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Fornałny noju~z lr-wic} t mą~ej· 
szościami r•aradowbm~. 

Z k::>ńcem listopada 1923 roku w "Na
szym Przeglądzie" pos. I_saak O~~nbau~, 
zwracając się w stronę le~t~y, P?~mosł mysi. 
że polska lewica oraz mmeJszosci n~rodowe 
winny ściśle współdziałać na tereme parla-
mentarnym. .. . 

Nie przypuszczał pos. qrunbaum, ze. we_
zwanie jego tak szybko s1~ urzeczyw1st~1. 
Po posiedzeniu Sejmu dma l-go grudn!a 
poseł Barlicki (P. P. S.) zwołał wspol
ne zebranie zarządów poszczególnych klu
bów lewicy i mniejszo~ci. t. J. tyc~ klu~ów, 
które opuściły poprzedme pos1edzeme Sqmu. 
Zebranie zwołano na dz. 2 grud. o god~. 1 O. 

Na obrady przysyli przeqstawiciele. P. P. ~· 
"Wyzwolenia", N. P. R., Zydów, ~1ałoru~t: 
nów Rusinów i Niemców. Zebrame zaga1h 
posł;wie Thugut i Barlicki oś~iadczenie~ 
tej mniej więcej tre~ci: "Ostatn_1_e_ wypa~~~ 
wymagają od polskleJ de~ok!-aqt 1 od mmeJ: 
szości narodowych zajęc1a stanowc2'ego 1 

jednolitego ,stano~'isk~. Chodzi o ~~!"yśle
nie sposobow dz1ałama na p:zy_szłosc . 

Nad tak t jasnem postawtemem sprawy 
rozpoczęła się dyskusja. 

Pos. Taraszkiewicz (białorusin) oświadczył, 
że o ile stronnictwa lewicy bliżej poznają 
obóz mniejszości narodowych, to dojdą z nim 
łatwo do porozumienia. (Nie wątpimy P. R.). 

Pos. Reich (Żyd). z radością. _wit~ _za~o: 
wiedź sojuszu . lew1cy z mmeJSZ?SCtami t 
oświadcza, że Zydzi zawsze dążyh do le
wicy, lecz nie . wid~ieli z jej strony . zachę
ty do \:·sp.ółdz1ałan~a. O?e~n~ sytuacJa zmu
siła lewicę do naw1ązama setslego kontakt~ 
z mniejszościami, które według p. Reicha 
r.ie są usnosobione antypaństwow?. M~śli 
pos. Reicha poparł pos. Podhorskt (Rus1a) 

Pos. lJlta (Niemiec) utrzymywał, jakoby 
jacyś wysłannicy rządu mieli się z~racać do 
Niemców i rzekomo proponować 1m pewne 
koncesje. W klubie niemieckim byli tacy; 

w 

którzy gotowi byli zgodzić się na współ
działanie w pewnych wypadkach z rządem. 
Zwyciężyła jedr.ak myśl, że Niemcy tylko i 
wyłącznie mogą współpracować z polską 
demokracją i z lewicą. 

Na konferencji, która trwała dwie godzi
ny, ustalono, że na przyszłość zorganizowa
na będzie wspólna taktyka parlamentarna, a 
kluby lewicy i mniejszości narodowych wy
łonią wspólną komisję parlamentarną, w któ
rej zasiadać będą przedstawiciele wszystkich 
klubów opozycji. Pos. Barlicki (P. P. S.) zo
stał upoważniony do zwoływania wspólnej 
komisji parlamentarnej. 

CASA SRASIL 
10, Rua Jose Bonifacio N. 10 

Wielka likwidacja j e d w a b i u 

PIERWSZY POLSKI PAROWÓZ. 

Dyrekcja polskich kolei państwowych uru
chomiła pierwszy ciężki parowóz towarowy, 
systemu "Decapod";-Pewna ilość parowo
zów tego typu. została zamówiona ta gra
nicą, według projektu Ministerstwa polskich 
kolei państwowych, celem stworzenia wzo
ru polskiego parowozu towarowego. Paro
wóz ów ma umożlić znaczne zwi~kszenie 
obciążenia pociągów utowarowych, a tem::n
mem zaoszczędzić paliwo i obsługę. 

CZY DOZWOLONE jEST W POLSCE 
POSIADANIE OBCYCH WALUT. 

Do władz rządowych i ustawodawczyc~ 
wpływaj~ stale zażalenia na nieprawną kon
fiskatę u obywateli po -;zczególnych obcych 
walut. 

Zdarzyło się niejednokrotnie, że wyko
nawcze władze administracyjne popełniały 
błędy przez niewłaściwe komentowanie od· 
nośnych zarządzeń. 

Sprawa ta oparła się wreszcit:: o Sejm w zebranie w sali obrad T o warzystwa kredy
formie interpelacji. Po odpowiedzi minister- towego. Za5tanawiano się na niem nad dwo
stwa skarbu na interpelację sprawa wyjaśniła ma pytaniami, a mianowicie, czy jest pora 
się całkowicie. na sprowadzenie zwłok znakomitego pisarza 

Zostało wydane przez ministerstwo skar- i gdzie je złożyć. Znaczna większość wypo
bu i głoszone rozporządzenie z dnia 27 lipca wiedziała się za natychmiastowem p9djęciem 
1923 (Dz. U. R. P. 1923 N r. 7 4, poz. 582) akcji. Prezes weteranów r. 1863 p. Swięcicki 
mocą którego, zasada ujęta w paragrafie hańbą nazwał zapomnienie społeczeństwa o 
pierwszym rczporządzenia ministerstwa skar- tej sprawie. Pewne wątpliwo§ci, zwłaszcza 
bu z 31 marca 1923 ZPST:AŁA ZMIE- co do znalezienia potrzebnych funduszów 
NIONA W TEN SPOSOB, ZE DOZWO- wyrazili p. Dr. Rząd i p. Babiński. Wreszcie 
KONE ZOSTAŁO POSIADANIE WSZEL-~ uchwalono akcję zaraz rozpocząć i w tym 
KICH WALUT OBCYCH, a zabronione celu porozumieć się z krakowska Akademją 
tylko nielegalne transakqe walutą. l Umiejętności. 

Myślą przewodnią tego rozporządzenia Co do miejsca, gdzie mają spocząc zwło-
było ochronienie posiadaczy walut od rewi- ki, to ze względów, że sprawa jest ogólną, 
zy.i i zatrzymań, a jednocześnie umo7liwie- l postanowiono zainteresować nią cały narod. 
nie im dobrowolnego oddania walut Polskiej 
Krajowej Kasie Pożyczkowej i innym bankom. JAK POSEŁ RABSKI ODZYWA SIĘ 

DO LEWICY W "KURJERZE WAR-
POLSKI BANK EMISYJNY. SZA W S KIM". 

D 7 d · K 't t d k · l Niepatrjotyczną i antypaństwową opozy-

R d 
n. . ~rtu, ma u. :· ł 0~1 ket tret at cbyjny cję lewicy w Sejmie przedstawia poseł Rabski 

a y m1ms row przyją proje s a u u an- K · w k. " t · h k · · Of · 1 • t t ·· : w , uqerze arszaws 1m w nas ępującyc 
b~z~~~Ś~~g~. PoLŚ~~.a ~ł~~~: b~~t~ ~t~~ ~- sło~I<ach: . . . . . . 

· R d b k 'l b · · d " ompromitUJCie s1ę, panowie, coraz wię-
now_Ią: a a an u, ogon~ ze rame 1. ~- . cej. Urządzajcie w Sejmie wyjące między. 
rekqa. Rada _banku składa się z prezesa 1 Wl-~ narodów ki ! Ośmieszajcie parlamentaryzm ! 
ceprezesa, m~a~o:-van~ch przez, Prezyd.enta Róbcie z Sejmu cyrk! Kujcie dla państwa 
Rzeczypo:;poht~J 1 9-.:m c~łonkow ~ybie~a- kaJ·dany straJ'ków i obstrukc'i! jest to na·-
)lych przez ogolne z~brame. Prezes Jest m1a- Ie 'b b J k 1 · , .J 

6 l t · 3 1 t pszy sposo , a y nowe po o ema uswla-
nowany na a, a w1ceprezes na a a. dom'ły sob'e ·e ~t XIX t 1 · , · 
Dyrekcję wybiera Rada banku, a zatwierdza 1 1.ące 

1h m 1d~~ kca ~. ~r~·ecie d ~plewa· 
minister skarbu. ~/ skład w ład? banku wcho· Y n . 0 raCJI, rep_u ~ 1• rzą ow l?ar-
d · k · d k' , · , b d · Iamentarnych, zyło tylko wieikłem złudzemem 
Zł Of!liSarz ,r~ą owy, tory czuwac ę Złe, ; i że wiek XX musi podjąć się radykalnej 

a~y d_z11łalryosc ban~u był~ zgodna z obo- rewizji zwietrzałej ideologji. 
w1ązującem1 ustawami. Komisarz rządowy ma Tak 1 C er · n · 1 Ub' · · c · 
prawo powstrzymania uchwał Rady, dyrekcji · k zbł wo?lkpa ołw~e: . IeraJCie Je]~ 
· 'l b · W · t w czap ę azens ą, ca UJCie s1ę z wrogamt 1 o~o neĘ"o z~ ra_ma. razie spo~u. rozs r~y- · ojczyzny, krzyczcie razem z nimi: Nie 
gac będzie nap..vyzszy trybunał administracyjny l pora. stużyć Polakom ", łamcie pufpity, 

S PRO W ADZENIE ZWŁOK HENRYKA . aby ~o~ieść, że trzy je~t więcej ~iż 4, 
SIENKIEWICZA. l de~oruJcle. ~rybuny ~~drosc1ą, Smoły_ 1 Sa: 

noJcy, WYJCle z radosc1, gdy Zuławsk1 grozi 
Warszawa poruszyła świeżo sprawę spro· strzelanien•, plujcie na ministrów i w krwi 

wadzenia do kraju zwłok Henryka Sienkie- ułanów polskich farbujcie wasz spłowiały 
wicza. W grudniu odbyło się obywatelskie sztandar! 

- Nie zastałem jej w domu, a kobieta, u któ Powiedz mi, dokąd swoje dziecko zanio::.łaś Bo że zoa1ez10ne zwłoki dziecka należały do kogo innego. 
- I ona nie chciała? l -Tak l - odpowiedziałem. zmieniając tl)n. dowodów przecież nie mieli i nie wykluczone by1o, 

rej ona mieszkała, powiedziała mi, że O•ga wyszła wiFm od twojej gospodyni, żeś je ze sobą zabrała, - Czy pan nie wypowiedzlał tego, do czego 
Romans z naszych cz;asbw w, 4 tomdch, z dzieckie~ do lekarza, był«> ono podobno chore wychodząc ona się oanu orzyznała sama? - pyta Kurt. 

t>rzez Jerzego Bornes i\ . Powiedziała też tej kobiecie, że nie przyniesie dziec- - Olga zadrżała i wpatrzyła się we mnie osłu· - N;e l N.e chciałem poruszać tych brudnyr,h 
149) ka napowrót, bo je chce oddać pod czyjąś opiekę, oialym wzrokiem. historyj, a zresztą wszelkie po..,zukiwania za Olgą 

(Ciąg dalszy), t. j . umieścić je gdzieś u obcych luuzi l U któreg.) lekarza byłaś z dzieckiem i co z byłyby bezowocne 
Baron nie może przyjść do słowa ze zdziwięnia. - Bardzo podejrzana! - wtrąca Kurt. niem zrob1laś? - zapytałem ostro. - Czy zechce pan jednak poświadczyć prze• 

Wreszcie potrząsa głową i pyta: - I mnie się tak wydawało i dlatego postano. Oua bardziej jeszcze SI~ zmięszała i zaczęła ciwko niej w mojej sprawie? - pyta baron Marwitz, 
_ Powiedz mi pan, kocbany baronie, czy to wiłem zatrzymać się do jej powrotu l odpowia mnie różaemi wymó~Ąkami zbijać z tropu. Ale to - Naturalnie! Jeżeli pan spraw~ tę chce wzno· 

ten sam hrabia Rotenborg, który odezwą w gaza· da Steintbal. - Wyszedłem na ulicę i przechadza- naturalnie jeszcze mnie w podejrzeniu mofem U· wic, proszę się tylko na mn e powolać 
tacb siostrę swą poszukiwał? łem si~ koło tego domu i napowrót mocniło Com tylko przypuszczał, staio się teraz - Dziękuję panu - mówi Kurt, ściskając rękQ 

_ Nie, to Sest syu hrabiego, a brat mojej żony l Czekalem dłużej nłż godzioę, nim wrsszcie z pewnikiem i uczułem nagły wstręt do tego prze· Steinthala - gdzie pana będzie można odnale:tlć? 
_ Więc to żona pana je<>t ową siostrą brabie dala Olgę zobaczyłem . Poszedłem naprzeciw i uda- wrotnego stworzenia. l -Mo1e się pan o kaidorazowym adresie moim 

go która tak bez śladu znikła? łam, ~e się przrpadkowo z nią spotykam. Natura!• - Jeżeli mi natychmiast dziecka nie oddasz- dew1edzieć u mego przyjaciele w Medjolanie. 
'Kut·t opowiada baronowi cał4 historję Liany, i nie, żem nie wspominał nic o tern, iż z gospody· krzyknąJem - to ja sprawę tę policji oddam l Pożegnawszy się serdecznie ze Steiothalem, 

koń.czy temi słowy: nią jej rozmawiałem. Drżąc na calem ciele, odpowiedziała mi ona, wraca Kurt uszczęśliwiony. 
Widzisz pan więc, baronie, że ja się teraz - A dziecko? - pyta Kmt niecierpliwie. układając najniewinniejsztł swą minę, ie ono JeJ po Zonlazł ~ię wreszcie sposób zdemaskowania Olgi, 

z Olgą Radowską porachować muszę l Czy mi pan l -N:e miała przy sobie. Wzbudziło to moje l drodze w ramionach umarlo. Przyśpiesza on kroku i ogląda się. czy nie na• 
w tam zachce być po nocny.? . p dojrzenie, ale ~ie dałem tego po sob~e _poznać. - Kłamiesz! - zaw~lałem. - Tyś je zamor· p~tka gdzie_ doró~kę, bo chciałby jak najprędz~; do 

_ z całą przyjemnoSCI!l! - wola Slemtbal. - Olga mu5t&ła być bardzo z'ilztwtona, gdy dowala l, Ty wyro~oa kobteto . . L~any ~róc1ć. ~1e przecz:;wa on wcale, że się za 
_ w4tpię jeunak, czy się panu na coś b~dę mógł pana tak nagle przed sobą zobaczyła. Wśrod zakl~ć 1 lez zapewmala ona mme o swo· mm śmiertelny Jego wróg skrada. 
przydać. - Tak jest l - potwierdza Steinthal. - Ala jej niewinności. Udało si~ już jej nawet napół. mnie 

- Nie czynem, kochany baronie l Tego ja nie dziwnie prędko się opanowała Liczyła widoczniP przekona0, gJyż trudno ją było posądzać o tak 
żądam ! - Chciałbym tylko pewne informacje od na to, że ze mną znów nawiąże przyjaźń i będę jflj nieludzki czyn. 
pan11. Wie pan przecież, że Olga powila dziecko, pomocnym w potrzebie. Lecz ja chciałem koniacz - A gdzież zwłoki jego zostawiiaś? - bada, 
i że ono wkrótce znikło. nie zgruntow.lć t~ sprawę z dzieckiem. Spostrze Iem dalej 

- Tak jest, znaleziono je w rzece l Ta podła głem, że była okropRie zdenl'rwowana i ~niepo· Szukała ona znów za noweroi wymówkami, ale 
kobieta sama je ze świata sprzątnęła! kojona, wszedłem więc z llilł do jej mieszkania gjym jej zagroził, że ją do policji podam, przyzna 

_ Tak mówią, lecz czy wie pan coś pewnego - Hm - mruczy Kurt niecierpliwie - cóż ła ona mi się, że to biedne stworzenie w rzece 
0 tern ? potem ? utopiła, 

_ Jestem pewny tego, źe Olga sama dziecko Wszedłszy do swego pokoju. oglądnęła się Ol~; a, Ale p:Jde]rzenie moje przeciwko niej tak wzro-
swoje zamordowała 1 jak gdyby za dzieckiem ł!zukala Na pytanie moJe sło, 2e jej nawet tego ni0 uwierzyłem. Ona unie-

- Czy ma pan na to dowody? odpowiedziała, ~e mała jej jest pewno u gospodyni winciała si~, że sama nie wiedziała, co robiła z 
_ Mam! - ciągnie dalej Steinthal. - Lecz kłamstwem tern rozpaczy i str8chu. Obawiała się, te ją b~dą po· 
Kurt zrywa się z siedzenia, a oczy jego siQ iskrzą. zdradziła się tylko. Udałem natur&lnie, że się ni- dejrzywali o zabojstwo dziecka, dlatego pozbyła się 
_ Mów pan, kocb3ny baronie l - wola on za· czego nie domyślam . je w tf3n sposób, aby mogla powiedzieć, że je 

ciekawiony· - Potrzeba mi koniecznie tych dowo- - Słuchaj Olgo - rzekłem de niej życzliwym gdzieś na wychowanie ulokowała. 
dów aby tego demona mód1: zniszczyć ! głosem - ja zaopiekuj~ się twojam dzieckiem, jest Nie wiedziałem sam, co o tern myśleś i odeszłam 

..:_ S~uchaj pt n więc - mówi Steintbal pół- ono jednakowo dla ciebie ciężarem l Chcę je od- nareszcie, przyrzekłem, że nazajutrz powrócę. 
głosem. - Pan opu§cił wtedy miasto, a Ja wie · dać w dobre ręce i płacić za nie, zabrałbym je na. - Ale przyszedł pan zapóżno, co? - pyta 
dztałem, że Olga została sama z dzieckiem w nę· wet zaraz ze f:obą . Kurt z ponurym uśmiechem. 
dzy. Postanowiłem w1ęc zająć się dzieckiem, gdyż Ona zbladła i zmię"2Ała się okropnie. Nie cbcia - Tak jest ciągnie dalej Steinthfll - ona 
wiedziałem, że jej nie wiele można ufać l ła uczynić zadość memu życzeniu i pcwiedziała tej ~amej nocy jeszcze znikła. Znaleziono zwłoki 

Nie w11tpiąc o tern, że mi je Olga z radóścią wreszcie, że nie może się zdecydować na rozstanie utopionego dziecka, a gospodyni wypowiedziała 
~dda, poszedłem wi~c pewnego Wieczora do niej. z dzieckiem. wszystko, co o Oldze wiedziała. Ale namacalnych 

ROZDZIAŁ CXLIX. 

Zdała od ojczyzny. 

Przez kilka dni ważyła się szala ~ycia i ~mierci 
hrabiego Egona. Potem stan jego się polepszył, a 
obecnie zna;duje on się jut w stanie rekonwa
lescencji, dzifiki staranneJ s!ostrzanej opiece Teresy, 
córki pana Szepanyi'ego, którą on z narażeni(Jm 
życia z rąk cyganów wyratoweł. 

Przyszedłszy do przytomności po kilkudniowej 
goreczce, nie wie oo dokład~ie, gdzie się właściwie 
znajduje i dopiero czuwająca przy ło~u Jego młoda 
aziewczyna, wraz z ojcem swoim tłumaczą mu, w 
jaki sposób on się tu dostał, co się z nim działo i 
gratulują mu pełni rado~d, że niebezpieczeństwo 
już minęło • 

Wysłuchawszy ich, wymienia i hrabia swe wła
ściwe nazwisko i pyta o siostrę swą, Lianr;; opo
wiadając im, że si~ spodziewał j!ł tu znaleźć i Łe 
po to tylko w okolicę tę przybył. 

Szepanyi i córka patrzą na niego ze zdziwie
niem i współczuciem. 

- Nie, panie hrabio, to musi być stanowc•o 



ł 
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LECZENIE OGÓt..NE 
s~ec • r. .. .,~. \:horoby kob·ece i dzie· 

....... '"'.YJ~·UJe od 10 do 12 i od 4 
Jo 5 

K" 11sult· nu~ l rezydencJa: ut. Com
mendador Arł\ujo n. 5v~. Telefon n 65•) 
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----------------------------
Im dluiej ten obłąkany karnawał trwać 

bedzie, tern prędzej riusla narodu roz
tęskni się za jakim Mus~olinim. Bo tam, 
gdzie głuoota lub szaleństwo ludzkie z 
parlamentów robi domy ro~pusty poli· 
tycznej, a z >sal mów dernokracji kocią 
mul:~k~. tam są tylko dwie perspektywy: 
albo Lenin, albo Mu~solioi 

Lenin z Roilji uezynił gnojówkę i czre· 
zwyc,.aJkę. T-a drogą Pel8ka aie 
pójdzie Ale 1~ussolini z bluta 1 rumo• 
wi~k d~wigo14ł w1e!kie i szczęśliwe Włochy 

Tylko tak dalej, panowie l Wy dla nie· 
go rłrzwi wybijacie•. 

A w innem miejscu, -:dpowiadając na 
z~rzuty czynione wojsku polskiemu, tak 
pow:ada: 

.Kłamstwem jest, obydnem kłamstwem 
rr.ekoma zdrada wojska polsktego. Padli 
żołu1erze pod kulami skrytobojców, ale 
nie shańbili swegfł munduru. To klam· 
stwo, po trzykroć kłamstwo l Prawdą 
jest tylko ten motłoch dziki, mordujący 
ułanów polskich, z nazwiskiem Ptłsudskie
go na ustach. 

Czemu nie przeczy ? Czemu nie krzy
knie: Wara zbrodniarzom zasłaniać si~ 
mojem nazwiskiem l ? 

Przecie~ go o to błagano. Przeciet w 
liście rozpaczliwym prosił go o to jeden 
z najczystszych ludzi i wybitniejszych 
poetów. 

Dlaczego milczy ? Czyżby obawiał si~, 
że mu ktoś p~zypomoi te straszne słowa: 
• Wyjdę na ulicę i wtedy trzeszczeć bę
dą kości• ? Czyżby się lękał, że tłum si~ 
rozśmieje i powtórzy tę jego mowę . w 
której ~ owiedział, że opuszcza armję, be 
w razie wojny nie mógby bronió .takie
go rządu•? 

-----------------------------
Przegląd religijny. ----

JUBI LEUSZ ŚW. JÓZAFATA KUN
CEWICZA. 

W niedzielę 11 listopada rozpoczęły 
się w całej Polsce uroczystości ku czci 
św. Józafata Kuncewicza, zamordowane. 
go 300 lat ternu przez schizmatyków w 
Witebsku. Prawdopodobnie niema w Pol· 
sce ani jednej parafji, w którejby nie 

udział w obchodzie. Uroczystość, wypeł 
niona szczelnie nabożeństwami i słowem 
Bt,~em. pociągn~ła rzesz~ wierzących, 
rzybyłych nawet z dalszyJb okolic wraz 

ze swotmi pasterzami. W mieście i oko· 
licy, gdzie wskutek zabronienia kultu św . 
J.Szafata przez rząd rosyjski, prawie za• 
ginęła parn!ęć o wielkim Ziomku, ludność 
nietylko katolicka. ale i prawoslawna 
miala .sposobnt· l§ć przypQmnierua sobie 
dzieła, któremu służył i za które oddal 
życie św. Józafat Kuncewicz. Zapewne 
nie zostanie to bez wpływu na wzajem
ne stosunki obydwóch odłamów ludności 
na naszych kresach. 

Jubileusz $w .Józafata Kuncewicza oh· 
chodzony jest nie tylko w Polsce. Ency· 
klika Ptusa XI, poczynająca się od słów 
Ecclesiae Dei, pr,;ypomma znaczenie św. 
Józafata całemu światu katolickiemu, 
zwracając siQ przytam z gorącym ~pelem 
do słowiań~kiego Wschodu, aby zrozu 
miał korzyści duchowe, jakie osiągnąłby 
przea powrót do jednośei katelickiej . 
Obchodzono tet jubileusz Swiętego w 
w stolicy chrześci1aństwa nie tylko w 
kościele kole1jum ruskiego, ale i w in· 
nych świątyniach. W kościele al Gesu 
naboteń!itwo ku czci męczennika unij 
odprawił bawillCY w Rzymie ks. biskup 
stanisławowski Cbomyszyn, panegiryk (ka 
zanie) zaś na CJ;eś6 Swiętego wygłosił 
ks. kardynał Katowski z Warszawy 

Te i nastąpne uroczystości1 które za• 
pewne w ciągu roku jeszcze będą miały 
miejsce, obudzi! zainteresowanie calego 
katolickie1o świata schizmatyckim Wscho 
dem i mote zapocz~ttkujlł jak• żywszą 
akcję w celu sprowadzenia go do o w· 
czarw Chrylitusowej. 

CA.SA. BBA•O.. 
tO, rua Jose Bon,facto M 10 

Posiadajlłc nadmiar KAPELUSZY po
stanowiła sprzedawać je po cenie zni 

~onej o 20- 30 i 40 proc. 

-----------------------------
TELEGRAMY 

Polska. Warszawa 11. - Do 
budynku, w którym się miE~ci Sad 
wojskowy rzucono bomb~ N o wy 
ten zamach miał na celu uwołme· 
nie skazanych na karo śmierci au· 
torów ostatnich zamachów w War· 
szawie. (Prawdopodobnie chodziło 
o uwolnienie Bagińskiego i Wie· 
czorkiewicza P. R.) 

przypominano odpowiedniem kazaniem Rosła. Rio de Janeiro 11. _ 
wiekopomnych z!lSług św. Męczennika ~ 
Unii kościelnej . Najwi~ksze uroczystości Wiadomości telegraficzne nadesłane 
odbyły się w miejscu jego urodzenia, z Mo~kwy donoszą, ł.e w kołach 
Wlodzimierzu Wołyńskim, od 12 do 14 ko~unistów panuje ogromne za 
listopada przy udziale ks. arcybiskupa mieszanie z powodo kradtieiy do 
Roppa, ks. arcybiskupa Ti!odorowicza 1. h · · 
i 7 innych biskupów. Te uroczystości kumentów po Jtycznyc mezmJeroej 
zastąpiły niemożliwy do uskutecznienia WB(!i. Urzędnicy podejrzani o tQ kra· 
obchód jubileuszu w miejscu męczeństwa, dziel zostali uwiezieni. Władze boi· 
które znajduje się pod władz11 najwięk szewickie uływaj~ wszelkich środ 
sz:ych _~rogów religji. N~ . uroczyst?ść . ków, aby t~ sprawą wyjasnić. 
włodzlmterską p~zysłał OJCiec św. ~1us Moskwa 12 _ Sowiecki komi 
XI na rQce ks. biskupa I . Dobowsktego . · . . . 
osobne .breve•, nadające odpust 2upełny sarz WOJenny Trocki z_awiadom.Jł 
wszystkim wiernym, którzy mieli wzi!łść rz~d; te celem poratowama zdroWJ:ł 

wyjed'~Je na d wa miesiące na wy. 
poczynek w gł11b kraju. 

Lenin zaś szybKO odzys kuje zdro· 
wie. (Nowa blaga P.owiecka. P. R.) 

Moskwa 12.- Rząd b olszewicki 
zerwał stosu nki dyplomatyczne z 
Rumunją. Jako przyczyn~ tr.go 
zerwania podaje fakt, że ł:\umun!a 
niejzezwoliła n a u tworzenie w swoim 
kraju s iedzib y dla przedstawicielstwa 
sowietów przed zawarciem układu 
handlo wego i d yplomatycznego mię. 
dzy Rosją i Rumun ' Ił · 

Moskw a 14 - Rząd sowiecki 
1.akazał modlić si~ publicznie na 
mtencj(j) patrJa t·chy T ychona i oświad 
czył, że p rzekroczenia tego zakazu 
bęa" surowo karane. 

Niemcy. Rio de J aneiro 12-
Telegr(\fu)ą z B rlioa, że prezydent 
nowego rządu P alatvnatu nadr ń 
ski~go. (~adr.,.nji) p. H eintze ~ostał 
zamor.:towa :ty p odczas spożywania 
wieczerzv w restaura cji S p1ra w 
Speyer.-Do restau racji tej weszło 
trzech mężcz-yzn uzbroJonych w re· 
wolwer y i na~azały p. Hdntzemu 
podnieść w {!ór~ r ce. GcJy tenże 
wykonał ich roz kaz , dali do niego 
kilka strzałów, kładąc go trupem 
na miejscu, poczem korzystając z 
przerażenia checnych i zamieszania 
u~iekli . 

Berhn 12. -Trybunał sprawie· 
1liwoacl w MonachJa m (Bawar,a)1 
który ma sądztć ob ywa teli za 
branie udziału w ostatniej rewołucjiJ 
~ierowanej przez generała Luden· 
dorfa i Hitlera, ma za miar prze· 
nieść s1ę do Landsbergu lub Aug..,ber• 
gu z obawy 1 te wojska Rzeszy nie· 
mieckiej w Monachjuro n ie eą WY• 
starczaj4ce do otrzymania porządku 
w czasie trwania procesu. 

Berlin 13. - Z Monachj um do 
nos:~;ą. że podczas zamachu doko' 
na:;ego, na pr~2ydenta H eintzego za· 
b ito także pi~ciu ion ych se paraty
stów, którzy mo towarzyszyli, a 
wielu raniono. 

Londyn 13. - Dziennik angieł. 
ski ~oaily Newsc pisząc o ukła. 
dach za wa rtych przea władze o ku• 
pacyjne Zagłębia Ruhry z pr~emy. 
słowcami niemieckimi zapytu je rząd 
angielski, jakie A nglja względem 
tych układów zajmie s taoowisilo? 
I dodaje, te w kombinacja ch do• 
~ycz,cych węgla i żelaza, istniej-· 
cych na terenach okupowanych, 
Anglja zn a jdzie się w położt>niu 
przykre m i n ie bęJzie mogła o 
przeć sie tadnym innym podo· 
bnym układom. 

!\leksyk. - Meksyk (miasto) 
17. - Rz~dy francuski, hiszpań · 
ski i arygielski maj~ zamiar za
wrzeć z Meksykiem tf'go samego 
rodzaju układ, jaki ni.,dawno za• 
warły z nim Stany Zjednoczone 
(Układy te dotyczą prawdopodo· 
boie eksploatacji ter~nów nafto 
wych. P. R ). 

Japonja. Tokio 12. - Policja 
japoń::;ka jest w posiadaoiu dowo
dów, że Koreańczycy utworzyli spi· 
sek na życie księcia regenta i przy. 
sz~eg·. cesarza Japonji. 

Zgodnie z ich planem zamach 
miał być \Vykonany w dniu zaśłu~ 
bm ks1~cia. 

Argentyna. Buenos Ait·es l t. 
- T eh gl'am nadesłany z miejsco• 
\Ą,ości Cbaco donosi, że 1,500 in• 
djan. nałeż:!cvch do obozowiska 
odlt>głt>go trzydzieści mil od Lachne, 
a którego kacykami są Sandov;l 
i Gacburi, napadło na pewnego 
siertanta, czttrech policjantów i 
trzy rodziny argentyńskie i obra. 
bowali ich. 

Dowiedziawszy si~ o tern PO· 
rucznik policji IAcosta, zebrał 60 
tołoierzy i na ich czele udał się 
do obozu indJaD i zażt\dał wyda 
nia zrabowanych przedmiotow. ln• 
djanie cdmówtli. Wszcz~ła si~ wal· 
ka, R której zgio~ło 10 mdjan, 
30 raniono, a res~la posda w roz· 
sypkę. 

Hiszpaoja. Madryt 12.-MarkPZ 
t;'lrtlDa ~~stał skazany na wygna 
nie .za udział w ostatnich rozru· 
cbach politycznych i opuścił jut 
Hiszpanję i wyjecbał na miejsce 
wygnania t. j. do fortecy • V t: n tura •. 

Okazuje sie teraz1 że powodPm 
skazania mark"za Cortiny na wy 
gnanie był własny JPgo syn, przel 
ogłoszenie komprcmituj~cego ojca 
artyk:.:łu bezimienneHot do którego 
autor::twa obecnie si~ przyznał. 
Władze !liszpańskie wytoczyły pro 
ces temu wyrodnemu synowi. 
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Z Kurytyby. 
ZWI.-\ZEK MAŁżEŃSKI 

W sobotę dnia 12 stycznia br. 
o godź 7 i pół rano pobłogosławio 
ny został w tut. polskim kościele 
parafjalnym zwiłłzek małżeński p, 
Tomasza Radwańskiego, kupca z 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W , GA.ZE()IE POLSKI E J •, 

ZA OGl..OSZENIA 
~a 1 ,szPj stroDoicy 

, 2-giej • 
• 3-ciej • 
,. 4-tej ,. 

JEDNO~AZOWE 

2$000 od wier~t 
l$000 • • 
$200 • • 
$200 • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Za całą 4-te stronnicę 100$1)0 

• 
1/t 4•tej stronnicy 60$00 

r 1/A 4-taj stronnicy 35$00 
N a 3·ciej stronnicy o 25 %, na 2 . 

o 50 o/o na 1 szej o 100 pro.>c. więcej 
ZA OGl.OSZENIA MIESIĘCZNE 

Na 4-tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwad: 
• 3 ~iej • 90 rs. za • • 
• 2 tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej " 140 rs. za " ~ 
Przy ogłoszeniach półrocznych i roc: 

uycb 35 proc zni~kt 

ZA OGl..OSZENIA W DZIALE REDAKCYJNY. 

Na 1 szej stronnicy 500$t 00 od wier8.i 
• 2•giej • 30J$000 • • 
• 3•ciej • 20C$000 • • 

Massaranduby z p. Heleną Palc 
kows~ą. 

Ceremonii ślubu dokonał W-n 
ks Piotr Hajda, który równiE 
przemówił w pięknych słowach d 
oowoteńców1 wskazując im wła 
ściwy cel i ważność sakrament 
małżeństwa. 

Po mszy św. przyjmował nowt 
żeńców i zaproszonych gości se· 
decznie i gościnnie W ·ny ks, pro 
baszez Drapicwski. 

Państwu młodym tyczymy •Szczęś 
Boże c. 

MALĄRZ ZŁODZIEJEM. 

Mieszka nie p. Karola da Veig 
Christoffla przy ul. Paula Gome 
Nr. 34 odnawiali malarze Gebharc 
Volter, Germaoo Fischer, Jan He; 
maon i Wilhelm Vetter. 

Po ukończeniu roboty i opus1 
czemu mieszkania p. Cbristoffeł za 
ważył brak k1łku kosztownych bi 
~uteryj. Zawiadomiona o tern pof 
cja zbadała, że kosztowności t 
skradł jeden z malarzy, Wilheh 
Vetter. 

PÓLROOZ :rE WAL~E ZGROM! 
OZE. lE CZtO~KÓ V ZWIĄZK 

POLSKIEGO. 

Prz pominamy, że Półroczne Wa 
ne ZgrDmadzenie członków Związk 
Polskiego odb~dzie się dnia ~ 
styc~ma br. o goJź 2 popołudni 

lfa Zg.-omadseniu tem będz 
wybrany now~ Zarząd na re 
l92ł. 
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jakaś pomyłka - odpowiada starv szlachcic z poła· Egona, który przymknął oczy i udaje, t e śpi. Jest starego. My!Ui on o swej córce i mimowoli wyrywa straszne prz'ikłady! Musimy się dobr."e zaopatrz 
łowaniem - bo ja nic o siostrze pana nie słyszałem. on głęboko wzruszony tern, co przed chwilą słyszał mu się ciężkie westchnienie. i przygotować na ich natarcie l 

I tak Egon zmuBzony chorobą swa. musi tu - Biedna dziewczyna nie śmie przeczuwać, że Opanowując się jedndk, bierze on arkusz papie - Hm, - mruczy dziedzic zaniepokojony 
bezczynnie leteó i nie może na razie myśleć o dll· znam jej tajemoic4J - myśli on - i otwiera oczy, ru do ręki i niebawAm oba telegramy są gotowe. niech się ludzie nasi uzbroją, a kilku z nich m: 
szych poszukiwaniach. jak adyby ze snu sit} przebudził, w chwili, gdy ona Wtem nadchodzi Teresa z kolacją dla Egona. być zaw ze na straży ł 

Rana jego wnrawdzie stosunkowo bardzo szybko aię nad nim pochyliła Szepaoyi opuszcza hrabiego i daJe córce znak, - To wł11śoie chciałem powiedzieć, wieimoi 
się goi, ale mimo to jeszcze tygodnie uplynąć mo i . - Czy sif2 pan dobrze wyspał l - pyta Teresa ahy za nim wyszła. panie - potakuje inRpektor. - Zarządz~ wszy111 
eą, nim mu wolno będzie stąd wyjechać. spokojnym rlosem, odzrskawszy znów równowagę W tern odzywa się nagle ze dworu głośny niezwłocznie l 

Mysli on o Gretce, która już przeszło tydzień nad soblł. krzyk i tumult. - Ach ... jeszcze coś - wola Szepanyi - 11 

żadnych wiadomości od niego nie miała. - Tak jest - odpowiada hrabia skin:eniem - Co się stało ? - wola gospodarz domu prze- ślij pan posłańca z tymi dwoma telegramami 
Jaktasz ona siQ o niego niepokoić musi l głowy - a teraz cbcialbym z ojcem pani pomó· strat zony i wybiega na dziedziniec, miasta l 
- Trzeba jej jak najp~dzej cho6 słów parQ wić. Czy byłaby pani tak dobra poprosić 10 do Teresa patrzy z ~erandy. nie może jednak nic - Dziś wieczorem jeszcze, wielmo~ny pani< 

napisać - postanawia w duchu, oglądając si4J po mnie, panno Tereso f zobaczyć, gdyt stąd na podwórza nie widać, tylko - Matychroiast l To bardzo pilne l 
J!Wej komnacie, w której juz cienie wieczorne za. te- Naturalnie, w tej chwili - woła dziewezy· l na ogród, - Wielmożny panie r - wtrąca inspektor. 
łegły i patrząc w okno, przez które dochodzi do na i wybieaa. Tymczasem ojciec jej zdflżywszy na miejsce Ż~tden z naszych ludzi na to się nie odważy, i , 
wnętrza balsamiczne powietrze z ogrodu Po kilku chwilach wraca ona z ojcem i zaświe· ~kąd hałas pochodził, zobaczył jak służący jego z den by też więcej nie wrócił l 

Teresa opuściła go, w myAli, że on Api. Siedzi ea lampę. Potem wychodzi, aby choremu sporzą 10spektorem na czele okładają nielitościwie ktjami - Jakto, dlaczego nie ? 
'Ona teraz i rozmawia z ojcem na werandzie. a ci- dzi6 wieczerzą. i batogami jakiego§ obcego człowieka . - No, z powodu cyganów l 
sza wokolo pozwala hrabiemu Egonowi słysz~ Hrabia Egon na to tylko czekał Szepanyi siada - Walcie, co się wlezie l - baiuje inspektor l - Ach, nonsens l Kto wie, czy ta chołota j 
każde słowo ich konwersacji. Teraz dochodzi ucba obok niego, a on bierze rękę jego w swoje dłonie - Stójcie l Co to ma znaczyć l - woła dzie· nawet w pobliżu? 
jegB własne Jeso nazwisko. i mówi poważnym tonem : dzic, zblitając się szybko do nich. - Jestem -tego pewny, i dlatego proszę w. 

- Zdaje mi siQ1 kocbane dziecko, te ty sią od· - fanie Szepanyi, b~dę panu i córce pańskiej Służba wstrzymuje się na l'ozkaz swego pana, możnego pana, abyśmy to do jutra odłożyli l 
dajesz nadziejom, które się uigdy spełnić nie mogą do grobu wdzięczny za to, coście dla mnie zrobili. a inspektor uniewinnia się tomi słewv: - Nie, to niemożliwe l Obiecałem panu hJ 
-- odzywa się nizki głos Szepanyi'ego - to nie-l Jest mi jednak przykro aadnżywać gościnoości - Z'laleźti~my tego cygana w jednej stajni, do biem11, że te telegramy dziś Jeszcze wyślę! 
motliwe, aby on chciał opuacić ojczyznę sw11 i na pań11kiej, jako obcy i chory człowiek do teio. kt6rej on się zakradł, mając pełne ki szanie mate- IospE!ktor odwraca si~ wzruszaJąc ramiońau 
~awsze przy nas chciał pozostać. - Ależ panie hrabio - woła stary wzruszooy rjału palnego. Chciał widocznie ogień podl6żyć l zwołuJe czela1ź, lecz żaden nie chce si~ odwal 

- Mota on to przeeil~t zrobi, jak go o to po- - To nie pan nam, lecz my panu mamy powód - Ty lotrLoe woł teraz dziedzic do strasznie na tę nocnfł przeprawę przez step. 
pros~. ojczulku - wzdycha dziewczyna smutno być wdziQczni. Pan przecież uratował życie mej obitego już cvgana. - Chciałes dom podpalić ? D<lremoie sam dziedzic rozkazuje i grozi, 

- Nie b~Sdt głupia, dziecko moje l Człowiek, c6rki. Ja panu tego nigdy nie zapomnę. Należysz pewno do tej bandy, która c6rkę mojij nie pomaga l 
jak on ..• n ie czułby się t11 dobrze. Wybił sobie Poczciwy stary ściska hrabiego rokę, a oczy oapadła? - Dobrze! Więc sam pojadę l - woła wre 
podobne myśli z gło11y. napełniajll siQ łzami. cie gniewnie i odchodzi 

Jedyn!ł odp[)wiedzil} dziewczyny jest ciche azlo- - Nie mówmy wiQCej o tern - przerywa mu Przyłapany cygan zgrzyta zębami, eiskajfłc stra- Inspektor biegnie za nim. 
chanie Egon - lecz ja mam małą prośbę do p11na, panie szoe grotby i przeklaństwa. - Wiolmożny panie - mówi błagalnie -

- Tereso 1 - woła ojciec. - Tf płaczesz l SzepanyL Chciałbym posłać wiadomość o sobie do - Spętajcie tego ptaszka i zamknijcie go do ~eli to byó musi, to proszę mi dać te depesze. ' 
Co ci takieJv ? Czyś si~ mo!e w nim zakochała ? moich Judzi. rana, - rozkazuje dziedzic - a jutro zawieziemy ryzykuję l 

Szlochanie Teresy staje sią teraz głośniejsze. -- Alet naturalnie - woła stary poczciwiec.- go do wi~zieoia 1 - Pan ~ - wola Szepanyi dziwiony, pah~ 
- Tak jest, ojcze! la kocham mego zba11cQ i Byłbym jut to sam zrobił, gdybym był znał oazwi· - Wielmożny panie - odzywa si~ inspektor na wiaroego sługę swego.- A jak pan ... nie wr~ 

umrę, jak on mn1e opuści - woła ona zrozpaczona. sko i adres rodziny padskiej. - ten szelma oaleiy z pewno~cią do tej szaJki, co - To zaws;ze lepiQj bt;dzie, ni~ gdyby w 
- A lei bądź rozsądna, Tereso - woła stary - Czy to mozliwe wysłać stąd telegram ? naszą panienkQ napadli. możny pan został przez tli bandę cygańską zart' 

tooPm, który wyraża trochę współczucia a trochę - Pewno l ProszQ mi podyktować, panie hra Jest to widocznie, ze Jni się che' zemśció, i dowany! - odpowiada. 
ogoiewu.- Hrabia moźe już nawet ma żo~ w domu bio, a ja napisz9 i niezwłocznie posłańca do miasta mo~emy się każdej chwili spodziewać ich napadu l ·- W takim razie obydwaj zostaniemy, koc 

- Nie. nie l Ja wiem, że on jeszcze nieoteniony z tew wyślę. - Ąleż - protestuje Szepaoyi - na taką od· ny Tyb\lrze - mowi Szepanyi wzruszony, kle 
- A rho6by nawet l Nie unieszcZ'łśliwiaj się. - Wybcrnie t - woła Egon - wyślę jeden wagą ci tchórze z pewnością się nie zbiorą! inspektora po ramieniu ~ i niech to już dopra 

kochane dziecko l Z tego nic być nie może l telegram na zamek Rotenburg, a drugi do swoJeJ - To prawda, że są straszni tch.ór~e - przy- do jutra odło1one zostanie l 
Rozmowa urywa si~ Szepanyi odchodzi, a po uarzeczonej. znaje i:~spektor - ale ich nienawiść i chęć zemsty To rzekłszy wraca do swego mieszkania, 

·rewoym oaasie wraca Teresa do pokoju dlrabiero Na Iłowa w pochmurnieJe twarz poczciwego jest ja.;zcze większa i dodaje im odwagi. Ja znam naprzeciw niego zaniepokojona Teresa wycho1~ 



Dr. Graełaae de Ollve;ra 
operator-akuszer 

Leczy masa:tem elektrycznym. reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 da Novembro 93 na piętrze 
nad apteką Toll T olefon 5 75. 

- ........... 
Z Para.ny. 

POLOWA~IE PRZYCZYNĄ 
ŚMJE~CI. 

DniR 27 gr:.1dnia ub. r. niejaki 
Joaqllim Granja udał 8ie na polo. 
w a nie na fazend Q Bella Vista. 
Wractll8,C z polowan:a oulknął si~ 
skull~icm czego wyp::.:.d!a -r::.x o;; r~ki 
strzelba i wypaliJa zabij"j ,c G. :;~ 
na mi",.jsf'u. 

DGnoszą nam z Irntv żr> w d?.. rń 
.Nowt go Roku niejaki Ma.cJo ilu;:. 
oat po dłuższej pijatvce w wen• 
dzie z Brazy)janinem Jinem ~fen· 
desem1 udali się. JUż samym wi~· 
czorem1 do domu tegoż ostatniego, 
uprzyjemniając sobie spacer ten 
naprzemian śi>iewem i kłótnią. W 
końcu przyszlo do bójki, Jolio Mea· 
des począł strzelać do uciekające. 
go Bu::nata, który nast~pllie skrył 
s i f; za drzewo. Mendes wystrzeli w· 
HZJ wszystkie naboje, zobacz~wszy 
Buroata ukrytego za drzewem, na· 
padł :na niego z no~em w r~im, 
Burnat jednak nie czekajac na atak 
wyjął z kaeszeni rewolwer i fsze, 
6cioma strzałaroi położJł Men. 
desa trupem. 

Burna.ta uwięziono. - Oto do 
czego prowadzi pijań~two. 

Ze Stanu Rio de Janeiro 
STRAJK FUNKCJONARJUSZÓW 

MU:-JICYPALNYCH. 
Prefekt :miasta Rio de Janeiro 

Dt. Aloar Prata pr.tyrzekł funkcjo. 
narjuszom mun;cypalnym wypł<:tcić 
50~ gratyfikacji zwanej • Tabella 
Lyra• za miesiące zaległe i w dal · 
szyrn ciągu począwszy od stycznia 
br. a w czerwcu br. postarać się1 
aby ta gratyfikacja była im w ca· 
łc·ści wypłacana. 

OHC.Ą ZA WiĄZAĆ STOSU NR l 
HAN1JLO\\ K Z BRAZYLJĄ 
Dyrektorov,ie fabrjk faJI-ln u w 

Monteluce we Włoszec!l życzą so 
bie w ·jś6 w stosunki handlowe z 
kupcami w BrazyiJiJ sprzed~jącemJ 
tego roJzaj11 wyr( by. 

ZNIZENIE TAKS DLA OKRĘTÓW 
POLSKlCH. 

Bio 11. <lłliniste,.two Spraw 
zas!l'aaicznJ'ch zarządziło, nie
by okręt7 haodłolve polskie. 
lub zap•saae w Gdańsko był~ 
wolne od pewnych taks. 

ILE AUTOMOBILÓW POSIADA 
BRAZYLJA 

Telegrafują z Waszyngtonu, że 
według spraw oz dania ministra ban· 
dlu Brazylja posiada 28 tysiQCY 
samochodów, w tej liczbie 1600 cięż, 
kich (ciQtarowych lu& omnibusów). 

Brazvlja zajmuje di'ugie miejsce 
co do liczby posiadanych samo 
chodów. 

Santa Oatharina 
W Flonanopolis zmarł dnia 9 

b. mJ śp. Karol Hoepke1 jeden z 
najbogatszych a zarazem naJzasłu. 
żeńszych dla stanu S·ta Catharina 
kupców i przemysłowców. 

Sp. Karol Hoepka pracą ~mudną 
i oszczędnością z biednE"go kolo• 
nisty stał si~ wielkim przemysłow
cem i miljonerem. 

Zostawszy miljonerern1 nie wy1 
nosił si~1 jak wielu1 ponad swe o· 
tocztnie, ale do ostatniej chwil po• 
został skromnym pracownikiem, 
przystępnym dla wszystkich.~ a co 
oajważoiejsze szczodl·obliwyru 
i uczynnym dla wszys<kich, którzy 
się do niego o pomoc zwrócili. 

To też szar:owałi go wszyscy1 i 
śmierć jego wywo1ała powszechny1 
szcz~ry żal. W pogrzebie wzi~ło 
udział prze~zło 4 tysiące osób i re 
prezentaoci wszystkich miejscowych 
władz stanowych i federalnych. 

Gru~a pn:yj 1ciół i wielbicieli ma 
,-~mlar !ZDic:ć mu po~nik. 

Ouwarcie roku ~zko go w Szkol Sredniej 
uryt~r b e Związku Polsk;ego w .. J 

odbędzie się dnia 21 stycznia o godz. 8 rano. Należy więc pośpieszyć 
się z zapisaniem swych dzieci do tej szkoły. 

Rozpoczęcie nauk poprzedzi msza św. o godz. 7 i pół. 

====================~~· -==========~~=-~ 

Sao Paulo. 
TEI.~.!tNY DO N.?.BYCIA. 

Kamera municypalna w Sao Paulo 
zamierza podzieli6 oa loty tereny• 
które posiada w lbirapuera i sprze• 
dawać je oa pnbliczm~ licy 

CZŁ0NEK MfSJI ANGIELSKIEJ 
W SAO PAULO. 

Lord Lov t.ł człooek nicdawno 
do Rio le Janeiro przybyłej misji 
on~ielsl iejJ przybył do tJao PauloJ 
gdzie z bawi kilka dni dla studJO 
wania waruoków p1·acy, kolonizacji 

. i wszy~ikich szczegółów dotyczą 
cych kv. ostji ekonomicznej 8razyl)i. 

Z Rio G ande do Sul. 
ECHA Z REWOLUCJI. 

Mimo zawarcia pokoJU zd,)rzaja 
się fakty1 które zaniepokoić słusz. 
nie mogą tych1 którzy tak bardzo 
prago~li spokoju. 

Z okazji przybycia do miasta Rio 
G. a ode generałów Honorjusza Le 
mosa i Zeca Netto przyszło do za• 
burzcń1 w czasie któr-ych z:Jbito 
Manoela 81\ndei:-~ i Antonia Vasq·1ez 
Gome1: .. Wieści o podobnych zabu
rzeniach nadchodzą i z innych miej· 
scov.ości. 

Uenerał rewolucyjny Portir. ho 
przesłał telfgram do generab Se 
tembrina żadając przyrzeczonych 
gwarancyj dla rewolucjonistów, któ· 
rzy ~z~sto n~rażeni s~ na ataki ze 
strony wojsk federalnych i władz 
stanowych. Aby uniknać tych prze• 
śladowań i uszanować zawieszen e. 
broni generał Portinho wraz ZE' 
swojem wojskiem zmuszony b ~ ł 
schronić si~ w stanie S·ta Orlthari 1a. 

KĄTASTROFĄ KOLEJOWA. 
Telegrafują z Porto ĄlegrE-1 że 

przy kilometrzfJ 307 w r; obliżu sta 
cji twleJOWoj Monłenrgro wykoleił 
się pGciag pospieszny, dą,iąr,y z Li 
vra.mento i wiozą.cy tołnierzy 6 t · j 
brygadv prowizorycznej Zostało ra· 
nionych wielu żołrierzy, miądLy 
niemi i pułkownik NegJitto de Bar· 
ros i maszynista Cynllo Sa.va. 
Zurganizowany nowy pociclg od 
wiózł rannych do Porto Alegre. 

KRADZIEZ KLEJNOTÓW. 
Porto Alegre 11. - D1i. 8 bm 

o godź. 6 tej rano do!itał si~ do 
sklepu JUbilerskiego » Oa!">a Masson c: 

złodziej i skradł klejnoty oszaco· 
wane na · przeszłe 451) kontów. 

Na szczeście zobafzył go poli
cjant słu~bowy i ptlścił się w po· 
cig za nim wraz z innymi poli. 
cjantami, ZłoQ~iej w1dząc1 Ul b~~ 
dzie schwytany porzucił skradzio 
ne klejnoty, przeskoczył mur i w 
ten sposób zdołał ujść pogoni. 

--------------------------
Stan Parana. 

Parana należy do Stanów wielkiej 
przyszłości. Rozwój obecny tego Stanu 
rokuj9 wielkie na przyszłość nadzieje. 

Par&na ma 190 tysięcy kilometrów 
kwadratowych obszaru, składającego się 
pnewatnie, z nizin i płaskowzgórz. 

Niziną jest wązki nadmorski pas, wy
stający zaledwie ponad powierzchnię 
morza. Klimat tam jest wilgotny i gorą· 
cv. Gdzieniegdzie znajdują się małe 
wzniesienia terenu. Temperatura wznosi 
się tu najwy~ej do 38 stopni i opada 
na1niżej do 7 stopni powyżej zera nad 
rzekami Guaraquessl!ba, Serra Negra, . 
Tagassaba, Cachoeira, Morretes, Cubatao 
i S. Joao. Nad temi rzekami t. j. w kli
macie chłodniejszym uprawia się man
diokę banany, ryż i kukurydzę (milho). 

Plantacje ryżu i bananów na tych ni
zinach powinny zwrócić uwagę rolni
ków i władz stanowych ze względu na 
ich . ~nakomit{\ produkcfę, . opłacającą 
sowicle włożoulł pracę 1 kap1tały. 

Płaskowzgórza Kurytyby, Gnarapua. 
wy i tak zwanych Caropos Geraes są 
ztemią uprzyw•lojowaną 

Na płaskowzgór1-acb kurytybskicb tern 
poratura najwyż..;za dochodzi do 32 sto
pni, a naJDliti:l:a do 4 ; na guarapua· 
wskich najwyżsZła 33 stopoił najniższa 

l stopień i n~ Campos G r es nnj wyż 
sza 34 stopm, a D}}JD" tsz, 8 stopm 

Są tam wspllniale ber, ~J lc 1 rozlf ... głe 
lasy pinjorowe. Są ró ·we;#; lasy bogate 
w drzewa budulcowe jak : in: buia. pe-·o
ba, drzewa cynam, ll•Jwe, cedry arar1be 
jequitiba i c0pahyba. • ' 
Są pola dla hodowli bydła, na k'ó 

rych prz~mysl ten moża mieć wieikle 
powodzen.ie i gdzie ju~ istnieją wie k e 
hodowle Jak np. w Castro i Tiba~v. N'i 
polach tych znajduje sif! wi('le roślin i 
traw pastewnych jako pokarm dla bydła 
Mo~na tak~e na nich uprawiać : kuku 
rydzę •. fiżon, mandiokę, kawę, bawełnę 
pszemcę, żyto, ziemniuki, etc .. etc . 

Powy:2:sze dane wykazują, że Stan 
Parana a względnie Jego ziemie w zna 
cznej ?zęś~i )eszczo nie wyzyskane, są 
uro.~zaJne, 1 podatne dla wszelkiej plan· 
taCJI. 

. Najgłówniej"zym prod!Jktem Parany 
Jest kukurydza (milho). W r 1920 pro
dukcja jej dosięgła 416160 ton. o ~ar· 
tości 65 586 kontów Produkcja kuku 
rydzy powinna się znacznie podnieść i 
eksport jej powiększyć 
. Na płaskow7:górzu Guarapuawy udaje 
s1ę doskonale 1 bez narażenia na szkody 
z powodu tak zwanej .śnieci• (r ... zy) 
z~o~owej, pszenica, której uprawę po 
w1men rząd stanowy nio tylko Zlllecać, 
ale także skuteczni~ np. przez udziela 
nie premij, lub inne sposoby popiuać i 
rozpowszechniać, aby w ten sposób 
mog.la ona, jak powinna, stanowić jedno 
z Większych źród~ł dochodu Stanu 

Plantacją kawy powinni się rolnicy 
par&ńscy zajmować tylko o t}le, aby 
produkcja jej wystarczyła dla użytku 
Stanu. 

Mandjoka udaje się dobrze na wy 
b~ze~u. g_dzie ziemia jest piaszczysta ale 
n1e blotmsta. Rząd powinien zwrócić u
~Pgę ~a upraw~ mandjoki w tych oko 
hcach 1 ułatw1ac zakładanie ulepszonych 
młynów. 

Dla uprawy ryżu ma Parane najpn• 
datniejsza ziemie, powinien wręc b) ć u 
prawiany w j»k najszerszej skali. 

Bawełna od pół wieku dajo znaczne 
Stanowi dochody Pro::lukcja· jej w roku 
1920 doszła do 897 ton o "'at·to§cl 598 
ontow, i prawie w całcści zustala wy

słana do Sao Paulo 
Ka~tof e. chocia~ upraw·nne spnc:obem 

prymitywnym, rodzą si~ obficie. W roku 
1919 wywieziono ich około 12 tys •ęcy 
skrzyń o wartości 70 kontów. 

Podobne rezultaty daja herwa. 
. Wywóz drzewa budulcowego zwięks~a 

stę z roku na rok. Należy jednak dbać 
o to, aby na wyrębach sadzić nowe 
drzewa i w ten sposób nie ttko zacho 
wać, ale i powiększyć drzewostan. 

. Jak z powyższego widzimy, Perana 
]est Stanem posiadającym ziero 'e uro
dz~jna i nadające !i'ę pod wszelką oprawę 
I Jedyme od władz administracyjnych 
sta:wwych . i rządu federalnego zależy, 
przez popterame skuteczne uprawy 
zboża, bawełny, owoców, hodowli 
świń i bydla i przemysłu rolnPgo 

aby Par1ma dała sią jednvm a nAjbo-
gat<;zych stanów Brazylji. 1. S. 

------~-------------------(lASA. DRASIL 
.10, rua Jose B':lmfacJo N. 10 

Wielka wysprzedaż 
to~aróW: W4lloiao7Ch (casemiras) 
~raJowych 1 zngramcznych, ktore sprzeda• l Jemy po c>enie zni~onAj o 20 Ol) 30.!:.:.: 

-Otia'l·y na zakłady lJii 
sjonat·zy SlouJ a Boiego 

·w Potsc,e. 

Ignacy Kraiński z Ponta Grossy 5$, 
Michal Muszarski z Orleansu (R1V1era) 5$ 
,)ewoa osoba 5$. Nadesłano z Sno 
Matheus 10$. _ 

Faliks S afio 2$, Michał Niespodzień 
ski 2$, Stanisław Musialak 2$, Ludwik 
Kuczera 1$, Stanisław Zimny l$, Fran• 
ciszek Augustiniak 1$ Jan 1'oporowicz 
2$, Franciszek Grabowski 2$, Zygmuot 
Majewski 1$, Jan Hanć 1$ Michał Ho.nć 
l$ Józef Hanć 1 · lg acy M•)ty:.Jwsk• 
2$, Jan Mnjev.sk1 2$, Waleoty Mus:ał 2$. 

Razem 23$000. 

Cieszy nas bardzo, że również w Sa.o 
Matbeus znalazła siQ spora liczba oby
wateli, którzy ch~tnie donucili swoje 
ofiary do ofiar innych gorliwych wiaru· 
s~w,.którzy nie tylko modli\ się w .Ojcze 
nasz•, aby królestwo Boże za1 anowało 
na ziemi, ale też do budowy tego kró· 
lastwa rąk przykładają daJflC swóJ tięż 
ko zapracowany grosz na cele misyjne. 
N i ech W as Szanowni R ldaey, za krze 
wienie królestwa Bożego na ziem1 Chry; 
stus po śmi rei przyJmie jo krolestwtJ 
swojego w uiebte ! 

---.----------------------~ 

IAOZJ!łOŚÓ 
Pra d:! we t .nie cery 11'j -i:•ecJA w skłRdZHl !łpożywczym 

I... UC CA & C- .i~ 
depn%yt Zb' Z~ j O C n Jne ' O W IOll. jor .. e ia i hu•towna i detaJicznlł 
Plac Coronel Eneas (daVl·niej pl~c da o:dem z. Kate~rą) nr. 7. (055) 

Ot w ~ rt;r :w.ostnl dla WJ gody !!o lon istó\v 

S kła d n s i o n z p o l s ki 

4.7' 
:.Ił 

Warzyw: 

Kwiatów: 

1\ IH.~~DEIIA 

K , U ~TA , bun~ ki, brukiew, cebula, 
rr, , ht.,W, rabata i t. d. 

Bratki, gr ździki1 lewkonje, maciejka 
Muk i t. d. 

ROZSAD,\ z nasion z Polski: kaou~ly, kalafjorów. buraków, 
rabaty i mnych warzyw - oraz sadzonki kwłalO\V, (Dostarcza 
siq z własnego ogrodu) 
. . ~to ~rzyjei.dża zdałsza do Kutytyby1 niech tu zaopatrzy 

stebJC 1 sąs1adów w doboŁOwe r.asioJJa. 

Rolnicze 

C asa Melichar 
Korytyba, - P.raęa Senador ()orreia '7. 

. ~ 

Stała wystawa maszyn rolniczych 
wszelkf go rodzaju , 
Trwaloś6J wytrzymakś~ 

Ceny fabryczne 

Sprowadzane wprost z piErwszorzQdnych 
europeJskich. 

fabryk 

8 wielkie premje na \Vystawie llliędzynarowej 
w Rio de Jtane1 o. 

ROBOTNICY 
Stacja albo prz,-11taaek • 'Varaem Grande• LiDh!ł 8ul 

Na fazenhte Cuaz:inh.o, właso ść Man(lela Jose de Miranda w pobJ ,żu Ac~tcji 
albo przystanku • V rgem Graode' potrzeba rohotn;ków do nast;pujących 

robót i po cenach poniżeJ wymienionych: 

llLEPKI 
do 12 tysiecy 22$000 

25 • 25$000 
50 • 28$000 

100 • 30$000 
DR~EWO OPĄ.LOWE 

Dll każdej ilośct metrów kubicznych 1$200 
1000 " " 1$400 
2000 " . ' l $500 
PODKŁADY (dormentes) 

Stosownie do C'ddsleAia od llnp kol. JOWeJ od 2$200 do 2$500 stosow-
nie do odd~tlen•a od !\t11cji k0lejowcj. 

SĘKI t"Ilł.IOBOWE 
Za metr kubiczny zebranych t u.ożonych !\t;kow, ,st'sownie do oddalenia od 

hnji kole;owej od 3$500 do 4$000 
Bale (dyle pransze) pinjo owe. kloce imbujowe i cedrewe 

za te roboty płaci su; dobre wynagrodzenie. 
KA.ROSY 

Celem odstawienia powyżej wspommanych materjałów do linji kolejowej przyj 
mu;e si~ karosy, 1\ także daje się je nil fazendzie wraz z końmi lu!) mułam 

i obrokiem dla tychże w prz:edsiębtorstw (w 1mpreitadę). 
Sklep spoźywc~y dostarcza żywności na Ż"ldanie. 

Udziela si~ be>nifi ~a ej i w i~~ s:~:ym ?rzedsurbJorcom 
1łlanoel J Q8e de M Iran da 

12 16 

Ostatnie wiadomości. l PRAsowE. · · 
Warszawa. - Glosny ataman Machno 

TELEGRAFICZNE. l osbrżony o knucie spisku na całość 
R" d J · D L d Rzeczyr'ospolitej i chęć wywolania zbroJ-

o 1~ 6 :nke.troh. ~l d ~nok~zhą z bon hył· nego powstania w Wschodniej Mało· 
u~ 0 . w 0 ac on yns •e wy ~c polsce został przez B'ld od zarzutów 

pozar 1 przybrał tak ogromne roz.miary, tych uoiewinniony. 
że wszelk1 ratunek, m1mo wszelkie wy· 
s1łki straży ogniowsj, okazał się niemo• 
żliwym l Pożaru takiego nie pamiętają 
od pięćdziesięciu lat. 

Port Concordia został kompletnie przez 
peżar zoi~zczooy. Straty obliczają na 
kdka mi!Jnnow funtów szterlingów. 

Waszyngton. - Ambasada roeksykań• 
'łka przy rządzie amerykańskim zawia 
damia. że wojska meksykańskie legalne 
rozpocz~ły energic,mą ofanzywe przeciw 
rewolucjomstorn w Gudalajara. Wojska 
te mają zamtar zadać rewolucjonistom 
croś decydujący i zakończyć z rewolu· 
cją Rewolucjoniści ze swej :>trony· czy 
. 1\ także przygotow11nia do wi~lkieJ 
b twy. (Jesteśmy pewni, że to będz re oie 
Ostatnia bitwa, jak J16WDi jesteśmy, że 
1 H:wolucja obecna nie jest ostato'ą P. R) 

Rto de Jan{jiru 13 Telegri:lfują :t 

Katru, że starszy syu księc 1a e~·p~:uego 
H~ seina z •Stttł śouerte;me rttmuny w 
bitwię z Mahabitami w pobliżu Sales. 

Warszawa. - Don;;szą z Bielska, że 
nieznany sprawca rzucił bombę do sali, 
gdzie odbywało się polityczne zebranie 
Niemcow. Zostało sześć osób ci~żko a 
38 lekko rannych. Wdrożono energiczne 
śledztwo. 

poTRZEBA dobrego kowala do ku· 
c1a koni i wozow i dobrego stelma• 

'ha do stałeJ roboty. Płaci się dobrze. 
Zgłoszema przyjmuje p. Jan Wie· 

czorek w Rio Nrgro. 

---------------------------Kurs pten·lęd~y. 
dnia 1& go stycznia 1928 roku. 

Marka pvJska - kurs n ewiadomv. 
Frank 4!!4 l Pezo zł. 6$750 
Frank szw 1~630 Dolar 9Sl50 
L1r 420 L Funt szterl. 48$('0,J 
Pe~ 2!970 J\ 



.LVlirosław Szeligol~''Sk 
llJ'llY a&~yd.cmt klinik eoropejskicb 

:r:....~ek:a:rz i. ope:rato:r JJ~ 
DOKONUJE WSZELKICH OPEB!CYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH -~~ 

Letz\ ~ odług n:.w"JoWtiZVCh spc .o&OV:". B" da za pomoca promieni Hoe !lgcna. 1 
.P9s~ada własuą. pl·,.~ownię · do ba4ań mik;oskopowyeh i badad. ~. 

w· elki Sklep 
Marcina Szy dy &Ska''~ 

urw• na choroby ukryte \U Plac Tiradentes N. 19 
m .ł d . ' a zawt;ze na SK a z~e: m~k~ pszennał żytnią i kulm.:s·dz.auą, cukier, ryt, sól, 

Chorych zamiejsco·wych p rzyjntuje na lec~enie 
'UJ swej klinice A 

- ~ --

l 

Bna Sii.a 'Jftauc~seo •· BIJ- K urytyba ,., 113ledz•e, 113hwki. rodzenki i kn'lser wy owocowe. 
-------------------------------------- ·----------,_--~ -· Ma r6wnit,ż naj lepszą kawf:ł mieloną z własnej fabryki. 

T run i krajowe i z~ graniczne w najlepszych gatunkach 
Kur.uje pl'odukt rolnP ja ... oto: kukurydze. fasolęJ :-iemniaki, Ulado1 ja j91 dr~ewo it.p. 

8 RZEDAŻ N& :KOLOX.JE HłJBTOWNA. f DETĄLI(JZN..ł. 
C E N y , P U Z Y S T Ę P ~ E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
' l 

~ •• •• r. • • ••• t 

..... 
• ' * • * ' • ' 

Fabryka cukierków 
"A U I~ {) R A" 

'J'óze:fa tł 

W dn'u 30 grudo a T ow .• Oświ!.ty 
Lud'Jwej :m Sw. Wojciecha• obcho
dził,') ur,,czystość poświ~cenia i otwar, 
C1& domu Towuzystwa które, po 20 
latach istnienia zdobyło ~ię na własny 
budynek. U r::Jczy~Jtuść zapowłsdllła sio 
bardm ~ołm:e, s.le w ostatni d~ień wy 
pl'dł deszcz i chociaż w niedzielę wy. 
pogodz ło si41 znowu, ale jut z d!llszej 
okolicy było mało ludz.l, uledwie kilka 
osób. Pnyjechali z Abranch"S ze aztan 
darem z Tow. »Wlndysława Jag ełlyc 
i Affonsnpeniacy. O gode, 10 ej odbył 
s1~ 'wymarsz ,;e szt<indarem do kościoła, 
, po nabożet\stw .e powrót do sali To
warzystw ... gdt:ie poświęrenia dok~nał 
ks J R-ymełks. Po zagt~jen!u zebrania 
vrzez niżstej podpisanego, wygłosU 
przemówie,.,ie ~t"sowr:e d o uroct.ysto· 
ści ko;. Jan Rzymełka, który w:tywał 
d o wspólnt:j pracy oświ~ttowej 

l Wyrabia cukierki w najlepsz;~;~.:=;::;-karmeli owinięte w papier ' * (.ballas") we wajfystkicb odmianach. 

' Ulica Martim A:f:fonf"lo :nr. 16. 

~ Coritiba - Parana - Brasil. łJ 

0 ......... ~---·---D··-·---···* 
.ułiiBBB&RłHł~RIIł!I-'~IBIIIłiiml~a~~BfiW.BW. a · m i Apteka "T~r- de~tes" ~ 

Nutępn·e IOZ c1oCz;ła się zatawa. do 
któmi pr~y11ryw'lły dwie ork1estry 
mie1sC'lW& 1 z Affonso Penna, a mło · 
dzit>Ż bawiła si; o~hoczo. 

W;ec:&crem o g l dz. 8•ei odbyło 110 
przedstawien;e amatorskie odegrane 
przez Affonsc-peniaków, na które zło
żyły s i~ dwie sztuczki p. t. • Tatuś 
po~wJlil i 11 Wigilja w Polscc•. Bardzo 
dobra gra. zrobiła na m!.ejscowlł mło 
dzteż duze wreżenie i postanowili już 
utworzyć grup~ teatułoą amatorską, 
żeby za rok móc st~ odwdzięczyć na 
Affo;1so Penna. .Jan Formaniak. 

1 Walerego W tśmewsktego l 
lR Plac Tirarlentes N. 37 li 
S R 
~ BacZność Koloniści polscy! i 
~ W aptece lej1 której właaciciel~m jest Poł,ąkJ rozmówicie ~ 

11 siQ w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsług~. S • • -& SWÓJ DO S'VEGOt B 

2oine W-ładomeici. '••łlł1~tmłHłaaeam•a•a•.waa•••••= 
' 

D~iwu;y sen wróżąc,. 
ŚDlierć 

O!:iwne byw11ją znądzeoia losu. Dzi· 
wnie sze n;er~tz jeJntk są st&ny i pu;e• 
jawy tajemnego, duchowego życia , z 
k'.órego cztow,ek tak niewiele sprawy 
sobie zdttje, a które cz~sto decydują o 
iego ucz~ściu i życiu. 

InteresujfiCY z tego punktu widzenia 
wy9adek zaszedł w Naguvarłld. Oto 
pewien urzednik bankowy Janusz Ste· 
raczki, m1at przed kilku miesifłcami zu· 
pełn·e wyraźny sen, że 10 październi· 
ka, o godzinie 12 umrze. Żył on od tego 
czasu w ciągłym niepokoJU i przygo
towywał si~ z c:ałą świadomością na 
śmtcrć. Krytyctnegu dnia pożegnał się 
:Jerdecznie ze w.szystkimi swymi kole· 
gam;, przed którymi nis taił swego 
dz,wnego snu Tylko ro j zmie najbliż
szej nic nie wspomnial o swych prze 
w dywaniach. Około północy udał sic; 
na spoczynel( zupałnie zdrowy, nie 
mógł jednalc ze zdenerwowania usnllć· 
Z 1ctął czytać, ala znowu roztargntenie 
01e poz.wohlo mu zebrać myślt. Wstał 
wi~c znowu, !'OC~Ilł chodzić po poko· 
ju. O~:zy jego padły na stary oleodruk, 
który dług1e łatl'ł WISiał nad jęgo łóż 
kiem, O:lfaz był oprawny w ci~żkie 
masywne ramy t okr)'ty grubem szkłem. 
O.:zy Sterec:z.kiego długo nie mogły siv 
oderwać od obrazu, jakby go po raz 
pierwszy widziały. Po długit~j chwih 
zdecydował siv położyć do łóika. W 
tem posłyszał jakiś podejrzany umer 
na podwórzu. Przeszedł wi~c do Sfł• 
siedniego p<>koju, z którego wychodzi! 
łosi~ na werand~. Weranda stała otwo1 
rem. W prz.ypuu~zeniu, że złodziej u
krył s141 gdzieś na dziedziń~u ~ rozpo• 
czął poszukiwania- bez skutku jednak. 

rowrGctł wi~c do swej sypialni i za. 
mierzał się znowu połotyć do łóżka. 
Łóżko • . ~ło teraz pełne kawał-
ków ch · ·.·wy jeszcze przed chwil Ił 
tak dz' . lugo ogl4dał i który w 
CZĄ3ie, gdy Stereczkl szukał rzekome· 
go złodzieja, !p&dl ze śc:iany, rozbija• 
Jć:jC si~ na jego łóiku. 

N espokojnte s~~dzona noc i złudze· 
nie, że koło domu myszkuje bandyta, 
c., sklomło go do opuszczenia łóżka, 
u•a•.ow!ly mu życie, gdyż gdyby był 
leżd w łózku w chwtli, gdy obraz 
spada ze ściany musialby ponieść śmler6 
na miejscu od udertenia ci~żkiego o
brazu• 

. l .. ·- ~l 

'' '' Fabryka karmelków i cukierków różnego L ; tunku, tań· 

szych i drotszych owini~tycb w papier (:t baHCis c )J malino, 
nowych• kokosowych1 miętowych, c~tr~nowycb1 ananaso. 
wycb, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tyeh mam jeszcze inne gatunki soecyalnt'1 nowe 
. go formatu, które w każdej d j-.vi!i motna nabyć r;o re· 
nnt'b bardzo przystępny,.h. 

Uprasza Sz. Rodaków o łask~ we przekonanie się o tem1 

że Sil najtafisze i najJeps::r.r w Kurytybie. 
F ·t•anciszek Eachou,ski 

CORITIBA - Rua Cabral Nr . 53 PARANA. 

I&Miaul . [ ' · ·. . . . i · , 
=(O(ł(GtłtiCD<t®CłctetC.CGili.COCłCOCOCGS~CłiSC9® ~~ 

l Cervejaria "Cruzeiro" ~ 
~ . Najlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji ~ z ptwo własnego wyrobJl po aajprzyst~poiejszych cenach marki ! 
w :tCruzeiroc1 :tPlłseoc, :tPombac, •E3Cttl'mha i ian~. ~ l Kupuje dla własnej słodow~.1i jQczrnień w rozmaitej ilości ~ 
fiJ i płaci najlepsze ceny. . - S 
: KU~·fW"B.\ - (1\.IX:ł. ._.l)i~:l.L 11)~ Qb 

'-'0>~6Xt8Stłtłll10>tlł»«KKCGC.!DCO~ 
Lo•doa and Brazill an Baak Limitet 

założony w 1862r 
Centrala : Londres 7 tokenhouse Y ar d E. C. 
Succursal: Paris, ó Rue .,crlbe. 

Bankierzy w Londynie : Clyn. Mille, Currie, Holf & Co. 
Capitar w 160 000 akcjach po Lb. 20 3 eo::>.aoo libr. 

• zrealizowany 1 500.000 " 
• rezerwowy l 500 l 00 .. 

F i 1 je: Lisbona, Porto. Manaos, Para, Cellr~ . Perncmbuco, Bshia. San· 
tos, S. Paulo. Cuntyba. Rio Graode do Sui Porto Alegre, Pel t •s, MJntevideo, 

Buenos Ayres, Rosuw de S n1a Fe ttaris, New York. 
Agencja w Mam:hester, 36 Ch rlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua d& Alfrndega. 
Przyjmuje pieni~dze w depozyt i na czas ~;kreśL.iy 
~orespondeneja z całym światem cywilizowanym. 

~~~ ... ~~~~~~~l4~~il!ł!/~!ł~~~~~ 
~ Naj,viększy wynałazt~k dla l4=5czenia syfilisu 
~ Elixi.r .. 9:1.4""' 
~ uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn 21 lutego 

, 1916 roku, Nr. 26 
Z:valcza skutecznie syfilis bez oiebezp1 t.czaństwa dla injekcyj. Jest ener. 
g1cznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar.;twem wielkiej wartości. 
Już przy utyem trzPciaj f:a!'lzeczki objawy choroby nawat poważniej• 
szrch: olar~x· fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
cdJI;\ł U 9.., /o mężczyzn żonatych. którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wab na choroby sekretne choroby te pozostaiq cbr;micznemi i to jest 
prz~czyną,, że t-~siace kobiet zamęi.!lych cim·pią na rozmaite niedomagania 
kobtece, me w1edząc zupełnie, c :> te c~oroby spowodowało. 
. 3 fla..;zeczki wystarczą zupB'nie do odzyskania waszego .,;drowia 
1 uratowania wasz ch dztrJci od prz)byych na;;tąpstw. 

Dla dzieci ::Jyfilil'ltyczuych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej-

~~
~ ~ s~em. lel(arstwem. ponieważ nie atakuje żołądka i jest pr~yJemnym w 

uzycw. "Er.IXIR 914• nabyć mozoa we wszystkich aptekach i skła· 
dac~ apte ·znych w Brazylii. 

~ Głowa,. skład Galvao e Cia. S. Pc1uło, Av. Sao .Joio 143 

.. ~t.J !!klt4(JJL~"' -~-~x~~~l·l~-

Regulr,ra~ odi ~zd y z portów Santos i Rio de Janeiro 
Ha wre i Bordl,.,vux. 

Komunikacja naiszybsz:.t ! najwygodniejsz~ s tatkami Ju
ksusow~mi posni\~~z:nymt, które c\(i bywa lą podl·óż Z"~ Sanlos 
do Francj! w 16 dniach, ora·! stalkarni specjlllnie urz~dzo• 
nymi dla emigrantów, kt.ót•zy znajd~ jak najwygodDiejsze po' 
mie .... ?.czenie ' 

Sta l ·i m~i~ do dyapo~.rc · : kabiov III klasy. 
Podróż z Bordesux, z H!tvre czyi. z Pallice do Gdań,ka od 

bywa si~ pociąg~ 11i fran~·u·· k:eml aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do G ł n'k'\ !!.htk!\ml k:umf.l francus~tlej ,. Tril'"!!atl r ntique•. W ten 
spf"lsób un•kn e s ę różnych nadużvc; , na któ re niera-z: bywaj4 nnra 
żeni nasi p• <t · ź r" W!e n "- g r.amc:y n e'Y'Ii?ck ej 

Najbliźsz odjazd do Europy 
Z SAr ''fON Z RIO DE .J A.NEIRO 

• •Uii:OU\. ~A1: 13 styc ~ l ;:t 14styczma 
•Iłł. SSILIAc 12 • 13 , 

~ ,~UBEE• ~ 18 ,, 
~ 1HUSELLAc 10 iut•· •o 11 lulego 

Sprzeriaź biletów z Br:a .. y\;i do Pulski oraz z Połski do 
łirazylJi t. zo. (bilhetes de chamada) załatwia ł b1 1ższych io· 
formacji ndzi · a 

Ignacy Kasprowicz 
A venidlł l uiz Xavier N 28J l.i.u••ytyba. 

~~~~~~s~~~~~ ~~~~~~~~r~~ 

l Szanow·JUJ Panie l 
W ciągu 4 ch godz•o uwot016 si~ mvżt>cie od kolek macicz• 

r. oyrhł i•-.·?. !· llż,o;;l~ ~ · d? ,..d? tFl ·UXO ~lEO~TINA c 
uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publiczaego, pismem dnia 28 

czerwca 1915 roku. Nr. 67. 
>Flo.so-Sedatiua• tei:!l J~ly ,ym Zllall) ill produktom leczniczym1 

ktoregu .skutek jest n11jszyb3zym w lec.r.eniu niedom ·tgnń kobiecych. 
Kolki rnaciczne leczy w c1ągu 4 cb godzin. Utywany 15 dni przed 
porodem, ulatwt!l por~r.i. zmniaj '7B bolesci porodowe i kolki, i zabez· 
piecza tycie kobtet pn:ed nąstępstwami krwotoków , tak c~ę.;tycb przy e 
porcdacn. Przy .u>.~ych ch ,robach kob1ecyc:h .Flnx>J Sedatina' t 
dziqła zawsze skutamtule i leczy Wś~ystk1e niedomagania kobiece. 

l 
Zaleca si~ lekarzom i a. kuszerkom. 

Jeclyni depozytarj usze: 
p 

Gatvaą & Cia. S~o Paulo AvenidaSAo Joao 145. 

~~~~~~;;i]~l'i111~1 ~~~~ij~;,i111"~ 

Banpue Ft~anęaise et Italienoe pour Lamel'ipue du b 

Centrala: P~tris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Retms, 

B razy l ja - Ftlje ~ S. Paulo, .Rio de Janeiro Santos, Curityba, Port m 
gre P"'rnambuc•J, Ro Gr. nde. . 

Agencje: Araraqu,.ra, Barrt:lcs, Reb~douro, Botucatu, C1x 11s Espirito SaN1 

PmhaJ, Jał:u, Mocóce, Our•nbo, Paranaqua. Pont& Grona, Ribetrao PP 
S Carlos, S. J ose do Rto f»Ardo i S Mtnoel. 

A r g e n t y n a - AgencJe : Buon s Ayres i Rosario de Santa Fe. E 
C h i l i- Valpar ISO - Kor sp u nd~nci: · · 

PERU . - Banco Italilmo·L'ma, C.llao, ·c h!ncha Alta, Molledo, Areq~& 
COLOMBIA Banque Fttu'~c;&tse d Ital enne du C lumble·Bogota, W 

Załatwia SI~ szy:stk te o j)erac e pteni~żn;s, przy1muje si~ depo~ 
termtn określony i n TAC 10"~ b 1erzący płacąc nejwyższe procenty. u 

Agencj .. B.1nku XX C 'mmercial ltal.ana m1~ści s 1~ Ne własnym :y 
ku przy uhcy 15 de No.wembro. · 
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