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I?~LSKA DZIS!EJ !AJ 
l KlLKA CYFR STATYSTYCZNYCH. 

Słyszy się zeVfsząd głosy _Pełne oba~y o 
przyszłość Polsk1, spotyka s1ę na kazdym 
kroku krytykę bardz..o pes~miso/~z~~ na t~
mat pracy pań~two~o-tworczeJ 1 J~l .wyn.l
ków nie brak 1 taktch, którzy mowtą, .ze 
jest 'z Polską coraz gorzej i że ~~Iska śwte
żo wskrzeszona, jeśli nie chyli stę ku upad
kowi, to dąży przynajmniej do r~in~. .I tak 
już przywykliśmy do ~y~h utysk1~an 1 n~
rzekań na własny kraJ 1 społeczenstwo, ze 
zajmując się roztrząsaniem Desymistycznych 
horoskopów nie znajdujemy nawet czas~ na 
rozważenie tego, co jest wśród nas, co w 
ciągu pięcioletniej niepodległości zdołaliśmy 
zdziałać. . . . 

Wszyscy jestt:śmy razczarowam 1 meza-
dowoleni. Psychologiczne p~dsta~y tego 
tkwią w tern, iż w czasac~ mew~h n;tar~y
Jiśmy o Polsce jako o kraJU rolektern 1 mio
dem płynącym, jako o raj_u, w ~t?rym wszr
stko będzie najlepsze, naJidealmeJsze, gdz1e 
życie układać się będzie różowo. Nikt zaś 
nie mówił o tern, że, aby do tego stanu 
idealnego doprowadzić, trzeba będz!e zma
gać się z trudnościami, tr~eba będz1e w~l· 
czyć o niejedno, a~y doptero po zdoby~t~ 
cieszyć się owocami pracy. Wtew wolnosc1 
odurzył nas nieco, chciel_ib~śm_y korzy~tać 
ze swobód zbyt może dz1ecmme, zaporoma
jąc o tern, że największem szczęśckm na
rodu wolr.ego jest właśnie ciągła wytężona 
praca nad udoskonaleniem własnego pań
stwa dla własnej chwały i własnego użytku. 

Również i o tem zapominać nie można, 
że odbudowę państwa polskiego rozpoczęto 
w najtrudniejszych warunkach, w czaste ogól
nego chaosu, kiedy to silne i od wieków 
ufundowane mocar3twa drżały w swoich 
posadach, kiedy to wszystkie doktryn~ e~o
nomiczne zawiodły, a zerwane stosunkt mię
dzynarodowe zachwiały rów_nowagę o~ól~ą? 
tak nielbędną do zachowama przynaJmnieJ 

W walca o mlljoDy. 
Romans z naszych czas~w w 4 tomdch, 

przez Jerzego Bornes'«"· 
150) 

(CiU dalszy), 
Wszedłszy do pokoju Egona opo~iada co za-

87ło. Teresa wydaJe okrzyk przeraMma. . . . 
- Ale chyba, te niczego złego obawiać s1ę me 

potrzebujemy ? - pyta Egon zaniepokojony. 
- Inspektor nasz sądzi, te cała ta banda ln 

w poblitu być mudi - mówi Szepanyi - i dlate
go taden ze służby mojef nie ma odwagi pojechać 
do miasta z depeszami, panie hrabio l 

- Nie chciałbym tet, aby ktoś dla mnie swe 
tycie naratał t - odp?wiada _łlrabia Egon. - Ale 
ezy to jutro rano b~dz1e mothwe? 

- Pewno l - mówi stary szlachcic. - Wyślę 
eamego inspektora z kilku ludźmi do obrony. Dam 

• tet znać władzom, że to cygaństwo si~ tu kręci. 
Dziedzic wychodzi znów, aby z inspektorem 

poczvnió wszystkie przygoto~ania na noc. 
Teresa zostaje !?rzy Egon1e. . . 
Około pólnocy dopiero wychodzt ona, zostawta

jąc przy nim jednego ze słu1ących 
Przewodnik hrabiego jest jut takie w drodze 

do wyzirowienia i ulokowany jest w jodnem z za· 
budowań gospodarskich. 

Hrabia Egon jest zirytowany, że zasnąć nie 
mo1e. Napad cyganów wydaje mu się ~oAć praw· 
dopodobny, a myśl, że on tak bezczyoma tu leżeć 
musi, sprawia mu mewymowną. przykrość 

rt Zostawiony na straży obok mego służący, us~ął 
aNie jest wiQC mimo uzbrojenia swego bardzo BllDfł 

p~br~._ Hola 1 - woła hrabia Egon na niego. -
Zbud~ siQ chłopcr:e i nie zasypiaj na dobre l 

Przeraiony słutący zrywa sią z krzesła, myślą(', 
~e cyganie już Sfl w pokoju. ~i~ząc jednak: że 
qwokoło panuje cisza, patray zdZiwJOny na brab1ego. 

_ Daj mi rewolwer albo pistolet - rozkazuje 
zuabia - muszą mieć jakllŚ broń przy sobie, kiedy 
y śpisz. 
· Słu1ący podaje mu ntbity rewolwer, a hrabia 

dzie ao obok siebie i m<Swi : 

względnie normalnego toku życia i rozwoju 
pań3twowego. 

Z pożogi wojennej, która po ziemiach 
polskich szalała najdłużej wyszliśmy wpraw
dzie zwycięsko, ale okupiliśmy to ogromne
mi stratami. jeśli weźmiemy porównawczo, 
to we Francji zniszczono ogółem 285 ty
sięcy domostw, w Polsce zaś 1,671,000 
Liczba ostatnia wydaje nam się przesadzo
na i prawdopodobnie mieści w sobie także 
wszystkie przybudówki gospodarcze, a nie 
całe domostwa, w każdym razie różnica to 
kolosalna, jeśli zwa:.y się, że prócz teJ od
budowy czekało na stworzenie całeio apa· 
ratu państwowego, który gdzidndziej istniał 
od dawna. Mimo to zabraliśmy się do ro
boty raźno i ochoczo. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Przypominamy, że rok szkolny w Szkole 
Średniej Związku Polskiego rozpoczyna się 
dnia 21 stycznia b. r. o godz. 8 rano. 

Wiadomości 1 l'claki. 
ARESZTOWANIA POLAKÓW 

W ROSJI. 

Ryga 12 grudnia. - W ostatnim tygo
dniu władze sowieckie przeprowadziły sze
reg rewizyj i aresztowań wśród Polaków w 
Petersburgu. 

POWPROWADZENIU ,NOWEJ WA· 
LUTY W GDANSKU. 

Skończyły się w Gdańsku piękne dnie 
dla spekulantów, waluciarzy i paskarzy. Co
raj mniej widuje się elegantów o podejrza
nej elegancji i manierach, którzy do nieda
wna panowali we wszystkich lokalach pier
wszorzędnych. Pracujący stan średni i przed
stawiciele inteligencji, którzy żyli dotychczas 
w jak najtrudniejszych warunkach, zaczęli 
znowu zarabiać jako tako. Wypłynęli zno-

wu na powierzchnię, bo mogą już żyć p0 
ludzku. l dlatego też spotyka się znowu w 
lepszych lokalach naprawdę lepszą publicz
ność. T ak charakteryzuje stosunki w W ol
nem Mieście, które posiada już dobrą wa
lutę "Baltische Presse-. Albowiem do
brze Gdańskowi z nową walutą, gdyż ubiegł 
Polskę w sanacji. Tern gorzej jednak dla 
Polski, a zwłaszcza dla sąsiadujących z W ol
nem Miastem powiatów Pomorza. 

JAKIE DOCHODY ULEGAJĄ OPODAT
KOW ANIU W POLSCE I KTO JEST 

ZWOLNIONY OD PODATKU 
DOCHODOWEGO. 

W myśl ostatecznegc brzmienia ustawy 
o państwowym podatku dochodowym, opo
datkowaniu podlegają dochody: 

l) z nieruchomości gruntowej własnej, 
posiadanej, użytkcwanej lub dzierżawionej; 

2) z budynków; 
3) a) z przedsiębiorstw handlowych i 

przemysłowych, b) lz zajęć zawodowych i 
wszelkich innych zatrudnień o celach za
robkowych; 

4) z wynagrodzenia procentowego (tantjem) 
5) z kapitałów pieniężnych i praw ma

jątkowych; 
6) z uposażeń służbowych, emerytur i 

wynagrodzeń za najemną pracę; 

7) z wszelkisgo rodzaju źródeł dochodu 
nie wymienionych wyżej. 

Od podatku dechudowego wolni są: 
l) uwierzytelnieni przy rządzie Rzeczy

pospolitej zastępcy obcych państw oraz im 
przyddni urzędnicy i osoby, pozostające u 
nich w służbie, o ile . są cudzoziemcami z 
wyjątkiem podatku od dochodu ze źródeł 
wymienionych w art. l. ust 2 ustawy. 

2) Inne osoby, którym na podstawie u
kładów międzypaństwowych lub wogóle we
dług zasad prawa międzynarodowego, słu
ży prawo do zwolnienia od podatku docho· 
dowego z wyjątkiem podatku od dochodów 

ze źródeł, wymienionych w art. I ust. 2 
ustawy; 

3) weterani powstań 1831, 1848, 1863 r. 
co do pensji, pobieranych na mocy obo· 
wiązujący..:h ustaw. 

4) osoby, pobierające ze skarbu pensje i 
dodatki, przywiązane do odznaczeń za wa· 
leczność; za rany i t. p. co do tych pensji i 
dodatków; 

6) szeregowi wojsk polskich co do ich 
żołdu w służbie czynnej łącznie ze wszyst
kimi dodatkami; 

6) oficerowie, duchowili i urzędnicy woj· 
skowi w czasie wojny, należący do oddzia
łów postanowionych na stopie bojowej co 
do uposażenia, wypłacanego z etatu wojen
nego; 

7) Państwo i związki samorządne; 
8) osoby prawne, których dochody są o

bracane w całości na cele ogólnej użytecz
ności, naukowe, oświatowe, kulturalne, wy
znaniowe i dobroczynne. 

REORGANIZACJA URZĘDU EMIGRA .. 
CYJNEGO. 

Zapowiadana od dłuższego czasu reorga
nizacja Urzędu Emigracyjnego została w 
końcu przedrowadzona. W związku z tern 
wydział rachuby wraz z referatem osobowym 
przeniesiono do ministerstwa Pracy i Opieki 
społecznej, zaś biuro informacyjne, prezydjal
ne i wydział gospodarczy zostały zlikwido
wane. Szefem administracji mianowany zo
stał p. Seweryn Komorowski, były sekretarz 
Rady międzyministratnej dla spraw repatrjacji. 

\Xt'YSTĘP POLAKÓW W OLIMPIADZIE. 

W ósmej Olimpiadzie po raz pierwszy wy
stąpi oficjalnie Polska. Ciężar wysłania ekspe
dycji sportowej ma ponieść społeczeństwo. 
Utworzony komitet rozpoczął akcję celem 
zebrania potrzebnego funduszu. Posłowie i se· 
natorowie opodatkowali się na rzecz tego 
funduszu. Przygotowania organizacyjne są 
w pełnym toku. 

• - Tak, teraz mo~esz dalej spać. tak zręcznie, te cygan pada ze strzaskaną głową pasów 1ywności, gdył prowiant ich zupełnie jut 
- Joteli pan hrabia pozwoJi, to ja oojd~ na na ziemię. s1~ wyczerplłł i ogląd~ją się ostrotnie, czy nie nad· 

werand~ - mówi zawsty~zony słutący - tam prQ· - Tereso l - woł.a hrabia uradowany.- Przy chodzi jakt strzelec lub tandarm. W kieszeniach 
dzej będę mógł czuwać zasn!łwszy, bo łwiete po- szła pani w sam czzs. Dziś pani mnie tycie ura- maill na ~atdy wypadek rewolwery i pistolety. 
wietrze orzetwia. towała. Praychodzą oni cJ.o wsi ju1 po obied?.ie. Napeł• 

Znu1eny hrabia zaczyna drzemać, lecz z te1o Młoda dziewczyna patrzy blada i osłupiała na niwszy kosze swoje zakupionymi towarami, wracaj• 
półsnu budzi go wystrzał i głośny jQk. Potem sły- trójk~ le~ących na ziemi ~tkrwawionych CJianów. tą samlł drogą, którlł przybyli. 
szy coraz głośniejszy hałlll i tumult. Musi to być Jeden z oich stara si~ gwałtem podnieść i wy· Gdy schodzą na gościniec, chce Borsuk zajść 
w jego poblitu. ciąga sztylet w kierunitu hrabiego. do karczmy i me słucha przestrog sweao towarzy-

01ywia si~ cały dom, podwórze i ogród . - Precz stąd, ty zbóju - woła hrabia gro1ąc sza, którym jest Schwartz. 
Nie ma najmniejszej Wl\tpliwości, te ich cnanie mu rewolwerem. - Wieu przeciet, o co mi chodzi ~ - mówi 

napalili i ~e si~ slutba dworska rozpaczliwie broni. Z,grzytajl\C zębami, wysuwa się ranny cygan on - nie rób więc fakSów i cbodł ze mo4 
Hrabia Egon uo;iłuje powstać i udaje się mu to, drzwiami, które na werand~ prowadzP.. - Nie, nie! To zanadto niebezpieczne -

pomimo, te z trudem i bólem. Słyszy on joa na Obaj jego towarzysze zaś leżą nieruchomie na wzbrania si~ :>ohwartz. 
werandzie podejrzane ilosy i jęki. Widocznie za· podłOdze i nie dają ~nako tycia. - Jak się boiszt to id:! sam do domu, stara 
u::ordowali cyganie stojl\cego na straty słutącego. Terera odrzuciła strzelbq i drtąc z przeratenia, babo - woła Borsuk pogsrdliwie. 

8miertelny strach ogarnia samotnego chorego. zakrywa twarz swą r~koma. Chcąc me chc .. c musi wiQc Schwarłz p()jść za 
Słyszy on Ju1 dobywanie sią napastvików do drzwi Wtam wbiega do pokoju Szepanyi z dwoma nim, gdyt nie chce sam wrócie do karczmy lełoej. 
i okien jego pokoju i obawia się te oni w nallt~p- słuUłcymi i patrzy zdziwiony na trupy obu cyga- W izbie szynkoweJ spokoJnie jest i prawie pu
nej chwili jut do niego wtargną. A tu nie ma ni· nów. Hrabia Egon opowiada mu w kratkich sło· sto. Z gości jest tylko leśoiClJ Mainbard i stary 
kogo, aby go obronić. wach cały pnebieg ich walki. · ogrodnik R.lrn. Spostrzegłszy ich, byłby Schwarł~ 

Chwyciwszy za sznur od d2.wonka wiszący nad . W.vsłuchawszy opowiadani~ hrabiego, wybiera najchQtn1ej zawrócił, lecz Barsuk jest odważniejszy 
jego łó~kiem, ciąwnie on zań gwałtownie. Słyszy dz1edz1.c na werandę za zraniOnym cygauem, ale i n1e przypuszcza, aby ich w przebraniu tem po· 
on glojny ó1więk dzwonka, ale równocześnie od l ten zmld gdz1e~ b~z śladu. zneć można było. 
zywa się brz~k wybitej azyby szklannych drzwi • Przed drzwu1_m1 lety trup zamo~dowanego sl~- OJstawiają więc swoje kosze i siadailł przy stOC' 
prowadzlloych z werandy do pokoju, 8 w Gtworze zl\cego, a o~ok mego !z.tJlet, ktory pterś JiiO pueb1ł. Ie . Gospodarz przynosi im ~ąd~ne ~iwo ~ siada 
ukazuje się brązowa twarz cyg!lDil, o błyiZCZflCych . SzepB~Jl prze~zukuJe ogró~ l p~d~órze ze swr· napowrót o do stołu ~tarego ogr~dnlka ł le~DICZ8JO, 
oczach, patrzących dziko i mściwie na hrabiego. m•. lu~ZmJ, le~~ mkogo tam me zDaJdUJe Cyg~n1e z ktory~1 w tyweJ Jej rozmowte. 

Nim hrabia jeszcze za rewolwer chwyc'ć mote, uctekh, ~ostav.1wszy ~u tylko k1lku trupów sw 1ch: ,. Leśmc~y sp~jrzał bystro na obu P.rzybyłycb, l.ecz 
otwiersjlł si~ drzwi z trzaskiem a przez nie webo- . - Nie wrócą. om tu :;n~ w ta~ pr~dko - m6w1 me ma w1doczme tadne:;~ podajrzeo1a wobee Olch. 
dzi do pQkoju hrabiego ów cygan z dwoma towa- mspektor tryumfUJ!lCO :- dal1~my 1m dobrą nauczk~ . Bl'rsuk ~zapcze coś c1cho do swego towarzysza 
rzy!lzami. ~azaju~rz rano \\~Jełd:ta mspek!or z d"!oms U· J ~a~słu~b~Je z naprętoną uwa1ą rozmow~ &llfJIO• 

Poznają oni widocznie hrabiego Egona, bo roz· zbroJonymt .Pa~obkamt konno do mutsb. zao~aw~zy doleJ tróJki. . . . 
mawiaJą co§ tywo miQdzy sobll i ciskają na niego ze sob11 uwię~J~negg cygan.a,, którego wczoraJ wJe· Je~t tam _bow1em .mowa ? :taglwonym komJaa. 
grotby i przekleństwa czorem w sta1m przyłapali 1 oba telegramy Egona rzu R1tterz.e 1 o hrab1u Egome. 

do Olgi i Qretki. - Czy jeszcze dotychczas nie odnaleziono śladu 
Czas ten używa Egon na schwycenie rewolweru 

i tak zręcznie nim manewruje, łe dwóch cnanów 
jednego za drugim powąla na ziemi~ 

Lecz trzeci rzilca się na niego ze sztyletem w 
ręku, a hrabia Egon zdaje się by6 zgubio:uy. 

W tej krytycznej chwili otwieraj14 się drzwi Sil· 
siednisgo pokoju i na progu ukazuje ftiQ Tere~a ze 
strzelLą myśliwski\ w ręku, 

Poznaje ona oa pierwszy rzut oka niebezpie
czellstwo, w którem hrabia si~ znajduje i cei!JJe 

ROZDZIAŁ CL. 

Doltry połów. 

Do Wfli Rotenburg zblita się dwóch wędrowców. 
Wy.:ląd t>ją on', jak wieAniacy, na plecach maJą 
du~e kosze, a w rękach grube kije. 

komisarza - pyta gospodarz. 
- Nie l - odpowiada le~niczy, wzrul!zafąc ra• 

mionami - Daremne były wszystkie poszukiwania, 
- Ja jestem l'ewny, te on jut nie iyje, gdy.& 

w przeciwoym raz1e przeciet byiGbJ si<ę już co$ 
otłkryło - mówi gospodarz. 

- Motliwe - mruczy stary leśniczy - ale ja 
w to nie wierz~ ! Ten napis na płocie .• Spalone ich twarze okolone BIJ siweroi broda· 

- Ach, to tylko był głupi tart tego łotr• 
świe~yeb n · Scbwarua - Amieje ei~ sospodarz. 

mi, co im nadaje pozór starców. 
Id~} oni do mia!ltę dla zakupienia 

., t •• : 
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TTI f'I UO n.• w r ku flochn•łzi 3~ do 151) Nic 
U:: ZE. ; ..., 000 E ~1 • ·to ~a "rą t ... k 1 t 1 -1y "" 1111 t.y 

~r JĄ ,. ch u by • ce d; e c.u r+ g pęrn 1 c z " ą t 1kte powotarw. 

P~"W e pt'OW rł:~:ą I!O d l inne! celi .. Budkie
•icz f~:~·lnak z tr<1g1CPJ n pllkO om od, 

j>~O ie:h łl ł nam term o..;ł 1wy: • 'T , r 1dę 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W ,GAZE<:IE POLS.KIEJ•, 

JEDNORAZOWE au ... • "YJ':l:\ljC od 10 u 12 l c d 41 kapbń kle l zu!.:onr, ; ~·ą 1 niu l .lkO ro· 
do 5 trze by rdligtjoe w1eroyclil w kraj n 3ą do 

'<nnsulto iu,., i re~vdenc1 : ul. Cnm- r;;t·tt"czn•e zaopatrzn·J·•, ~Ie k'łtoUcka 
!lle"'d d r Ar • JOn. 5". T.1rf - .... 65 J ' Hola• dja moie WJ''ł ł \Ć ł!I<Hki 

u.ś'lliPr·ćl Ta vf1ura J'!'t moż~ p Jtrz •łHlą. 
'\•Jy ożvwić ucwc·a religiJnfl rosy1sk· ego 
ludu NH~ch s1e stanie wola Bllźa! I swe
mi palc·tm' k19re nie rlr~ .ły, p ·bł go 
o;ł wił D'łS w-zy,tkrch: ks•ęży bwm k1e;h 
izra~>l.t(', który s•e :r.najdował pomiędzy 
wt~źu·arni i mo e mach<lmat&nma i od
szedł sp··;kojnym krokiom. Pozostałiśmy 

V."nizelłosa zaproponuje Zgr~ma 
dz. niu Narodowemu, aby udzieliło 
królowi Jer~emu trzcchrniesiec:me· 
~o urlovu i wyjazd króla nie uwa. 
tało )ako zrzeczenie si~ praw do 
tronu. 

ZA OGl..OSZENIA 

stronnicy ~a 1-SZf'j 
2-giej 

2$000 od wiersza z 
uooo • • p • 
$200 • • 
$200 • .. 

• 3-ciej 
• 4-tej • u " 

. , .. , 0 i l miM,jORIU'I.J': du k t·aj6t! Z HIDOr 
~ skich H1a.-ndr0h1 ·]tSit k iif 1ynał Van 

K 'BS pruf~kt Pr Jpagandy R •Z\fZf>Wia 
Japonja NOWE OGROMSE 

TRZĘ~IENIE ZIEM! Rio de J tnei· 
ro 15 ,_ Z U'laki w Japonji lele• 
grafujq, że nowe gwałtowne trz~ 
si .. :-=ie ziPmi, dało sie czuć dziś o 
gn 'z, 5,50 raco w znacznej części 
Japoni - Najwi~cei da.ło się od· 
r.-mć w odległości 6 kilometrów od 
To' io. st licy J 1 ponji - Rury łłO• 
doc•agawe do .nowadzające wodę 
do S''>l jcy pop~k rr. ły, a równocześ· 
oie · w kilku stronach miasta wy• 
burhł poźar. Rodz•na cesarska ura. 
towała si~, Okolice Shimon i Seki 
tudz•et miasta Novoya, Mumadza 
i GoLmba poniosły ogromne stra 
ty W1el~ domOw prywatnych i pu• 
bhc~oych za walilo si~.-Wiele po· 
ciągów zostało wyrzuconych z to· 
rów kole]OW11ch. Nie ma jeszcze 
danych co do strat w ludziach, 
przypuszcza si~ jednak, że są 
znaczne. 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO N 
ZWOLNIE~IA W 1\HKI~TERSTWIE •da Wiary, .czerwony pą.pież-, jak N 

SPRAW ZAGRA;siCZ~YCH Rzymie nazywa;ą kiAr ·,wn kR t-.; ,.. i· 
z dnietn 1 list •p1da rb . zw: !lieni zo wyżs?.ej w Koś<reitl 'ustytucji, przezna 
ls ze służby przy rnio"st~;rju;o spraw cwnej do krze -11enia Kt·ólestwa Ch y:~tu 

znrl!l!.Owzoy-ch nast~~uj}cy urzędn1cy: sow~iO w świecie 
J. Tar~owski, posol nądzN. i mioi;:;ter Katolicy holenderscy, przewa'-nie dro· 

pr ho•uocny WoroaiPci: J an, po~Pł nad- boi wieśniacy i robototcy, st-\11 się <!7.JD• 
zwycz. i mi•Jister pt łnom., B uff·tł Bro· nikiem porządku i l lda w krt'lle.;twi) 
1, lr.~w,.r~dca legacyJny I kl .. jr, Stef ń dzil}ki doskonal'lj swoJ~j o·~J).niz tCii na 

•.d Zyg111unt. r-'l dc:t~ leg. I kl. B·,rAn .... m polu ~konam cznElrn i S!l01.,P.: J.lm 'i •m 

J. .... n r;;.dca leg U ld , dr. B 1b· ... ń~ki organtzacje rot) b •·'""' katolitl, e lit·La 
FMnc sluk, radc:t mtn, Lutze Birk A człoabw około 150,())1)' w ogóle nie
J ~k>l•mder, kon:>u! I k' .• Wąsow:ilki JózŁ•f zrozamlałym byłbJ' tam wypa· 
rl!rlca min., Wltkow:-;ki Jozfif, radca Ie· dek należeaja katulika do Oł" · 
f'llCyjny n kl., -Sobolewskt Edmund. st c tU laacjł I!IOCjal i!ityc·l.oej. Ty·n 
tt:f~J:-eot, Skrzyński Ignacy, sekretarz Jog. organizlłCJom katoHckrm prtewatml3 Z~iW· 
J k1; dt' Sfęl)owsłri M-rjao, st ref., Bu~ dzięcz.., Holandja uratowanie swoje w 
ch:ut'J"'~ki Michlłł, ref er er.; t, Fres~k1el r 19 tS od przewrotu, jakim z<tgrażal jeJ 
A h aron ref. IUakowicz Kaz mier.-, ref. i!Ocjahzm. Od tej p 1ry kat•Jiicv mają de 
Kooówna Jadwiga . ref, K•wer>~ki Broni cydu!ący udział Y',rządach i katolik !:>lt}i 
~luw, wicokon5ui, Rz:ym')wski W10centy, na czele gabinetu ministrów. 
rd, p~'!ISO\\'Y dr Sirarhek Ignacy, koo- Na podkreśtenie szczególne z!lslugujo 
sul, Skar1-yń 'ki Jan. ref. Sztencel Nie · wytrwała dą~nosć katolik~w holender 
~ird Leon, ref., Weber Rudolf. ref, skich do zorganizowania własnego wy 
Wvczółkowski Wacław. ref.. Z•emski znaniowego szkola•ctwa. W rzec1.:y same 
Zygmunt. wicekonsul, Horodyń;ki Bro· katolicy wychowują i kształcą swe dzte 
m:;łuw, sekr kon'i, Kowal..;k!l Natalfa. ci, z małemi wyjątkami, łJ')ko w 
o:-1.edn., Starkm:wówoa Janina, u·:~:ędn, llzkołac!h katolickich i to ka 
Chłusk.i Zrgmuot, ur.r.Qda., Cembrowski tolłckicll ale z i•ienia, ale z 
FcanJ;fizek, urzęda., Stacherski Wojciech, ducha. Dla tvch szkół, ktort3 z zas~tdy 
mzędo., Pulerukowski H;eronim. urzędn., :;ą sz.kolam1 wolnemi, zdoialt wywalczyć 
S;nułkowski W!ddysław, urzęd., Szelle na drodze prawodawczej zasiłki ze skar. 
1 :Jwa Helena, urzędn .. dr. Wienieweki bu narówni ze s1:kołami paóstwowemi. 
I,., v:.cy. praktykąnt, Baranowski Woj• Organizuj(\C si~ wewnętrznie, katoli 
c ech, hllnorowy r1dca poselstwa. cyzm holenderski nie zapomina o dzia 
N:lstępna list" zwolnionych obejmowBć blności misyjnej wśród protestantyzmu, 

b~dzie 60 nazwisk. toczonego rakiem racjonal1zmu i chylące· 
go się do zupełnej utraty wiary chrz:eści· 

- jaliskiej. W tym celu po większy~:h mia 

Przeg'ą.d religijny. ----
· KATOLICYZl'l'l w · HJLANDJI 

>rzv"nębif\ui . 
W cHsi~ następnym udało mi się od 

1,1 ln erzy. którzy go na śm'erć popro
wadztłi, d tWledlieć l:iię kilka sz-m;egołów 
o ostatnich chwilach jego 

Prałat!\ Dudkie~~oicz'l zamknięto w so• 
b0tę w południe do 0'3obneJ celi w któ• 
r i • ot.ostał puez oałl\ ole Jzielę do l.l ł· 
nccy O pół ocy z prowad..r.ono go do 

'iUtt C P. S, gdzie mu osNiadczono, 
ie prutihu jego o ula~kaw•enifl została 
odrzuconl\ i 1e musi umrzeć W mornen 
cie zwup.:ano mu w tyle ręcę z.w ązano 
równiet 1 JOgi !acz tak wolno, ie mogł 
1,;ć dro 1nem1 krokami PoprtJwadzono go 
następ ' •l'! do celt wyło1one) kamienr'iml 
i znaidujłl~'ęj się w piwn·cy Czeki. Gdy 
ram ws:M~Jł poprosił o 10 minut czasu 
dla motHltwy Następn .e ukląkł na mo· 
krej podł :dr.e kamienneJ i począł si~ m~· 
dlić. NH~ mL'gąc się przeżegnać, gdy~ ręce 
miał z tyłu 7.Wiązane, u ·zynił od:;>owiedoi 
ruch głową. Modlił si~ 10 minut i gdy 
poraz rłrugi znak krzyża głową uc1.ynił, 
dano do niflgo strzał z tyłu w kark. 
Prałat. Budkiewicz uoadl na ziemię w 
k!iluż~ krwi Drugą kul~ wycelowali mu 
w skroń; z CZ!iSzki trysoął mózg.- THk 
zakońc~:ył życ1e bobaterski prałat Budkie· 
wicz• 

·t .. apu:::o:ły t VE .\.DOc Y O hK 

Polska Wartizawa 16. - Po-
lieja \li Y rył ieik ą, o g. oizAcj · h 

W e dług depesz londyń~kich cen. 
rrum wybuchu miało być w Mac 
tt·umoto. Wstrząśnienia były podo• 
b'l do wrześobwycb. 

R ·dzina cesarska schroniła się 
do Mumadzu Między stohcą i sta
cjll Gotemba wywrOcHo aię sześć 
pociągów. 

Pekm 16. - Donosz~ z Osaki, 
że liczbę of•ar trz~sienia ziemi w 
ludz1ach obhczaj4 na 50 zabitych 
1 200 ranionych. 

Za cał14 4 ·te stronnicę 100$1)00 
• 

1/t. 4•teJ stronnicy 60$000 
r 1/, 4-tej stronnicy 35$000 

Na 3-ciej stronnicy o 25%, na 2 ej J 
o 50 o/o na 1-szej o 100 proc. więcej. k 

ZA OGŁOSZENIA MIESiijCZNE P 
Na 4-tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwadr. D 

• 3 ?-iej • 90 rs. za • • D 
• 2·tej " 110 rs. za • .i pi 
• l·szej " 140 rs. za , ,. C 
Przy ogłoszeniach p6łrocznych i rocz• 

Lych 35 proc. zni~kt. 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCY.JlłYM W 
Na 1 szej stronnicy 500$! 100 od wiersza S 

• 2•gief • 30 l$000 • • p 
• 3·ciej • 20CSOOO • • iJ 
NaJeżytoM przypadająca zu oglo· P 

szenia nalP.żJ zapłacić z góry. 

W liście tym powiadają, źe po· 
szukiwanie ich jest bezużyteczne, 
gdyż ~ają schronienie bezpieczne 
w całych 1~iemczecb1 bo dzialajq 
tylko przeciw zdraJcom Ojczyzny. 
List podpisany był przez 5•ciu 
człcnków sławnego stowarzyszenia 
Ober anderów 

Drezno 16. - Przy wyborach 
municypalnych odbytych dn. 10 b. m. 
w całej Saksonji zwyciężyły partje 
mieszczańskie narodowe, Socjaliści 
i komuniści otrzymali znacznie 
moiP iszą ilość głosów. 

Kiedy nies,..ałna sto lat temu oddzie 
lałll się Belgja od Hvlantlji, można było 
1.ywić vb~wę o uoliJżenie katolicyzmu w 

• okroj1ne n króiest '.e pozostającero pod 
berłam Or ń kleJ dyuastji Katolicy nie 
staaow1li wte iv nawęt trzeciej części lu· 

stach istnieją prawidło-No zorganizowano 
katecb11menaty dla protestantow, pragną · 
cycb przyil!ć wiarę katolickil L'c7blł na
wróceń jest doś6 znaczna, n. p. w· H ctadze 
wynosi pueciętnie 200 osób na rok. · 

INTERESUJĄCE SZCZEr.Ół .. Y O 0::3fA 
T NICH CH w ILAt.:H UMĘCZ~ ,NEGO 

ZA WIAKĘ SW SP PRAł:.I\TA 
BUDKIEWICZA 

Połsce. - Oz1eamki ogłaszają telegramy 
szvstów, rozgał~~iooą po całt> l Argentyna Buenos Aires 15 

Sko ,f•sk •;wano znlłczną ilo~ć do- z C·1rdoby o wybnchu powstania 
k:umentów, z któ ·vch dowiedzlano prz~c•w władz'lm miejscowym. 

Wrochy-Francja. R2ym 16. 
- Gwałtowny spadek franka fran· 
cuskiego i zrównanie wartości jego 
z wartością lira wło~.kiego wywo· 
lało ogromną radośc w całych Wło· 
szech. 

Paryż 16. - Celem uniknięcia 
dalszego spadku franka rzad fran. 
cuski podwyi.szył taksy pośrednie 
i bezpcśredoie o 20 proc. i zarzą· 
dził inne środki zapobie~awcze 

• dności okroJonej Holandj1, a tradycie 
walk religijnych, jakie się nieg lyś w tym. 
kraju rozgrywafy, mogły napawać oba
' ą. ze katol cyzm mPże znowu stać się 
prMrlmi Iem uci~ku ze strony kalwiń• 
:o tiego rote;.tautyzrou D~ięki wszakże 
wyttwataj Wierności katotików swojemu 
K śc•ołowi wzmucniał się katolicyzm w 
H h'1dji z kaHym dziec; iątkiem lat 3to 
suc.ek procentowy ludności katolickiej do 
lu it}(jści protestanckiej powoli ale st&le 
?.tuumiilł się na korzyść pierwszej, tak 
2e obecnie katolicy stau.owią więuej ni~ 
t:-zecią część ogółu ludmści Pod wzgl~· 

Turecki dtienntkarz p. O. Suddtk któ 
ry po długim pobycte w w ę7.ieniu mo 
skiawskiem powrócił do Konsttmtynopola, 
tak opowiada o ostatmcb chwlłacb śp. 
prałata Budkiewicza: 

.Katoliccy księża, którzy wszyscy po 
kilka języków europeJskich znali, byli mi 
bardzo sympatyczni. Wm~>śli oni prośbę 
o rewiilję proeegu do centrułnogo Korm
tetu 3 ciej międzynar dowki i oc.zakując 
na rezultat swej pr,,ś·;y czyc11h i mo 
dlili się, o~ywiając ud cz:.su do cz-1su 
swe CI!lła ewieleniami gimnastyczneroi 
Prałat Budkiewicz, gruby, niski, łysy gry 
wał w szachy ze mną lub z B.lrowskim 
modlił s;ę bez ostentacji, jadł z apety
tem i spał jak dziec.ę. W sobot~ przed 
świętami prawodawneroi przyszli po nie 
go ~ołnierze i zabrali go. Przed odejściem 
staraliśmy si~ wytł<tmaczyć mu, że zs 

· ieJ te c•rgahi~ada ta II!iała orlą. Taki sam ruch wybuchł w miej-
1t·Ć z~tm "icb sianu i w ten spoqób ~cowościach A.-iąs, Ledese:1a,E'iułJ, 
Dbj~ć ' zad Pdń ' ą D ?kon~no La Carlola i Vlamonte. Telegramy 
)fi lu ar~·sztowań, ?!!! te na jmieniaj~1 te powstańcy są 

.. . (M · si~ tu ·do czynienia z oo· dobrz'l uw rojeni i mają pQd. do· 
wecn ·a !emś łaJda<.f .H~m lewicy, statkiem amunicji. 
aby ~koropfomito . ., ć stron IJ ctll'1o Władze w zajętych miejscowo• 
narodowe 1 obe ny r2: d P. R.) śc.tach usuai~to i obs;J.dzono swemi 

Gr'ecja. Ą e V 15. - ~owv 
g b1u gr >o'ki z t ł u worz nv 
•r ' z u. R ·11 -so ·• W~ b Il"Cie tv m 
E t>Ute, io V oh~~ H s obtqł lek~ mi· 
'li ,tra spraw zagramczn ch. jak to 
było j~go żvczeniern. , 

ludźmi. 

Rząd wysłał tam znaczny od· 
d z1ał policji celem uśmierzenia bun· 
tu i przywrócenie. porządku. 

Niemcy. Paryż 16. -Delegat 
p 1Jicjt w Sw~ver w Nadreuji otrzy· 
m ł list z Frankfurtu pojpisany 
prz z osoby nieznane. które s1ę 
p(ldają. za morderców prezydenta 
Heiotzego. 

Obawiają się, że dalszy spadek 
franka może spowodować ~upadek 
gabinetu francuskiego. 

e .s0es~eeseesss0ee&seeeeeeee 

! KRONIKA KRAJOWA i 
8 »8088*088~08888®8a.9868888R 

Z Kurytyby. 
fliD życia · religtjoego i uświadomienia 

k tol:ckiego stąfą na bardzo wysokim 
p!lz~om!e; wielką j~s t liczba przyjmują 
c ch c1.ę'-'to komunję św, tak M w nie
którvch mie)scowościach na jednego do. 
roslego katolika przeciętna liczba komu· 

L,ndyn 16. - Kor sp ndent. D• 

giel, kiug1> dzienmka >Ex h1og Tę 
egraph Comoany, w At nach do 

nosi, ż.J rząd gr:!cki oa życz .. nie 
• 

SŁUCHACZ~ POLITECHNIKI RlO· 
St\IEJ PRZYBĘDĄ 00 KURYTYBY 

Dnia 20 b. m. mają prz;ybyć do 
Kurytyby słuchacze politechoiki z 
Rio de Janeiro. Towarzy·s~y6 im 

r:umnlnmnltifrnttmlłnnnmlnnnrnllmntthlmf•1mlłmllllllłłinifilłfiltr•itlłimnlnnnnllntttnttlt!lłllłłtlmnrnrnlnntnnmłnlilm,ttm.,nnntllńllll••·'"'''''l"'m':nl.illll.·tttlr11tll!ll'·· '''' 1 • , '. , ''·' ""''"·'llllnntllnn.,mntnillltliltinmrnnmnnlmlllttllttllttltlłtnnttrntllllnn •. tntnnlllftttllłnmmmnllftm'·nmnlltl/11111f1•mnmtttttl'mtmrmmłl'111lnlr1łlrilłliłiłtt 

'»(, 

- Nie wierzę w to l Gdyby nam się było udało 
r. ~yłapać Scbwartza i jego parobka, to byltbyśmy 
dt:iś już dalej Jii jeszcze ione mam kombinacje 
szepc.ze , leśmcJ;y, ' rzucając nieufae spojrzonia na obu 
no ~oprzyhylych. jifk gdyby aię obawiał w obecno· 
ści ich mówić. 

Borsuk mruga na swego towarzysza znac:~:I!CO i 
nt.'.lflłucbuje dalej. 

- I ja tak my~l~ - potakuJe stary ogrodnik 
- a pan Miller rowoież tego samego jest zdania 
Co on teraz robi l 

- B!ąka się po leeie w nadziei, M coś odkryje 
- To pewno, on sam jest winowajcą - mOwi 

g~'podarz - ale jak mu to dowieść l Bo po co 
on to właściwie zrobił ł 

- Nie ! To przeciet nie on sam zrobił - za 
przecza ogrodnik. 

-· Ale musi o tej sprawie wiedzie6 i byli współ · 
winnym - upiera si~ gospodarz. - Bo na cóiby 
inac1:ej był pisał na płocie, że komisarz żyje i dla
oilegoż by znikł tak oagle bez śladu i karczm~ 
swoją opuścil? 

- Musi on się w swojej karczmie gdzieś ukry· 
wać i kto wie, kto jeFzcze tam z nim jest scho
wany l - m6wi leśniczy. - Przeazukano wpraw 
dzie karczmę ·jego kilkakrotnie i nikogo nie znale
ziono~ ale któż zna tajervnica karczmy leśnej i ta· 
jerunvch jeJ kryjówek ł 

- Tak jest l - potwierdza gospodarz - bo 
przeciet Rurlobrody z całą swoją bandłl tam się 
ukrywał a ilekroć strzelcy oadchodzill, to znikali 
bez ś aou1 jak gdyby ziemia icb pochłonęła. 

- Trzebaby cały dom do fundamentów zwalić 
mówi stary Horn - a wtedy motnaby może 

dojsć do tego, co się tam pod spodem ukrywa. 
- Slss.lvsz? - szepcze Borsuk Scbwartzowi 

t o ucha. Oni są już na do!:lrym tropie A to 
wszystko tyś narobił N.ech cię piorun trzaś:1ie! 
l\16w;łem ci, 4e trn komJ:;arr. będzie naszą zgubą 
Tt-l'ilZ masz. za to, ~eś mnie nie słu bał 

ScbwHrtz zwiesta Z!~ ambara,;owany głowę i drt' 
il zame!:1okojeo:a 

Cb• >dź ! - mruczy Schwartz. - U itkajmy 
stfłd jakoa,prędlf•J 

- O, nte teraz l Zostaniemy tu spokojnie, aby 
cc:ś wi~cej usłyszftJ, 

Tymczasem rozmowa przy sąsiednim stoliku dlatego, ~e Gratka· w hótlrim czasie zostanie lira• Lecz w tej chwili zachodzi im bndarm w drogi 
zwróciła się na hrabiego Egnna, a stary ogrodn.k biną Rotenburg ? i pyta pozornio obojetnie: 
opowiada, że hrabia wyjechał do Węgier, aby Lia· - Do d ta "la ! Do tego nigdy nie dopuszcz~ 1 - Skąd wy jesteście, poczciwi ludzie ? 
nę szukać. - zgrzyta Schwartz. - Ze wsi Moerburg - odpowiada Borsuk 

- Jak ją odnajdzie, to stamą się stri-!s?.ne rze· - Czy jej chcesz w tem przeszkodzić -- szy· zmieniając głos. 
czy - dodaje wielozuacząco 1 bo wiedzą, kto jest dz1 Borsuk. - Tak? - pyta ~andarm przeciągle. - A dla 
sprawclł nieszcześć i utrapień hrabianki -· Naturalnie l Pok:1żę jej na współkę z Rudo· czego~ ja was tam jeszcze nigdy nie widział? 

- Tu jednakowoż wiele się zmieni, gdy sit bra- brodym. do kogo ona nate~v. - Bo my dopiero od przedwczoraj tam jeste& 
bia Egon ożeni - wtrąca gospodarz. mrugając f:- - Tak jest Jesteś wraz z Rudobrodym dość my, - odpowiada B trsuk cięto, podczas gdJ 
luternie oezyma. glupi, aby nowego bąka palnąó. Przl'zemnie, lecz Schwartz nie może przyjść do slo9'a ze strachu. 

- Niestety, przyszła maitonką brl\biego nie sami skutki głu wty swej ponie~iecie! - Hm - mruczy żandarm podejrzliwie - 1 
potrafi dorównać hrabinie Oldze i pokonać jej in - Nie je~:~t to talue głupie, jak się tobie zdaje l jBk wy się właściwie nazywacie? 
tryg - mówi ste.ry ogrodnik z westcbf)ten em. - burczy Schwartz. Bo najj .. ierw brab1ego tilraz Borsuk wymienia bez wahania dwa fałszywE 

-- Jakie to dziwne, te sobie rabia wybrał za l nie ma tu, a po drugie, hrabina Olga z chęcią nas nazwiska. 
ton~ taką zwykłą dziewczynę i do tego jeszcze pa· w tern w:>sprze! - A ćo to macie w koszach? - pyta łan 
sier~ict} tego łotra Sf'hwartza. - Mothwel - odpowiada Borsuk zimno. - darm dalej. · 

- Greta jest ładna - ciągnie gospodarz daleJ Ona to tak urządzi, że wy b~dziacie mieli prace i - Prowiant, który§my tu zakupili - odpowia 
- to jej trzeba przyznać, ale, aby być hrabin!\, na n•ebezpieczeństwo a ona zysk i korzyść. Ale co da Borsuk, pokazując zawartość swego kosza. 
to czegoś więcej jeszcze potrzeba. Ludzie tu nio mnie zresztą może obchodzić to wszystko? Chodź l Ż•mdarm nie mówi więcej nic J patrzy pytaj•CI 
będ14 jej sr;anowali l .A hrabia mógłby przeCle dostać my do domu ! na Millera, który się tej scenie uw11~nie przysłuchiwał 
takli samą ładną i do tego bogatą szlachciankę. -- Tak jest, a ja muszę jeszcze pomówić z Borsuk korzysta z tej chwili i wysuwa się zt 

- Dlaczegotby i biedna dziewczyna nie miała hrabiną - odpowiada Schwart. Schwartzem na ulicę. Wychodząc ze wsi, zatrzy. 
kiedyś zrobić szczęścia? - sprzeciwia się leśniczy W chwili, gdy si~ obydwaj towarzysze podno· muje się zapasany Schwartz i wola na Borsuka: 
- MuszQ powiedzieć, ~e mi się Gretka bardzo po- szą z siedzenia i do wyjścia zabierają, otwierają - Wypocznijmy przez chwilę. teraz się przed 
doba. Widziałem, jak hrabia kiedyś na zamek ją !lię drzwi i wchodzi ~anddrm a za nim detektyw niczego nie potrzebujemy obawiać Ten głupi żan 
przywiózł. A co do Schwartza, to on przecież D"t· Millllr, zawsze jeszcze w my~liwskiem ubraniu. darm na niczero się nie połapał. 
jest jej ojcem i ona nic z nim nie ma WSl)ólnego - Ą niech cię kaczka kopnie - wyrywa się Borsuk patrzy trwożliwie poza siebie a Schwart 

- I mnie to nic nie szkodzi - od~>,owiada go szeptem ·z ust fałszerza banknotów, któr} pada na· czyni to samo i uspo~aj:lją się depiero, przekow 
spodar-z hrabia m11si sam najlepieJ w·edtieć, co powrót na swoje siedzenie - To jest ten prze- wszy się, że nikt za nimi nie goni. 
robi Dał ją, jak słyszę, do Jakiejś pPnsji na wy· b1t'gły pomocnik leśniczego Czy on czego nie - Muszę ':lziś jeszcze z hrabiną o Gratce po 
kształcenie Dztwię się tylko, że hr11b10a Olga z te· lwącbal. mówić mówi, zwracajile się do Borsuka. -
go zadowolona. chodź ze mną. 

- Kto wie, czy zadowolona ? - wtrąca ogro Bor;;uk mówi tak cicho, ~e go prócz iednego - Czyś zwarjował ? - oburza się Borsuk • 
dnik. - Nie chcę du~o mówić, ale jestem pewien, Schwartza nikt usłyszeć nie może, Zerkają oai o- ja jestem zatiowolony, żem się z niebezpieczeóstw, 
te temu mał~eństwu przeszkod.ci, o ile to w jt•j badwaj zastraszeni w stronę nowoprzybyłych, którzy uratował i nie mam chęci narażać się na nowe. 
mocy bed.lie. ,;ię ter·az do stołu leśniczego zbliżają. - Jakto? Przecież nikt nie ma pojęcia, kto m; 

_ Hm 1 krząka leśniczy ostrzegająco, wskn S adłszy przy sasrednim stole rzuca detektyw jesteśmy. 
.mjąc na gości przy drngtm stole, poczAm rozmow wzmk na c bu przebranych łotrów - O, jakiś się r. ptem odwa~ny zrobił - Sl.J 
icb t.ak się uc1sza, ~e Scbwurtz i B 1rsuk ani słow,. c~.y~by on miał jakie podAjrzenie i poznał się dzi B :>rsuk. - Jak chcesz, to idt do zamku. J; 
więcej pola ,8ć nio mogą na ich maskach? - myśli dr7.ący ze strachu Bar. wracam do nory. 

Leęz S hwartz dość ju~ ąłyatał, d twllr:~; jogo uk, widząc. że ten domniemany elew leśniczego - O, ty tchórzu l To ju~ przecie~ wieczór, 
~krzywia się wyraz~m n•enaw1ści i zazdw~ci coś do żandllrma szepcze. nikt nas nie pozna, Ale jak nie chcesz .. 

- Ooa jest w mi••śete n!l 'ltmsjl? S)"ZY rm - Uciekfljmy czemorędzej-raJzi terazScbwartz. - Nie! - odpowiada Borsuk i idzie dal! 
?.:jadliwie. C1.ekaj, czekaJ l Oto się Rudobrody B 1r~uk krwa na gospodarza i rzuca mu pienilł· swoi!\ drogą. 
tą nowiną uciaszy l dte na stoł. Putem wstają obaj i wziąwozy kosze 

- Czego t - pyta Borsuk szydercza. - Czy swojo na plecy, zwraeajlł sit fut ku drzwiom. (Ciąg dalszy nastf4pi). 
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bQdą profesoroQJie Caetano Barbo·· 
sa i Lui1 Caetanc de Oliveira. Ce 
Iem tej wycieczki ma być dokładne 

11 zwiedzenie drogi kolejowej Kur1tyba 
Paransgua. 

UCZCZENIE PREZYDENTA STA 
NU P. D·RA CAETANO MUNHOZ 

. DA ROCHA. 
Z okazji zaś!:.1bin pana prezy. 

ej Jenta Stanu D-ra ~unhoz da Racha1 
• które mają się odbyć dnia 17 fi. m., 

przyjaciele mitdzy nimi i senator 
• Dr, Affonso Camargo ofiarowali 

D·rowi ~!letano Munboz da Rocha 
pieknv fortepjan, wvrobu austria• 
ckiej fabryki .h:hrba(a. 

• Przy of•arowaniu tt~o prezenlu 
w wili .. QJga c na ALu przemawiał 

a senator Dr. Affonso Alves Camargo, 
pccz<. m w serdecznych słowach 
podzi~kował pan Prezydent swym 

• przyjaciołom z1 tQ cenną pamiątkQ. 

ODSł ... ONIĘCIE POMNIKA APTE
KARZA ANDP.E DE BARROS. 
Dnia 12 b. m. został w szpitalu 

Santa Casa de Misericordia odsło· 
nięty pomnik dobroczynnego aptt>• 
kar za ~PJ Andre de Barros. Poronik 
ten na zamówienia Zarządu szpi• 
lala, któremu zmarły zapisał znacz· 
ną cz~ść swego majatku, wykonał 
artysta rzeźbiarz p. Jan Turim. 

Przed osłonięciem pomnika zo· 
stało odprawione w kaplicy szpital• 
nej naboteństwo ~ałobne za duszQ 
śp. zmarłego dobroczyńcy. 

Papierosy •VEADOc -
La Reine 

mieszanin,_ wyszukana 

Z Paran.y. 
MORDERSTWO. 

Na kolonji Affonso Camargo dnia 
6 bm. Jose F lorentino za mordował 

· Jose'go Marinho. Przyczyny tego 
morderstwa dotąd Dl~ zbadane, 

· Morderc~, który zdołał uciec, ściga 
policja. 

SAMOBÓJSTWO. 
W miejsccwości Rio Preto, nale· 

tącej do mul!icypjum lraty odebra. 
ła sobie ~ycie młoda 15 letnia .Ser 
d i na de Mora es Cury, ~ona Jana 
de Moraes Seixas, 

Samobójstwa dokonała N edina 
w nocy w domu swego ojca. Wstała 
pocichu z łóżka, wydobyła rewa) 
wer z pod głowy śpiącego mQ2a 
i krzyknąwszy: ,Janie1 ja sit: zu.· 
bijQ•I wypaliła z rewolweru zanim 
rpzespany mąt mógł temu przesz• 
kodzi6. Strzał ranił śmiertelnie Na· 
dinę w głowę i zranił lekko w gło• 
w~ także jej m~ża. 

Przyczyna samobójstwa tego na 
razie niezaana. Policja stara SiQ 
fakt ten tragiczny wyjaśnić. 

Ze Stanu B 1o de Janeiro 

DEFRAUDACJA W »BANCO COM· 
MERCIAL« DE SAO PAULO. 
Policja rioska uwięz1la urz"dnika 

filji »Binco Commerdal de Sao 
Paulo« 1 nazwiskiem Jose Meira da 
Rocha Vascóncełlos. Młodzieniec 
ten wraz z -4:-ma orzędoikarni in· 
nych banków pr pełnił defraudacj~ 
w banku, którego był urzędnikiem, 
na pr.zeszło 70 kont.ów. Malwersa· 
cji tej dokonał na podstawie fał· 
szywych czeków.-Jego spólników 
równie! uwięziono i znaleziono przy 
nich jeszcze sumę 44:900$000. 

PORWANIE1 JAK NA. FILMACH 
KINOWYCH. 

Na przedmieściu Meyer w Rio 
de Janeiro pewien młodzieniec po. 
rzucony przez narzeczoną, porwał 
ją dn. 16 b m. w gwałtowny spo· 
sób, wrzucił do przygotowanego 
automobiła i uwiózł. Policji jednak 
\ldało się g~J dopędzić i uwi~zić. 

Gwałt ten1 którego ~wiadkami 
było Wiele osób, wywołał osóJoe 
oburzenie. 

DO RIU MA ZAWITAĆ NIEBEZ
PIECZNA S't;AJKA MIĘOZY NA 

RODOWYOH WL~MYWACZY. 
Policja morska w Rio dt: Janeiro 

&Q~ta!a ~strz~żo:Jai te do s~olicy 

0Lwarcie roku szkolnego w Szkole Bredniej 
Związku Polskiego w Kurytybie 

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

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

Brazylji ma przybyć jednym z okr~ · 
tów francuskicb1 niebezpieczna .szaj 
ka włamywaczy mit:dzynarodowytb 
Policja rioska zarządziła wsze kie 
środki, aby tej niemih~j wizyty uni• 
knąć i w danym razie włamvwa• 
czy uwięzic i odstawić nap ... .. 
na okr~t 1 którym przybyli. 

ZAMORDOWAŁ ŻONĘ 
Z ZAZDRośCI. 

W pr wnym pensjonacie przy uli 
ry Generał Pedra w Rio de Janeiro 
Franciszek Jose Fernandes zamor· 
dował wystrzałami z rewolweru 
swoj" żon~~i ranił właścicielk~ pen 
sjonatu. Przyr,zyną zabójstwa ma 
być za1-drośd. 

PODATKI OSOBISTO· 
DOCHoDOWE. 

Kongres federalny zatwierdził po. 
datki od dochodów osobistych, któ, 
r~ jui w tym roku będą pobierane 
od tych osób1 które maj& roczne 
go dochod:J 10 kontów i wi~cej 
Prawo to jest dośó elastyczne i w 
wielu wypadkach za&trzega zgodą 
opodatkowanego. Jest to mote jeden 
z najsłuszniejszych podatk0w1 bo 
dotknie tylko bogatszych. Kto ma 
conaj.uoiej 10 tysięcy dochodu, ten 
śmiało mote i powinien płacie po· 
datek od tego dochodu. 

PRODUKCJA Z BOŻA W POŁU 
DNIOWYCH STANĄCH BRAZYLJI 

Wed~ug danych tatystycznych mi. 
nistersl w a rolnictwa produkcja psze. 
nicy, owsa, jęczmienia i żyta·w roku 
rolniczym 1922-1923 przedstawia 
sie oastt:pująco: 

P s z e n i c a • W Paranie obsia. 
no 1920 hektarów, które dały 
2130.700 kilogramow ziarna. w Rio 
uraode do Sui obsiaoo 96 500 he· 
ktarów1 i te dały 1t.J&L560.000 
kilogramów. 

Owies w Paranie obsiano 1200 
hekt. które dałv 1.000.000 kilogra· 
mów ziarna. W ~~anta C a tharina 
:?.asiano 262 hektary - produkcja 
198.500 kilogramów ziarna. W Rio 
Graode do Sui zasiano 4 091 he· 
ktarów- produkcja 5.327.000 ki 
logramóvł ziarna. 
ż y t o. W Paranie zasiano 9 000 

hektarów1 które dały 102.500.000 
kilogr. ziarna W Santa Catharine 
zasiano 3 500 hektarów,- produ• 
keja 5 849 850 klgr. ziarna. W Rio 
Graode do Spl zasiano 2.511 hekta• 
rów i te dały 2.971 000 kilogr. 
ziarna. 

J Q c z m i e ń . W Paranie obsia 
no 1 ~000 hektarów - tych pro· 
dukcja wynosi 1.100.000 kilogra
mów ziarna. W S ta Catharina za, 
siano 57 hektarów1 które dały 
25.500 kilogr. ziarna. W Rio Gran
de do Sul zasiano 4.746 hektarów, 
z tych produkcja 5 512.500 kilo
gramow ziarna. 

Porówna wszy powytsze dane z 
poprzednim rokiem rolniczym oka· 
zuje :;.owiekszenie produkcJi psze· 
nicy o 44 miljot-y kilogramów. 

katolik tak niepoczciwv. aby za• 
mierzał taką krzywdQ wvrządz16 
swemu bliźniemu i w dodatku ro. 
dakowi. I dla tego nie chcac si~ 
przyczyniać do waśni sąsiadów rw 
umieszczamy korespondencji w ca 
łości i ::ie \Vymieniamy całych 
nazwisk. GdtbY jednak prawda by· 
ło to, co nam p. p. P . pisze, to 
niech krzywdziciel czy krzywdzi
ciełka pami~taja o tem, te za zło 
~liwo~ć taką i krzvwdQ czvnson 
swym bliźnim pierwej czv pt-ź 1i• 
11karani surowo zostaną, bo P. Br'ś! 
jest nierychliwy1 ale spr !Wiedliw\ 
i nigdy bezkarnie nie puszcza /.ł
go, wyrządzonego b' iźniemu. 

- P. M G. w Tayó. Kant)'czki ~::ą na 
razie wyczerpane, za 2 midsiące spo. 
dziewamy siQ otrzyme6 nową przesyłką 
z Polski 

- P. Bazyli Orzegowski. Prenume 
ratQ otrzymaliśmy 

- P. J W Capoeiras. Książklł- do 
na b. • Wianek Marji • obecnie wycterpa 
na Koszta przesyłki Redakcja pobiera. 

- P. Jan B Siio Paulo. Wysłaliśmy 
kalendarz. Pien1ądze otrzymal1śmy Za 
ofiarQ dziQkuje::ny. 

P;, płtrosy ~ VEAUU ~ LOTU-;
miPs zgnina d ~ hbtn" 

01iary na biednych Po 
laków w Hambu·rgu 

Z KOLONJI GRAO P ARA złożyli pano
wie koloniści : SzC?.epan S'.acbta 5S 
Leon Dernaj 1$100.AndrzeJ Ltsieckt 400 rs 
Franciszek Herek 1 S Antoni Aotkiswicz 
1$ Szymon Sadztak 1$, Aleksandra Stach· 
ta 400 rs. Antoni Kraszewski 1$, MarJan 
Antkiewicz 1$, Wacław Maciejewski 2$ 
Władysław Dobiti 200 rs. Władysław 
Wiśniewski 500 rs. Jan Drżenicki 200 rs. 
Roman Mickiewicz 2v0 r,. Franciszek 
Daniajski 500 rs Józef Berek 2$, Sta
nisław Drżenicki 400 rs Wałerjan Herrk 
1$, Stanislaw W•śniewski 400 rs. Feliks 
Kawka 500 rs. Franc:szek Dernaj 1S, 
Wacław Dernaj 1$, Stanisław Kawka 1$, 
Bolesław Wiśniewski 1$, Jan Wroński 
l$ Rudolf Wroński 1$ Józef Hojoacki 
1$, Władysław Badziak 200 rs Paulo 
Lajpełt 200 rs. Wiktor HtJrek 500 rs 
Stanisław Gadziński 500 rs Andrzej Da· 
nieJsiu 500 rs. Stanisław Badziak 600 rs. 
Wacław Krajawski U, Antoni Pachołek 
500 rs. Anna Danielewska 400 rs Ma
ryjanna 200 r& Józefa Danielewska 200 rs. 
Helena Danielewska 100 rs. Stanisław 
Maciejewski 200 rs. Józef Kraszewski 
200 rs. Franciszek Danielski 200 rs. An 
toni Nowaczyk 500 rs. Feliks M•ckiew,cz 
U, Ignac Herek 500 rs. Jan Kraszewski 
500 rs. Stanisław Aotkiewicz 500 rs. 
Agnieszka Badziak 600 rs. Szczepan 
Maciejewski 1$, Władysław Drapczeński 
100 r!ł. Józef Drżenicki 500 rs. Kazimierz 
Drapczeński lł$, Jan Wiśniewski IS, 
Kazimierz Wiśniewski 200 rs Justyna 
Kanłowicz 1$ Hieromin Spanczerski 300rs 
Ignacy Szydlewski U. Julijann!l Wiśniew 
ska 500 rs. Razem suma 45$00o. 

Z tego odj~te na zapłaczenie przlsyłki 
pocztowej 1$700. 

Równie! na Hamburgczyków ze S ta 
Theresa: Józef Lipski 58, Jan Mokwa 5$. 

Na Pemałk ,.Centeaarło• 
ofiarowali z Ouro Verde (C~'~nmnbas) 
panowie : Bernard Gapski 5$. Jozf:\f 
Brenny 10$, Stanisław B1ałecki 2$, Wła
dysław Bęben 1$ 

Razem 18$000. 
______________________ ..... __ 

Pup1erut1y · Vłf. UO· -~ 
NEWYORK 

mieszanina 
Ostatnie wiadomości. 
RZYM. - Włoski komandor Guiseppe 

de MIChalis generalny komisarz emigra• 
cyjny, przedstawił na zebraniu Kr.mitetu 
emigracyjnego dnia 17 stycznia br, p O· 
jekt sorganizowania międzyn1rodowej 
KonferencJi emigracyjnej. Konferen(lja 
ta ma się odbyć w f\zymie w maju br. 
i ma w nieJ wziąść udział 40 państw. 

Od Redakcji. 
O p. P. P. z Alto da Serra das 

Nogueiras (lraty) otrzymali~my ko• 
respondenCJt:, w której autor mię 
dzy inneroi donosi nam, że gdy 
niejaki p. G. przej~~dbł z toną 
obok jego domu, żona jego pod· 
rz:.1ciła przy porteir;:e1 która p1·o
wadzi do pola, na ktOrem znaj 
duje sie bydłoJ świnie" etc., kulkę 
wielkości kurzego jaja zrobiont z 
chleba, bs.tatów. szmalcu, kawał
ków igieł i szkła tłuczonego. Pan 
P. P. przypuszcza, ta to była zro 
bione w relu zniszczenia mu in· 
w~ntarza tywego. Nie cbcęmy te 
mu uwierzyć, bo nie motemy przy• 
pu~cić1 aby zna lazł się P o lak i 

Rzym . - Telegramy nadesiane z Bel
gradu donoc;zą, te rząd jugosłowiański 
tgadza się na przylączenie Rjek1 (Fiume) 
du Włoch pod warunkiem, że port Bar· 
ros zostanie przyłączony do J1Jgosławji 
i utworzona zostanie wspóloa admini· 
stracja w obydwóch portach. 

MOSKWA. - Donoszą, M komisarz 
sowiecki dla handlu Krasin rozpoczął 
w Londynie pertraktacje, o pożyczkę w 
sumie trzydziestu do pięćdziesi~ciu mi
lfooów funtów szterlingów. 

Warszawa. - Rząd polski odnośnie 
do wykrytego ruchu faszystowskiego o
świadczył, te zachowa Aeisl'ł tajemnic~ 
fłi d~ ukoń~zenia tl~~z~~a policyjrl(rgo. 

;~~~~ - ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ł~~~~~~~łł 
fi ~ = Nowy Rok 1924 ! = OłwartJ' został dla wycody kolonistów ~ 
! S k ł ą d n a s i o n z P o l s ki 6JI 
4!f Pawła 1\IH.ODEIIA. = 
~ KU ~ 49 RYTYBA Tra-ve11sa Zacharlas nr. 5 , (ulica prowadz11ca 11 
~fi ' z Awemdy Lu'~ Xavier do Placu Zacbarias). tft 
4!f ~ 4\ctt ~ ~ = ~.g ; Warzyw: KA-PUSTA, buraki, brukiew, cebula, = 
...., 0 ma rebe w, rabata i t d. ; ::l ~~ • 
..., t-4~ c 
; ~ ~ ·- Kwiatów·: Bratki, gcździki1 łewkonje , macieJka. ! 
..., -... Mak i l. d. ,.,.. 
fi :z. ~ ił' 
~ ~ = ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = = rabaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza = 
ł1 siq z własnego ogrodu) bJI 
~ Kto przvjeidżK zdaJsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy hit 
i sit bie i sąsiadów w dobo.owe nasiooa. 
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\Casa Melichar 
ll&rJ'łyha, Praęa Menador (Jorreia 7 . 

~ 

Stała wystawa maszyn rolniczych 
wszelkiego rodzaju 
Trwałość, wytrzymało~6 

Ceny fabryczne 

Sprowadzam• wprost z pierwszorzqdnych fabryk 
europeJskich. 

a wlelkłe premje na WyRtawłe Błędzynarowej 
~ w Rio de .Jaaeire. 

Q~~- @} 

ROBOTNICY 
Młacja albo przJ'Ataaek • Varae• Grande• Liaha 8at 

Na fazendzie Caruinlto. własność Manoela Jose de Miranda w pobliżu 1tacji 
albo przystanku • Vargem Grande • potrzeba robotników do nast~puj,cych 

robót i po cenach poniżej wymienionych: 

llLEPKI 
do 12 tysi~cy 22$000 

25 • 25$000 
50 • 28$000 

1oo • aosooo 
DB~EWO OPĄLOWE 

Dla każdej ilośct metrów kubu;:znych 1$200 
1 ()()() ,, " 1S400 
2000 " " 1$500 
PODKŁA.DY (dor•entes) 

Stosownie do cddaleaia od hnJI kole:JOWej od 2$200 do 2$600 stosow-
nie do oddt~ len a od stacji kolejowej. 

SĘiil t»D.JOBOWE 
Za metr kubiczny zebranych t utożonych s~kow, atosownie do oddalenia od 

linji kolejowej od 3$500 do 4$000 · 
Bale (dyle pransze) płnjorowe. kloce imitujowe l e••••we 

za te roboty płaci sio dobre wynagrodzenie. 
&.&.ROSY 

Celem odstawienia powyżej wspommanych materjałów do linji kolejowej prsyj 
mule 1i9 karosy, a także daje się je na. fazendzte wraz z koń!J)i hab muła m 

i obrokiem dla tychze w przedsiębiorstw (w impreitado). 
Sklep spożywcr.y dostarcza żywności na Żtidanie. 

Udziela 119 bonifikacji wio~ nym przedsiębiorcom 
llanoel Jose de Jliranda 

13 - 16 
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l Prenumerujcie 
• 

,,NOWE ZYCIE" 

Poświęcone sprawom politycznym, społecznym i kulturaln' 
oświatowym. Walczy ' z wrogam1 polsko{,ci na Kresach Wscho· 

dnich Rzeczypospohtej. 
Bardzo korzystne dla reklam i ogłoszeń. 

Prenumerata roczna 2 dolary 
.Adre~ Redakcji i Ądminisłracji : 

i POLSKA, - Gredno, pl Batorego 8. 
Wydawca i Ks. poseł Z Kaczyński 
Redaktor: Ks. J:,. Sawoniewski 

)f: . . ' 
~~~~~w~~~~~~®~~~~m~~~~. 
(Zdaje się te wykryto powatne organr ._._.__. .. _._.._w. 
~acje bolsze~icko komunistyczna. a nie ' Dr. z J g m u n t Gr & d o w s i i ' 
fałszyatowskte. P. R ) , l * 

RewA!, ~i~domQści nad?Sła~" z ' ADWOKAT ' 
Moskwy zapewmaJf!, te stosnnk1 m1ędzy i l 
Trockim, a komisJą centralną Czeki są ' w 
bardzo naprętona Naczelne dowództwo ' Po ukończeniu uniwersytetu, ,,., 
ma być powierzone generałowi Budien· ma zaszczyt zawiadomić Sz 
nemu. :rrocki. obecnie obywa podro:te KolonjQ Polską, i! otworzył ' 
po ~eJ Rosj1 w opancerzowanym au· * kancelarjfo) adwokack' i te * 
tomoblłu. ' ł t · lk' ' Paryt. - Wychodzący tu dziennik ł z~ a Wla w~ze 1e sprawy CJ· 
amerykański .Nova York Herald• telegra- wdne1 krymmalne, spaclkowe, i 
fuje, te nsławiony dyktator rosyjski Trocki rozwodowe i t. d. • 
komisarz dla spraw wojskowych został l * . . . . * 
na rozkaz Czeki uwięziony za spłsk· • Biuro l mtPszkanae : ' 
wanie prz~ciw sowietom i 3 i ej między * · Praęa Uso ... lo K .37. U 
narodowce w .MoBkwfe. ..., ...................... 4i 



~----~----~------------------~------------·------------~---- ••••••••• .. . . ............. . 
.~ r. l\ irosław Szeligo~sski 

11yliy a-.;rdent klinik enropejskiełt Wielki Sklep Polski 
:c...~ek:arz. i. ope:rato:r 

r. OKONUJE WSZELKICH O PERACYl CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 
~ecz poołu~ najlluW:il.iydi spo:,obo~. llada za pomoc~ promiem Uoc ·1 t.gena. 

9stada własaą praeowgi~ do badań mikroskopowyeh ł b&da6 
luwi na choroby ukryte 

Marcina Szyndy & Ska 
Ohorych zamiejscowych przyjntuje na leczenie 

w swej klinice 
Bu11 Slh 'F.ra•e~sco a. 811 - Karytyba 

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. żytnią i kul:ursdziaoą, cukier, rył, sól, 

----------------------------------~--------_,-----
~Iedzie, ~Iiwii, rodzenki i konserwy· owocowe. 

Ma również najlepszą kaw~ mieloną z własnej fabryki. 

9'iwa z browaru T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

~ • • 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę. fa!iolę1 ziemniak•, masło1 jaja1 drzewo Jt.p. 

8PBZEDAŻ NA. JlOLON.JE H1JRT3WNA. l DĘTALimNA. lmnKmrr • 

CENY PHZYSTĘPNE 

&ze wgższa/f!ce wszgsMie inne 
) 
l 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

••••• ••••••• ••• ············~ 
Pl~~~~m.~!Jil~!m~~~~ 

LEKĄBZE 

D : Un .. lol!ł Jloreira 
Khnik& medyczno chirur iczna Specjal
ność: choroby ccl(U. ~szu , nosa i gardła 
Ko.nsu!tor;um: ulica Marechsl Floriano 

n 19 Rezydencja ul. Y de Nacar 
n 85, Telefon 388 037 

Dr ~ario• Iekłer 
0)entor l akuszer specjalność eboroby 
lwbiece i pfcherza. Przyjmuje od S do 
9 1 od 2 cio 4 godz wiecz. Przy ulicy 

Ccmcelhe-iro B rradu n 111 (3) 
Dr E• p Indola 

Rezydencja j konsułtorJu:n ul Marechal 
De doro n ·4~ Przyjmuje od 12 do 16 
gt"dz pn ooludn'u, Telefon 151 03) 

Dr Fn~neisaek .ł'rauko 
Przyjmuje od 3 do 5 po pol. Konsul
torjum ulica Barao do Serro Azul n 8 

Re~ydencJa ulica Commendador 
Araujo n 71- Ol 

Dr. Jl lzaacsoa 
O;lerator-Akuuer Specjlłlnośc choroby 
koDtece i p~chen~a. Kon~ultorjum Apte 
ka 1 de Mm;o n 6 Telef •n n 62 Re 

zydencj.s .K1o B•anco n r6, Teleflln 
n 661 08 

--~~--------------------» .- .DenóeH de Araujo 
tipecjalnc•ść; syfilis 1 choroby p~cberza 
Pn.yJm 'i e o1 3 do 5 po poł. Konsul· 

t.Jrjum Apteka Mtnervs, fl•c T!ra-
dente'ł 05 

D .· .kndolt W a, neeke 
Specj,lncść choroby nerwowe i dzie 
clnne, Dyrektor Centrali instytutu opieki 
'ł d ~b!ećm1 przy ul Alegra n ::, gdzie 

przyjmuje od 10 do 11 l pół z rana 
07 

· D r. Saldania Sobrinho 
Klintka dla dorosłych 1 dzieci Leczy 
syfilis we W$Zt'l< ch stadjach prepara 
tem B1smutbtodma. L~czy choroby 
r11rwawe i nałogowe jak slkr-holizm, 

uggest t ,KQnsultorju : Ut. S Fran• 
cuco n ~4. Ar tek Moderoa. Retydencjjt 

Tn.v~as" J. cb•riss n 12-a 09 
Dr. W irmo d L lm a 

Akusz:erja l operfiCJe. Konsult 'lJUm Ul. 
1 d-e M re; e> n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
do 4 i ół godz. po poludniu Re~y 

dencJa ul Dr Muricy n 129, 
Telefon 123 013 

---=~-:----"-

D i 8e·qoeira Lima 
M~dyk Chirurg~ SpEcjalność: choroby 
dziecinne, Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 KlJnsultor.um Apteka Mmerva, 
Pl&c T radentes Rezydencja Ut. Ebano 

Pere•ra n 27 04, 
---------~~ 

Dr. '.forres N euo 
Wyjeż4ia do th) ry .. ., w dzień i w 
n y Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. K·msułtorjum i re::yaencja PJa~ 

T1radeutes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

tiE~T'WSt;I -
A uoa «Jarmeł,ano CJłiie~ 

ul. Ebano Pereira n. 43 012 
Hcambel'ł.o Pimentel 

E.b aM Perelra n. 11 012 
.Jacek Dromlewiez ---

Z~by sztuczne z podniebieniem i bez 
w zło~i.e l kauczuku. Plombowanie i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota p1erwszorz~dna-Ceny prtystc

pne. Przy ul R•achuelo n 8. ou; 

Empreza Gaphica Paranaense 
Placido e Silva & Cia Ltda. 

Papiety wszelkich gatunków, najroz
maitsze ksi4Żki naukowe i belestry· 
styczne. Wykonuje siE; kAŻdą robol~ 
drukarsk11. Przy ulicy 15 de Novembra 

n 53 Adres telegrllf.czny .Gazeta• 
Caixa post~l R. 

Livraiła Dandłal 
Pierwszorz~dny zakład drukarski, intro· 
li~atornia, 1iniarnia i fabrykacja. kru 
handlowych Wybór ksu,żek i przyrz.4· 
dów szkolaych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul. 15 de Novembrc- 52 

Pempeo Rels 
Agent różnych fsrm, Importuje p&pierv 
i przybory b1urowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jota Loureiro n 39 Adres tele 
g'af'ctny LUZO Cain pcstal 308 

052 
ASEKUROW AC SIĘ MA ZYCIE 

Radztmy tylko w EQUITATIWIE, któ 
ra ma swoj, ftłjE; w Kurytybie przy 
ulicy l de Mar<;o n 4, A Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na Kurytybf 
Benjamin Ferreira Leite. 051 

1Jbraala Sokleaae l wełnia•e 
Nnwe i uiywane wszelkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMERClAL' 
fnbiarnta i zakład krawiecki, przy ul. 
M•recb!ll Florlano Peixnto n 45 053 

LA SAISuN 
Pani Navolar 

Eleganckie kapel~sze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelk1ch kapeluszy po 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Nc vembro n . 81. 
Telefon n 478 054 

::,w1eże nasiona ""anyw 1 k'W• tów 
posu~d• na s!łładzte ALEKSANDER 

WINIARSKI, 1-~lorlcultur Ed lwe•ss 
Przy ul1cy 15 de N . .N mbro n 27 Og ód 
przy ulicv Desemb"'ru.Adt' r M tt 047 

CJasa Selam.tlt 
Wyroby fajansowe, żelaztwa, szkła, 
amunicja, F,arby i oleje, wszelkie ma 
terjaly dla intalacji elektrycznej, lam 
py etc. Plac Tiradentes n 8 048 

8apataria 8iria 
Korzystajciel lakwiduje su; wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychlnie tanie 

Plac Ttra(!ontes z prawej strony ka-
tedry n 10 062 

Bodolpho .lon•cher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose Bomfsc•o n a - a 

CASA DALILA 
Estevam :t.łonutler, ?rzy ulfcy 15 de 
Novembro n. 68 naprzeciw C&sa Novi· 
dades Kapelusze, obuwie 1 inne przed· 
mioty dla możczyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny przystopne. 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal D~odoro n. 62 
Czyszezenie paznokci 2$500, Miszc:ze 
n!e odciaków as. masaż pieknośc:i 1$, 
myc:ie włosów 2S500, karbowanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje sio na obsta• 

lunek, loki, wa.rkoc&e i portize. 
.J oao B. .Ił ar t los 

tn. Marec~al Floriana, n. 102, przyj- l'lDl4DZE 
muJe o każdeJ gcdzinie. ll18 wyrotyczaj- sie na mały procent 

.Joato D.aciel ----..pod bypotekę lub pod gwarancją 
lJ~~ń~~ony dentysta w N. Ameryce, z bonusów i apolis • . Kupuje si~ i 
23 Jatl'ną · praktyk~. Wyrywa bez bólu d · d · · · · · 
plo~blije po : ~enie od 5$ i w.atawia p~ sprze al~ omy, &lem•e 1 maJątki. 

cenie od 10$ R'Jbota gwarantowana. InformacJe u rządowego correctora 
Ol. Commendador Araujo n. 24 Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 

010 chał Deodoro n. 38 028 
Leii." Docełłia 

Prtyirr:u;e od 8 do 11 i od 1 do 5 ej 
g~>tlziny. Plac Tiradenten n 10 

022 

garn e, pap ern;e 1 drU' 
k " n ie 

(jzil!fa tłe Novidades 
P sma ~1u~trowane, JUrol!.lo, ubawki 

ksJflŚki do nabożeństwa, śwlete obraz~ 
i statuetki, naJrozmtutrze przedmioty 
n· prezenty. Papiery wszelkich gatun 
~:>w. Pra1 uli~)' 15 do Novombro n e6 

· .. 

-
HOTEL CURITYBANO 

W t. n tura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta, tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porz&dne. 
Wina nacjonalne i zc-.graniczne. Po• 
syla siq obiady do domow. Przy 
ul. 1 de Ma~o n. 7 - UW AGA 
Tea hotel wyłącznie dla rodzin. 

060 

·1·'" 

.JOSE n 81JR1JGI 
Sprz{ daż hurtowna wszdkich ma· 

łeriałów i drobiazgów Telefon n 
146. Adres tele~rafll'Z"ly: •Surugic. 
S~rzyoka pocztowa 40 Przy ulicv 
15 d., N• V r'l"brn n, ~ 040 
------~C~,~~~S~A~I~~~D~I~A~N~------

Jana Prosdoctm'a 
O f cyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszyslkte dodatki. Przy ul, 8'lr ii.o 
do 8"'rrr Ą~ul n. 3 . 021 
------~----~------------Hotel GuRrany 
Prllift dtt E•t•crao n 32 1 34. Curityba· 
w l)Obl1żu stacji kolejowej Tanie i wy, 
godnie urządzone pokoje dla podróżu 
j4cych. Restauracja C~fe Restaurante 
Telefon 480 Właściciel 
039 Jan R'cciArdella 

UAS.t\ .JA«JOB 
JabOba G rinspunda 

Fabryka mebliJ materacyJ kołder 
i płaszc?y nieprzemakalnych. Po· 
siada m~~ble nowe i utywane. 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicv 
1 de M~ : (( ·1 n. 18 -Tel~ fon n. 389 

041 
----~~~~~~~~------n. Q U..t\RBEBA 

Wykłt~da cały kut~ tad!unkowo. 
ści i bucbalteqi handlowej podług 
oajpr~dsz• g-• i naJpraktyczni jsz»go 
systemu. Przygotowu1e uczni pra
ktycznie do ob1<:cia posad w biu• 
rach handlowych. bankach i fabry• 
kach. Lekcje kaligrafji utywanei w 
buhalterj1. Ulica Floraano Peixf1to 
n. 55. n19 

(JĄ A I""BĄTT, 

Skład m ~~ u J's i ~ Re 
mingt on i Co rond; ro 1SZ ' n do li~ 
czenia oraz kr.s ~H g•srrador? c -

Przv ulicy ló d•• N •V bron. 6n a . 
052 

-~()~A'!'"'!!i~Ą~=-LO~D::o:B::o...\.":'"'=:B~O::-:A:----

Fabryka chusteK, wykunuje naj· 
rozmaitsze hafty1 mereżki i pliso · 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
biehzny. 

Plac Taradentes n. 25 
026 
--a;{~ \~1-\ !l\ łl \~t; U-In j 

uczv 
Ellsa ()onstantioa Rocha 

przy ul. Comm~ndador Araujo o. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie • 038 
PJł\Cro~ NA SZKOŁĄ 

HAliDLOW & 
Przv uL Dt. Muric n. 103 na piętrze 

Dla b•ehalterów i kore•p•n· 
denłów 

Cały kurs trwa 1ó ouesięcy1 w skład 
któ·ego wchodzą 4 hiura: bankowe, 
fabryczne, składów burt.owych, ko· 

misowe. Zapisywać sie można 
zqw .e 027 

--~S~p--rz_e_d":"a""!J:-..,-s-:i~--·":"""o .. m""'"". -
do zabrama przy ulicy Carlos de C'lr· 
valho N 88 Inform'lcje ulic1 Rio Bran• 
co N. 80 

Dominik Kurecki 
Pos.ld zakład krawiecki 

CJlica Alecre N. łl 
Wielki wybór rosterjałów na ubranie 

lamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godtiny 

RobołiEl "warantowana. 
CENY NISKIE 

---------------------------Sociedade 
Cummercial Limitada 

(Hur-tO\Vll Ul (lOSkal 
«Jaixa pusłal 20ł B11a Bario 
•o Bio Braacu 103 ()orł· 

tłlla Pura•a·, 

Największy wynalazek dla l~czenła syfilisu 
Eli::x:i:r ,,9:1.4~~ 

11znany przez Narodowy Departament zdrowia publiczne1o pismem dn. 11 luteJO 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środlnem, czyszczl\cym krew i lelrar<~twem wielkiej wartaści. 
Już przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy eboroby nawot powa~niej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rękll 
odjął. U 9G0/o mężczyzn żonat ych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostai14 cbroni~nemi i to jest 
przyczyn~, że tysiące kobiet zamężnych ciet·pią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłtoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarcz!\ zupełnie do odzyskama waszego :~:drowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz) byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najod.powiedniej
sze~ lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest prLYJemnym w 
użycm. "ELIXIR. 914 • nabyć można we wszystkich aptekacła i skła• 
dach apte•·znycb w Brazylji. 
Główay skład łiJąlvao e Cia ' S. P11olo, ..l.v. Sio .Joio t-t• 

cza 

.. ~J~:ml~~~~~~~~~~~~~m " 
S~anowne Panie l 

W ci~gu 4 ch godzin uwolnać s1ę moż•'cie od kolek macioz• 
oych, jPż li użvw:~ć h,.dziPdt> -.F[.UXO SEO.c\TINAc 

uznana przez Narodowy Departament Zdrvwia Publicz'lego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,Fiuxo 8ed tioa• Jest jeJy .... ym zuan) m produktem leczniczym, 
ktorego skutek jest najszybszym w leczeu.iu niedornagań kobiecych. 
Kolki rnaciczne leczy w ciągu 4, cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ulatwta poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed następstwarot krwotoków. tak częatych przy 
porvdach. Przy innych chorobach kobiecych .Fluxo ~e4łathia• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jeflyni depozytarjusze: 

Galvlą & Cła S!io Paulo AvenidaS!io J"l9.0 145. 

i'lli1ł1&111111~4;R&Blllll~ł1B&Jł2Bil!łB,.IIS 
• l 

Jl Towarzystwa FraaeusJije Zegta~:;l J.lorskłej. . l r 

li JJGhargeur~s Reunis1
' i uSud Atlantique~~ l 

l Resularoe odjazdy z portów Saotos 1 Rio de Janeiro !, 

n do Hawre i Bordeaux. l Komunikacja n~jszybsza i najwygodniejsza statkami lu-
1
1 = ksusowemi posp:esznymi, które odbywa;, podr6t z~ Santos 1 

M do Francji w ló dniach, or:tz statkami specja.lni~ urządza• • !5 nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodaieJSZe po1 1
1 • mieszczenie 

ił Stalki mają do dyspozycji kabiov III klasy. l 
11 Podr6ż z Bordeaux, z Hsvre czylj z Pallice do Gdańtka od l 
11 bywa si~ pociąg~mi francuskiemi aż do Ounkerque, a z Dunkerque l 
M do Gdatl,ka statkami kom p. francus~iej • Transatlantique •. W ten l 
- sposób un·kn'e s!~ różnych nadużyć, na które nieraz bywaJil nara -1 .ił~ żeni nasi pud Jrnwie nA granicy niemieckiej • 

fł Najbliższy odjazd do Europy. l 
~~ Z 8A.NT08 Z RIO DE .J&liEIRO l 
B •liEOU\~Ac 13 styc~aia 14styczDta 
~ •M.ł.SSILIAc 12 • 13 • 
• ·EUBEE• • 18 ,, l ~ •itlOSELLAc 10 lutego 11 lutego 
• Sprzer.lat biletów z BrazyłJi do Polski oraz z Polski do 
li BrazylJi t. zn. (b1lh~tes de chamada) załatwia i bliż3~ych in· l 
B formacji udziela 1 
a Ignacy Kasprowicz 1 
11 Avenida 1 uiz Xavier N 28, KurytybJ. ~ 

=.. ... ~ .. ·····~······ ....... , 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo~bados 

. Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
Zawsze ma składzie wnystko co wchodzi w zakrt.s materjalów spożywczych 
W 1elki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagr&Ricznych. torebki na t)to~ 
i ws:r.ystko potrzebne dl& pallłcycb Skład znantch ~ygar bab!sktch jak: Su. 
erdtch & Cta,~ Stentier, Danneman, Cost11, Ferreira & Pen0111 M. Sennin & Ch 

Uhc:a Jose Bomfa~:io M !4 OS6 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N .• 70. 
Załot. w 1897 przez ĄIL·-.da Eruesta Bichels 

Ma zawsze na składzte Wielki wy b h' ka.peltHZf dla pań i dzieci 
z:1bawek, materjałow" przt!dmioty wł ściwe na. preaeoty, oraz na karnawał, 

Warto ,przekonać sit; osob;ście o dobroci towarów j&ko też o niz• 
kich ceoach 083 
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