIIIIBJB&RIIIIWRIIIIRIIIIili' 
parafjalnym kośctele w Catanduv.e -
doroczny odpust. Pil!koa pogoda, 
tudzież przyjazd dwu księży X 
Bayera i X. Rzymelki sprawiły , że 
zeszh się wielka masa Judu1..a tym 
eamym i wynik materjalny dobry. 
Z hcytacjił poświ~eenia figury i z 
tacy zebrano przeszło 1000 mil• 
l'eJsów; zaraz te~ po odpuście ta• 
brano si~ ochoczo do budowy:pię' 
knej murowanej zakrystji. 

W ogóle dzi~kj żmudnej pracy 
naszego powszechnie kochanego 
proboszcza ks~ Tomasza Kani z 
dnia na dzień pielwieje nasz ko· 
śClół duchowy, dowodem czegot że 
w dniu 18 hstopada przys1ąpiło do 
p1er~szej komunji 100. 

»Tylko przez oświatę może si~ 
lud dowiedzieć, kim jest. Lud nasz 
nic nie wie o Polsce i jeżeli co wie, 
to pewnie dzięki . niecnym zabie· 
gum nic dobrego«. Słowa te wy
tzekł w roku 184s wielki patrjota 
i bohater narodowy Teofil Wiśnio w. 
ski, maja one je'Jzcze i dzisiaj pra· 
wie t~ samq wartoś61 szczególnie 
na obczyź :1ie. Chcąc złemu skutecz· 
nie zaradzić zakładamy szkoły, ale 
to mało, do - 3zkoły :~cz~s!c~ają 
prawie, że wył"cznie małe dziatki, 
czasem jacyś chętniejsi młodzieńcy 
n a wieczorowe lekcje, a już rzad. 
kości!~ są ludzie starsi, dla nich 
musimy stworzyć col1 innego, a to 
czytelnie i książnice. Rozumiejac 
doniosłość tego postulatu tutejszy 
nauczyciel założył dnia 1 marca b.r. 
To~arz~stwo •Bibljoteka im. Ur, 
szuli Kochanowskiej w Matto de 
Dentro• z razu należal.Q. ~ledwie 
kilkoro dziatwy szkolo6~j (stad i 
powyższa oazw~ ksiąznicy) pózniej 
dziQki szczerej pracy p. Franciszka 
W ardzińskiego przystqpiło sporo 
młodziezy, a dzia już liczymy na• 
wet kilku żonatych. 

·~··. 

D()tychczas do ksiątnicy należy za· 
ed'lll ie kilka dziewczynek w wieku 
~kQln~m, a am jedna z dziewczyn do· 

,,A 
Fabryka karmelków i cukierków różnego ~tunku, tań· 

szych i drotszych owini~tych w papier ( »balłasc)1 malino, 
nowychł kokosowych1 miętowych, cytr~nowycb1 ananasa. 
wycb, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne1 nowe 
go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce· 
nach bardzo przyst~pnych. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie się o tern, 
że s, najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eachotnski. 

CO RITłBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~CGCOCOCSCłCłeł®COCOCOC9COtlltDCłtDCGtt•sC9ctactCO CGS 

1 Cervejaria "Cruzeiro" i 
S . ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 8 
8 piWO ~Jasnego Wyrobu po oajprzystQpniejszych Cenach marki tiJ 
t'iJ »Cruze1roc.ł »Pilsenc, »Pombac, »Escurinha i inne. 8 
~ Kupuje dla własnej słodowai jQCZmień w rozmtitei ilości e e i płaci najlepsze ceny. • l 
~ K UI'l'I'B\ - G~l~l. P3jr..l.L lOS l 
e6lOl6)t)ev>m&>eoeeCGCłłliBC000KGttctttctttecta 
rollłych lub niewiast, a to ź!e-bardzo 
tle -· bo jak powied dał ksiądz patrjota 
Hugo Kołłątaj: »Ktokolwiek s i~ zasta
nowi nad nieuchronną potrzeb4 po
wnechnego oświecenia, przyznać musi 
i olidaremnie pracowaćby przyszło nad 
urządzeniem najlepuego wychowania 
m~żczyzo, gdyby zamedbane zostało 
wychowanie kobiet. (Listy w przed· 
miotach naukowych T. I, st. 320). 

~nia 2~ grudnia od~yło si~ pierwsze 
pos1edzen1e rzeczoneJ .Biblioteki" "' 
tajn;ym głosowaniu wyb.-ani zostali: 
przewod:ticzący Francinek Wardziń 

ski, zast. przew.-Józef Leśniowski, 
sekretarz - Longin Llnderski; skarbnik 
Jan Oleszkowicz. Z pow!i~tych 'IChwd 
na wyróśnienie zasłuauj,: l) ułożenie 
statutu Twa, 2) powi~kuenie kaiążni· 
r.y na co sypn~ły sio dobrowolne datki, 
3) uroczy$ty obchód 3 maja, bcd'lie to 
plerv.szy obchód na tutejsze! kolonji. 

Ksitinica liczy obecnie 26 tomów z 
czego wielka cz~ść pochodzi z darów 
ks, Kani, zgromadze.a na posiedzeniu 
wyrazili mu tet cze~ć przez powstanie. 

Mattv de Dentro. 30 grudnia 1923. 
QBSĘRWATOR. 

Największy wynalazek dla leczenia syfilisu 
::Ellixir ,,9::1.4:'' 

p 
2 

uznany przez Narodawy Departament zdrowia publiczneco pismem cln. 11 lute,o 
1916 roku, Nr. 26 

Z~alcza skutecznie '3yfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
g•cznym środkiem, czyszczf\cym krew i lelrar&twem wielkiej warteści. 
Już przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powamiej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i Feumatyzm, znikaifł jakby je rf2ką 
odjlllł. U 9':1°/o mq~czyzn !<:matych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wab na choroby sekretne choroby te pozostaifł chroniczneroi i to jest 
przyczyną,, te tysiące kobiet zamę~nych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłJoroby spowodowało, 
. 3 flaszeczki wystarcZ~} zupełnie do odzyskania waszego zdrowia 
1 uratowania waszych dzieci od przlbyych nastf2pstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914• najodpowiedniej
szem lekarstwem, poniewat nie atakuje tolądka i jest przYJemnym w 
utyciu. "ELIXIR 914• nabyć mo~na we wszystkich aptekach i skła• 
dach aptecznych w Brazylji. 
Główa7 skład Galvao e Cia S. Paolo • .l.v. Sao .Joi.o lM 

~ 

rceem.,.ttco~ ''CGmaKłCDCOOKICOCGCDeCOJ 

l BAZAR UNIAO a 
e Nadszedł nowy transport 

1 

~ towarów stosownych do wypraw ślubnych jakoto: etaminy 

l jedwabie i woale blałe1 welony i wianki w naj modniej• 
s~ych fasonach również sukna czar~e na ubrania ślubae 

męskie, kapelusze, koszule i rQkawiczki. 

l Wybór wielki i piękny. - Ceny jak najtańsze ~ 
Ignaą Kasprow ic* 'fi 

~ 4v. (Joreael Laiz XaYier U, ę1qulaa Lar.rel Oaort. ti e e 
L9Cł(O(O(G(G(G8CGCGCłCOSOXGCłltlł»CGCMl8C90XOCt8CGQ 

~-~:e~~'*'~~~!}~~!m~ 
Szanowne Panie l E 

W ciągu 4•ch godzin uwolnić si~ mo~ecie od kolek macicz• 
nycb1 jeżeli użvwać bedziecie ,FLUXO · SEOATINAc 

uznana przez NarodoWJ Departament Zdrowia Publicznege, pismem dnia 28 
czenroa 1915 roku. Nr. 67. 

,Flase-8edatiua• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagafl kobiecych. 

" Kolki maciczne leczy w ciągu 4-cb godzin. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza ~ycie kobiet przed naątępstwami krwotoków, tak cz~utych przy 
porcdacb, .. Przy innych chorobach kobiecych • .Floxo•Se4atjoa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jooyni depozytarjusze: 

GalyAę & Cla Sao Paulo AvenidaSao Joao 145. 

~~~~~1.11fłl~~ • 
zaemBRRRBRBBDB.mRBRBBDBSm~a·~~ 
S Towarzystwa .Fraac•skJe Zegła1i Jlor1kiej. 

1 .,Chargeur's Reunisł• i "S ud Atlantique•• 1 
IJI Resularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro ~ 
n do Hawre i Bordeaux. fi Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu- ~ 
-. ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podt"óż z~ Santos l do Francji w 16 dniach, oraz statkami specjalnie urz,dr:o• 111 
IiDii nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po' ~~~t 
III mies~czenie . l Stalki mają do dyspozycji kabiny Ul klasy. 
Ja Podróż z Bordeaux. z Havre ezyl• s Pallice d() Gda6•ka od 11 bywa sio pociągami francuskiemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
~~- do Gda6łka statkami komp. francus~iej • Transatlanti,fłue•. W ten 
~ sposób uniknie sio różnych naduiyć, na które nieraz bywaJ• nara l_ 
JIDI żeni nasi pasażerowie na granicf niemieckiej. !l Najbliższy odJazd do Europy l 
11 Z 8A.NT08 Z RIO DE JA.IEIR8 
Ił •MEDUA.NAc 13 stycznia 14 stycznia 
11 ~MA.SSILIAc 12 • 13 • 
J1 »EUBEE• • 18 » 
11 »MUSELLAc 10 lutego 11 lutego 
~ Sprzedaż biletów z· Brazylii do Polski oraz z Polski do 
li Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliżllzych in· 

l 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida l .uiz ~avier N ~8, Kurytyba. 
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