
.•• f* 

-

l --'"-"'-:-..... 
,,~---......._"' 

_...<"'~ ~ / ' · oji,Jv,••···vł·•i ..". r\ 

· ~ dz1 , 
. t· '~ Ś1 d! . ~ 

' b tt• Wyda 

w 4 stron l' 
A~res dla Ust61t 

i pn;esylelt pi•· 
11.ir;żnych, (nle11 
postaes) 

l •Gazeta 
1 

J,olska•c 

1 Oaixa B Curi· 
, tyba-Parana 1 

j RectHkcya IDHl· 'l 
śc. 1nę prl ;: n! fi 
\ ln; "n~··· . i ,l 

i ~N. 811 WYDA\:~~\ 1 z t. RZ.'\DCA: Ks. T. Drapi~wskil_!.urytyba, Sro~a ~ ·a 23 Sty~znid. 19~~~~ ~E~~<TOR: ~~klarski~ \\Rok ~~ XI I 
l ~- . --- ·- - - - --~---

li 

~ 
l?DLSKA DZ!~!EJJSZA~ 

KILKA CYFR ST A TVSTYCZNYCH. , 

Nęgła razwinęły ożywioną działalność w cią
gu roku (maj 1922 1923) blisko cztero
krotnie zwiększając produkcję 132:482). 

Widzimy zatem, że w Polsce jest nie źle. 

· ·ę do Prezydenta Rzeczypospolitej i złożył 
nu prośbę o dymisję dla gabmetu. P. Pre
.qdent Wojciechowski dymisję na razie nie 
przyjął i odroczył swą decyzję. 

JAKIM RZĄDEM CHCIAŁ POLSKĘ 
URACZYC P. THUOUT f W PORO

ZUMIENIU Z MASONERJĄ. 

(Ciąg dalszy). . . 
:o Problem bezrobotnych przedsta\vla s1ę 

również znacznie lepiej niźli w innych pań-

Cyfry mówią najdobitniej, że praca wre, ma
jątek narodowy jest wcale pokaźny, produkcja 
stale wzrasta, dobrobyt najszerszych mas jest 
jest nie zły, przyczyny zatem niedomagań 
tkwić muszą gdzieindziej. Znajdziemy je w 
tej samej książce, z której powyższe cyfry 
zaczerpnęliśmy, mianowicie w "T abłicach 
statystycznych Polski z r. 1923 ", opracowa
nych z dużym nakładem pracy i sumiennie 
przez podsekretarza stan~ w głównym urzę· 
dzie statystycznym Dra Ignacego Weinfelda. 

Wiadomość o rezygnacji gabinetu zrobiła 
s lne wrażenie na lewicy, szczególnie w gru
r.ie Bryła, której wystąpienie z klubu "Pia
. ·a" spowodowało dymisję gabinetu. 

Gabinet p. Thugutta miał się składać mię
dzy innymi z następujących ministrów: spra 
wy wojskowe: J. Piłsudski, sprawy wewnętrzne: 
Thugut~ sprawiedliwość: Rudnicki (z proce
su ś. p. Niewiadomskiego), Ministerstwo han
dlu i przemysłu: Diamant, Ministerstwo ko
munikacji: Moraczewski. 

r. stwach zagranicznych. Mieliśmy . ich bo
:~ wiem w maju 1923 62,800, podczas gdy o 
ą połowę od nas mniejsza~ c~oci~ż co ~ra;v
,. da więcej przemysłowa 1 ~1ęce1 _robot.mkow 
Jt posiadająca CzechosłowaCJa, m~ała. Ich. w 
11 tym samym czasie 369,300. Poc1esza]ącą 
ll jest także rzeczą, że stan bezrobotnych .w 

Polsce w ciągu ostatnich dwu l~t stałe m;
mal jest ten sam, podczas g9y w m~ych .Pa~
stwach (z wyjątktem Franq1) ustaw1czme s1ę 

. Nie przypuszczali .:i posłowie, że czyn 
Lh nierozważny takie za sobą pociągnie na
. iępstwa. Poseł Bryi dwukrotnie zabiegał o 
spotkanie się z premjerem Witosem, ale bez· 
s utecznie. 

Na drugi dzień p. Prezydent Rzeczyspo
l_:tej przyjął dymisję gabinetu Witosa i po
ruczył utworzenie gabinetu przywódzcy opo-
7ycji sejmowej p. Thuguttowi. Ponieważ je
dnak p. Thuguttowi, mimo wszelkie wysiłki 
i ustępstwa nie udało się utworzyć gabine
tu, dlatego p. Prezydent poruczył to zada
llie p. Władysławowi Grabskiemu, byłemu 
ninistrowi 3karbu i premjerowi obecnego 
~:abinetu. 

Aby nakłonić p, Piłsudskiego do przyjęcia 
teki ministra spraw wojskowych jeździł p. Thu
gutt do Sulej0wska, p. Piłsudski jednak po
stawił wa'runek, że wszystkie projekty mi11i· 
stra wojny będą przyjęte bez dyskusji i że 
nie będzie obowiązany brać udziału w obra
dach Rady ministrów, Senatu i Sejmu. \XI a· 
runku tego nawet p. Thugutt nie mó :rł 
przyjąć (z "Głosu Narodu"). 

pogarsza. 
Płace robotnika polskiego utrzymały się 

prawie te same, co p!'zed wojną. Natomiast 
ltf znacznie leniej są płat~i biuraliści, a zwłasz-

cza urzędnicy bar.kowJ. . 

Na stronie 95 tych tablic mamy zesta
wione porównawczo dochody państwowe 
przed wojną i obecnie. Z cyfr tu podanych 
okazuje Gię, że ogółem przed wojną z tere
nów składających się na dzisiej ~zą Rzecz· 
pospolitą Polską państwa zaborcze wycią
gnęły 1.223.2 (w miljonach franków szwaj
carskich) obecnit zaś skarb państwa otrzy
muje zaledwie 348.2 miljonów franków szwaj
carskich. Wydatki zaborców na administra
cję wynosiły 925.9 miljonów fr. szw., nasze 
zaś 617.0 miljonów fr. szw., widać więc z 
tego, że wprawdzie gospodarujemy oszczęd
niej, ale za to mniej intenzywnie wpłacamy 
wszelkiego rodzaju podatki, akcyzy, cła i t. p. 

PRZEŚLADOWANIE POLAKÓW 
W BOLSZEWJI. 

~ fi'Dużo jednak gorzej płatni są urzędmcy 
państwowi, którzy w najlepszym wypa~ku 
pobierają 54 proc. s~::>jej płacy przedwoJ.en
nej. - Poprawa atoh tego stanu rzeczy Jest 
widoczna, w lipcu bowiem jeszcze z 1921 
stosunek ten wyrażał się w 42 proc. Nat.u: 
rałnym wynikiem tego jest, że warstwy m me; 
inteligentne, zarabiając przedwojenną płacę 
żyją znacznie lepieJ, niźli pracowni~y umy
słowi, którzy skazani są na wegetację za po
łowę dawnych swych poborów. 

Ale ani zarobki robotnika ani też pens'e 
urzędników nie są miarą majątku narodowego, 
który otrzymuje się przez równomierny roz
dział wszystkich zasobów na całą ludność. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

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

Skład obecnego gabinetu podaliśmy już 
w jednym z poprzednich numerów "Oaze
ty Polskiej ". Nadmieniamy dodatkowo, że 
w miejsce tymczasowego kierownika Mini
sterstwa spraw zagranicznych p. Bertoniego 
miał zostać zamianowany ministrem spraw 
Zagranicznych hr. Zamoyski, dotychczaso
wy poseł polski w Paryżu. 

Z Moskwy donoszą, że w Błagowiesz
czeńsku odbył się proces l O Polaków, człon
ków Domu Polskiego w tern mieście, oskar
żonych o działalność kontr-rewolucyjną. Cho
ciaż wszyscy oskar::eni zapewniali o swej 
niewinnoś ~i i żadnych dowodów obciążają
cych nie wykryto, skazano każdego z nich 
na 6 lat więzienia. 

BYŁY MINISTER WOJNY GENERAŁ 
SZEPTYCKI NA URLOPIE. 

REZYGNACJI MARSZAŁKA SEJMU 
NIE PRZYJĘTO. 

D Otóż w Polsce z podziału takiego przypada 
3,250 franków złotych majątku na głowę, 

PRZESILENIE GABINETOWE. 

Wystąpienie z klubu "Piasta" 15 posłów 
tak zwanęj grupy Bryła rozbiło polską wię
kszość sejmową. Skutkiem tego Rada Mi
nistrów na zebraniu dn. 16 grudnia 1924 
po przemówieniu wice-premjera Korfantego 
i ministr0w pp. Grabskiego i Chlapow
skiego postanowiła jednomyślnie podać się 
do dymisji. Bezzwłocznie premjer Witos udał 

W sprawie rezygnacji marszałka Sejmu 
p. Rataja wpłynął wniosek posła Dębskiego, 
głoszący: "Sejm nie przyjmuje do wiadomo
ści ~ezygnacji marszałka Rataja". 

Generał Szeptycki wyjechał na 8-mio ty
godnicwy urlop. Po powrocie z urlopu ma 
objąć z powrotem itlspektorat czwartej armji 
w Krakowie. 

l 
podczas gdy Włoszech tylko 3,228 fr., a 
w Japonji 1.110 franków. 

l Wskaźnikiem zaś naszych bogactw natu-
Uchwalono wszystkimi głosami przeciw 1 

POSEŁ W ACtJOWIAK WOJEWODĄ 
SLĄSKIM. 

głosom "Wyzwolenia" i "jedności Ludo- "Kurjer Polski" pisze, że p Wachowiak, 
V'ei" nie przyjąć jej do wiadomości. Wice- do niedawna prezes Narodoviej Partji Re
marszałek Sejmu zawiadomił Sejm, że po- botniczej klubu sejmowego, obejmuje w naj
i'lformuje posła Rataja o ponownym wy- l bliższym czasie województwo śląskie i w 
borze na marszałka z prośbą o przyjęcie. l związku z tern złożył mandat. 

l ralnych jest import i eksport. O ile pierwszy 
l stałe się zmniejsza (1921 . 100, 1923-61) 
l o tyle drugi rośnie bardzo poważnie (1 00: ! 1.228. W produkcji zaś, głównie kopalnie 
l 
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W walce o miljoay. 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, 

przez jerzego Bornes'R. 

- Przezemnie - mruczy lokaj i odwraca się - Dość! Rozumiem was przerywa mu Ol- - Któż mi może co udowodnić? - odpowia-
od niego. g!l'. - Chcecie mojej pcdpory ! Ale ja z taką ho· da Olga z pewną siebie miną - ho to, co wy o 

W kilka minut po tern nadjetdża hrabiowski łOłf\ nic więcej nie chcę mieć do czynienia Wiem mnie mówicie, to przecież żaden człowiek nie u· 
powóz, z którego Olga wysiada Lokaj melduje jej j&. jak na wasze przyrzeczenia można budowsć wierzy, takim bandytom, Jak wy. 
żądanie karczmarza, który się też rówLtocześnie zu. - Pani hrabino, to nie moja wina, że sprawa - O, zgrzyta Scbwartz złośliwie - zoba· 

15 L) chwale do niej zbliżPJ z 11etektywem nie udała s1ę po jef my§li - sze- czymy Niech pani nte zaromina R1tler1:1. On w!e 
(Cil4g dalszy}. Olga musztruje go podejrzliwie, nie poznając LlC~e Scbwartz cicho. Ale temu można zara- wszystko, pani hrabino Od niego m0że s1ę pani 

Schwartz staje i patrzy gniewnie za nim Lecz go w tern przebraniu. d;ać ! Chcę pani hrabinie zrobić propozycję czegoś gorszego spodz,ewac, · niż nawet my. 
myśl o Gratce i chęć zemsty nie dają mu spokoju - Czego chcecie l - pyta on11 lęrotko - i - Jpżeli mi jutro albo pojutrze zameldu·ecie - Ja się nie boję - - mówi 0 1ga spokojnie. -

Wstę!)ując do najbliższego sklepiku, zostawia u kto wy jesteście? ś~rierć Rittera i przyniesiecle dowód na to, to ja· A jak n e zrob1cie, czego żądaw od was, to wyko· 
kramarza swój Jcosz, mówi4c, że ma jeszcze we - Proszę o wysłuchanie mnie bez świadk6w zr-obię wszystko możliwe, aby Gratkę w waszą nam swoją groźbę. 
wsi coś do załatwienia i że sobie pakunek swój z wielmożna pani - mówi Scbwartz tonem pro§by moc oddać · odpowiada Olga krotko - - na int>e - Niech pani próbuje - urąga jej karczmarz. 
powrotem odbierze. - Jest to sprawa i dla pani hrabiny i dla mnie watunki ia się nie godz~. - Pani się jeszcze namyśli l A co do Grety ·-- o. 

Idąc do zamku, musi on przejść koło karczmy, IJardzo ważna. - Dobrze, pani hrabino. Pomówię ja o tam z dostanie ona się i bez pani pomocy w moje ręce. 
którą niedawno opu~cił, a to mu jest trochę nie- - Ozy mo~e jakie wisdumości o hrabiance Rudobrodym i spodziewam się, M on na to si.ą - O to już ja sil; postaram, aby ona w kle• 
wygodne. Pociesza się tylko tam, że już eiemno, Lianie - pyta hrabina pogardliwie. - Nie chcę o zgodzi, jak mo pani hrabina jeszcze kiJka tysią- szcze wasze nie wpadła. A teraz idzcie i zakomu• 
że go więc nikt w przejściu nie zobaczy. tam słyszeć czek dołoży. nikujcie towarzyszom swoim moje warunki Ja zo· 

Myli się jednak, bo Miller stojący z tandarmam To rzekłszy, odwraca się i wchodzi już na - Ani centa więcej nie dam - woła Olga C'l· staję przytem, co powiedziałam. 
przy oknie w półciemnym już pokoJu, spostrzega l schody. Nie dając się od służącego powstrzymać, burzona. -Ten łotr i tak już dość odemnie wydusił. To rzekłszy, pokazuje ona mu r~ką drzwi, a 
przechodzącego karczmarza idzie Schwartz za nią i woła: - Tak Jest, pani hrabino, to słuszne - po· Schwartz cofa się onieśmielony postacią ;ej i glo<:em. 

_ Ja obstaję przy tern, M ci dwaj włościanie - N1scb mnie r~ni hrabina wysłucha l Ja_ jes- twierdza Scbwartz- ale Rudobrody mimo to przy Patrzy on jeszcze przez chwilę na nią, jak ona 
bardzo są podejrzani - mówi Miller - oto ma tam ojczymem Gratki, narzeczonej pana hrab1ego. tem będzle obstawał ... wchodzi po schodach majestatycznie jak królowa 
pan jednego z nich znów tutaj l Dokąd on zdł\1a? Olga odwraca się z gniewnym błyskiem w oczech - Powiedzcie mi szczerze, czy macie detekty- Potem odwraca się i opuszcza zamek, kloąc cos 
Czy do zamku? - To wr jesteście tym łotrem ? - woła ona' wa u sieb,e ? - bada Olga pod nosem. 

- Ale~ oni obaj wyglądali, jak poczciwi wlo- gniewnie. - Czego tu chcecie l Czy jałmużny ? - Pewno ! - jest bezmyślna odpowiedź - Do lljs.bła l - wyrywa się gniewnie z jAgo 
'cianie wtrąca się leśniczy przystępUJPC do okca Precz z wami! Scbwartza ust. - Nie będę tego nawet mógł Rudobrodemu 

- Nie wierzę w to i podejrzewarr1, że je.len Schwartz cofa slą przel~kniony . Nie spodziewal - JRkzesz to być może, że was strzelcy i żan · opowiedzieć, bo on się ze mnie wysmieje. Co to 
z nich jest Schwartz, tak dobrze zamaskowany - on się takiego przyjęcia. • dRrmi dotychczas jeszcze nie odkryli 1 Oni przecież za baba. Ma f ut nóż przy gardle, a Jes~cze gro~i 

_ Chodzmy więc za nim, kiedy tak - woła - chciałem pani hrabinie tylko powiedzieć, że ja Scbwartz uśmiecha się z szatańskim tryumfe:n. Biegnąc szyblro, gestykuluje on i mbwi głośno 
upiera się Milłsr przy swojem. - Ależ pani hrabino - belkoce on wreszcie już k łka rł'ozy dom waaz przetrząsali. l nam. Nie mogę jej zrozumieć. 

tandarm. Gratkę obiecałem Rudobrodemu ... i że on ją dostanie. - Dlaczego? - powtarza on za hrabiną. - do siebie. Przybywszy do sklepiku, bierze znów 
h - Tak jest, ale i drugiego przyłapać musimy l Olga wybuc:ba szyc;erczym śmiechem. Bo my ukrywamy się w podziemiach i choćby oni kosz swoj na 'l)lecy i skierowuje kroki swe w stro-
~~ Panie leśniczy, idź pan tego drugieio wy~ledzić. - I to wy mnie mówicie? Idźcie do hrabiego j'3szcze tysiąc razy szukali, to nas nie znajdą. nę lasu. 

To rzekłszy, wybiega Miller z żandarmem. i wyjawcie ma swoje życzenia ' - Posłuchajcie, co wam teraz powiem - u Nie przeczuwa, że jest śledzony, 
~ Leśniczy wychodzi ze starem agrodnikiem szu- - Myślatem jednak, że pani hrabinie te!ll przy- śmiecha s;ę Olga ironicznie - i donieście to swoim Miller i żandarm czekali na niego i postępuj!\ 
fil kać za Borsukiem. jamoość sprawię, jeżeli Gratkę z oczu hrabiego U· towarzyf:z m. - .Je~eli mi w przeciągu dwu dni teraz ostrożnie za nim, aby się przekonać, czy on 

Schwartz dochod1i do zamku i uie przoczuwaj4c, sunę - uśmiecha się :Scbwartz przebiegłe. nie przyniesiecie dowodu, że detektyw już nie żyje, wraca do karczmy i czy jest tam jaąi schowek. 
ta go nieprzy1aciele jego śledzą, wchodzi cio dworu. Olga pojmuje, o co temu łotrowi chodzi i na- to dam zn ć władzom o waszero ukryciu. Abyście Schwartz biegnie z pakunkiem swym szybko 

Służący, ktbry go spotyka. pyt~ go szorstko, myś!a się ·przez chwilę, czy go przecież wraz 'Z Ru jedr.1ak tymczasem uciec nie mogli, to karczma wa· przez las jest już wprawdzie ciemna noc ale 
czego sobie iyczy i mierzy domniemanl-'go wieśuia- dobrodym nie użyć do planów przeciwko Gretce. sza będ :o:te ·od ścisłym dozorem moich ludzi od księżyc wysuwający się od czasu do czaau z' poza 

i ka pogardliw~m spojrzemem - Robcie co chceCle - mówi ona wreszcie dzisie)s1.ego dnia. chmur, · rozwidnia drogę o tria, że on się wrale 
ł - M!:lm pani htabinie coś bardzo ważnego do po cbw1li. - Co mnie wasza pasierbica obcho· - O tego pam nie zrobi, pani hrabint' dobrze zorJentować może. 
1 doniesienia - oświadcza Scbwartz dzić może. woła szynkarz blady i drżący. - Bo jeśli nas Ledwo jednak uszedł połow~ drogi, spostrzega 

~· - WielmożneJ pani nie ma w domu. - Ale to pani hrabinie przecież nie jest obo· przyłapią, to tern samem detektyw wolność odzy- zdalaka zbliżające się ku niemu dwie postacie 
- Tak? Więc zaczekam, dopóki ona nie jętoo, czem Gratka jest dla hr.1biego - mówi on ska, a wtedy, pani hrabino, los pani byłby ten jedna z nicb w myśliwl!kiem ubraniu, z przewie· 

powr6ci. poufnie, - i dlatego... sam, co i nasz... s~on'ł przez ramię strzelbq. 
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DR ALt.EGR~TJ'I FILHO 
LECZENIE OGÓuNE 

a ~esssss·0~s~s~ss9seeesses~s 

i KRONIKA KRAJOWA i T&BELA CEW OQŁOSZEN 
W ,GAZE«JI. POLSKIEJ•. 

l! Speci 1'\ i ność: choroby kobiece i dzie• 
111 .. L .... n!r.uje od 10 do 12 i od 4 

do 5 

\T '~M G 1farb'ł Z<J ścin:ia !Jtw :e, '·MLfł 
,.. ę .:.- 1~uc1śuięcaem ukrytej spn~~yay :&na 
leziono olbrzymi skład złota i kosztow· 
ności, które w przeważnaj części poehol 
dzą z kościołów. 

: 11 pot\01enie w kułach politvcz· 
:tycb. Spadek ten przypisują kam• 
panji, wytoczonej Ftancji, aby ją 
zmusić do astępstw w -;prawi., odsz· 
I{Odowań, a takte (; tvce ener• 
M z n ' P 1incare·~'>. 

S~SS~S*0S&SS888S0~ae8&8~88ł~ ZA OGł.OSZENIA JEON_ORĄZOWEJ' t. 

Kon'!lultcr'um ·i rezvdencja: ul. Cnm-
me7ldador Araujo n. 5.~. Telefon n 65') 

o 2 - ""'---- --------
ŚLEDZTWO SĄDOWE, W 
SPRA WlE ROZRUCHOW 

KRAKOWSKICH. 
Śledztwo sądowe jest już pra

wie na ukończeniu, a do przesłu
chania pozostaje jeszcze tylko kil· 
ka osób. Władze sądowe wysłały 
do prokuratorji wniosek o wy
puszczenie z więzie11ia osób, któ 
rych wina nie została w zupełno
ki udowodniona. 

WYt\RYCIE TAJEMNICZYCH 
SKARBvW. 

Wartości wykrytych przedmiotów tru• 
Ju• r było oarazie ustalić, gdyż zna id uje 
~Nl wśr~d n1ch ca!y szereg #lelkiej war 
t se1 arty;;t\'cznej D'łczyń, które ocenić 
mogą tylko r z:eczozna wcy. Skąd pocho · 
dzą ~kradzione pr1.ed~ioty i przez. kog•' 
zo~taly zgromadzone w tajemn.czaj willi, 
wyka:?.e ściśiejsze śledztwo. 

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

TElEGRAMY 
Polska w~rszawa 19 - Po 

ltqa p•·z pruwad:ttła szereg rew1zyj 
w stowarzyszeniach faszystów (?) w 
Łodzi, Kielcach i Radomiu i uwił~· 
ziła przeszło 50 osob. 

W okolicach Ciechodnka w od!egł~ści Niemcy. Berlin 17. - Znany 
kilku kilometrów od miasta, znajduje się pisarz Gierniecki Maksymilian Har· 
elegancka, a jednocześnie dziw nie sa· 
motna i tajemnicza willa Wydawała siQ den oświadczył dztenmkarzom ame• 
pusta,i niezamieszkała, wyjątkowej jednak rykań ski m, że Niemcy qie potrze· 
wielko~ci pies. zdalaka warczący groź1ie bU Ul keE dytl1 dla zakupna z bota) 
na ludzi, wskazywał, że w willi ktoś gdvż rolmcy niem1eccy dostarcz..-ć 
mteszkał i jest mocno strzeżony ł t ~ · · ..er l 

Czasem w willi wytmwata sif} wiotka ~o mogą Z a W01:.1C1q, )ea l ty lw 
postać młodej, pięknej ~ydówki. którn zechcą pracowaó. 
szczelnie osłonięta, pośpiesznie gdzieś sa· Rząd nie!lliecki i dzienniki krv 
motnie zdątała tyku Jt). vstro to oświadczenre H'łr• 

Z okien pałacyku obserwowały ją cie- dena, tWiet•dząc źe rol1icy :uemit:C' 
kawa i vrzenikliwe oczy starego r11da· cy nie są w stanie zaspokoić po 
wago żyda. 
Młodą żydówką zainteresował się jeden t(zt'b kroju. 

z młodych funkcjonarjuszy połicj1 wy· Berlin 18. - Na niemieckim 
wiadowczej, spotkawszy ją kilkakrotn•e Górnym St~sku -w-ybuchł strajk ro· 
w okolicy Dvszedł za nią do willi, ~dzie bJtOJków fabry•!znych. S itU'l~'ia z 
jednak groźny brytan zmusił go 110 od· każrlym dniaro SiA pogorsza z po 
wrotu .., 

Zaciekawiony wywiadowca nie dal wodu Up:.lru tak robutnikOw, jak 
jednak za wygraną. Z':łczekał do zmroku J pracodawców. 
i rozpoczął obserwację. Uśpiwszy zna· Prawie wszystkie fabryki niP fun 
n~m sobie sposobem ~zuj~uść psa, wy ~ kcjonuja Liczba rubotatków nie 
w1ado_wca dotarł ~o ok1enmc i poprzez· prJ\cujących wynosi przeszło 60 
szczehny począł su~ przyglądać wnętrzu . . . • 
Wkrótce uderzyło go niezwykle zjawisko. tysu~cy osób. Ct oświadczaJą, że 
Duża sala pałacyku zapłonęła światłem winnymi straJkU są fabrykailm1 
rz~t~istem. Jednocześnie jednak r~dy .ty? przez swe ~ądanie, aby robotnicy 
wys~edl na podwót.ze, pos!ał ktlk_a mi- pracowali 12 gcd~in dziennie. 
nut l upewmwszy 511~! że 018~8 ~~~ogo, Rio de Janeiro 18.- Z' Berlina 
powróctł do środka 1 przybhżył się do . . 
ściany, na której, jak do modlitwy, wy- te~egrafą-1ą, ż.e. deput_owa~r narodo 
ciągnął ręca i przyłożył czoło. Wl przeifstaw1h Radzte panstwa pro· 

W. tej chwih ściana ~ię powoli r~zsu· test przeciw kondołencjąm, którt> 
nęła 1 sal~ ~ap~łała dztwnym. blask1e~ złohł poseł niemiecki w Paryżu 
Skrzyły się 1 migotały prawdziwym św:ta· rzadowt francuskiemu z powodu 
tłem naczynia .złote, wysadzane brylan· "' , 
tarni. Stały tam, niby w kościele ca ołta· katastrofy ~ 0Jxrnude a c. - De;>uto 
rzu, przedziwnej miS'terntłj roboty kiełi· wani narodowi są zdama1 ~e te•1 
c by, monstrancje, krzy:Łe, lichtarze, dzban akt rz~du ubh~a god::ośe1 narod:>W•· 1 
ki starożytne, łańcuc~y złote, _pierści~ni{' Ber lm 20. - W Oiis;;eldodJe 
v.:ysadząn~ brylantami, ~~lczykl, plerścJOn, wybuchły rozruchy robotmcze. Ro 
k1, zegark1, bransoletki 1 t, p. . . 

1
. · 

Rudy żyd zachwycał się widokiem botmcy. rzuCaJ~\ na po lCJ~ bo?JbY 
tych skarbów. Niemniejsze wrażenia zro· ręczne 1 pedardy. Of1ar w ludziach 
biły one na wywiadowcy, któremu wy- dotychczas nie było. Uwięziono wie. 
wietrzała z głr.wy piękna żydówka i czem1 le osób 
prędzej doniósł władzom swoim o dziw· • 
nero odkryciu Policja niezwłoeznie uda-
ła się- do tajemniczej willi, aresztując Francja. Pary~ 18. C;ągły spa· 
odrazu rudego żyda, który podał się za dek kursu franka wywołał wielkie 

G-eoerah1a Ko.tbJeracja pracy 
t.ą,daJ aby wycofano wszystkie ka· 
pttały ulokawaoe zagranicą i nało' 
żono specJalna taks~ na kapitały 
oi~produktywne, aby j~ w ten spo· 
sób jak najwięcej ograniczyć. 

Paryż 20. - Izba deputowanych 
udziehła ponownie gabinetowi Po .. 
1m'a1 e' g" votum zaufaoia i uch w a 
1 ła nllstępujac ~j t· ~Ś•'l rezulucję: 
~Parlament ra.t\fti\UJe stanowts!\0 
rz::&du i je~o polityk~ zagraniczną1 
dotyczącą szczególnie okupacji Za· 
gł~bia Ruhry c. 

Rosja. Londyn 19. - Tutej · 
sza delegacja sowiecka zaorzecza 
w1adomoaci o uwięz~tm• u Ttockie· 
goJ uważaJI\C ją za absurd. 

Sao Paulo 20. - Dzienniki wło 
skie PiSZił że między Włoch mi 
1 Rosja zostały rozpacz~te ws,ępnt: 
l)t:rLrC~.kł.tqe· cel ·m u~nan1a prz~z 
!.'Zad wł·•SitJ ,·ządu sowtdów Traktat 
lduośay ml1. być pudptsany w cią. 

gu kilKu dni Nastapiło JUt porozu 
mienie co do nazwbtt odnośnych 
ambasadorów. 

AngJja Londyn 19 - Upadzk 
gabmt: u Badwina test spodziewany 
ka:łdeJ chwili. 

Londyn 20. - Liberałoi b~da 
głosowali za udzielentem obecne· 
mu gabinetowi votum nieufności. 

P. Saldwin radzi swoim przy 
jaciołom ~ohtvczuym, aby uczynili 
to samo 

Po podaniu się do dymisji obec· 
nego gabinetu Bddwina parlament 
wstrzyma swe prace, aby daG czas 
p. Mac Donaldowi do utworzenia 
nowego gabinetu. 

Włochy Rzym 19.-Ks. Aosty 
oo CłQikteJ chorobie wyjecbał do 
Cairo dla zupełnego odzyskania 
zdrowia 

R w m 20. - Oj cieć S'w. Pius XI 
or~tsłt\ł kl.lrdynałowi Dubois w Pa· 
·vtu 50 tysięcy franków 1ako za 
oomogę dla ludności dotkmQteJ 01 

statma powodz1ą i dla Ni.·mr.ów 
miljon dwieście tysiący lirów, 50 
tysi~cy metrów płótna i 300 litrów 
oleju dla sakramentu bierzmowania. 

Z Kurytyby. 
ZAŚLUBINY P. PREZYDENTA 

STANU DRA OAETANA 
MUNHOZ '.)A ROCHA. 

Dnia 17 b. m. odbył się w La· 
pie śl:lb p. prezydenia Parany dra 
Caetano ~uohoz da R~cha z pan
ną Si!vią Lacerda Braga. 
Związek małżeilski pobłogosła· 

wił Najprzew. Ks. biskup D. Joao 
B raga. 

Z Para.o.y. 
ZABÓJSTWO Z ZEMSTY. 

W Tomazinie Antonio Jacob pr~e~ 
grawszy dnia lo b. m. sprawQ sąi 
dową z rolnikiem Jutjuszero Souza, 
zamordował tege ostatniego i uciekł. 
Pohcja ściga zbrodniarza. 

RODZINA ZBRODNIARZY. 

W miejscowo~ci Rio do Peixe, 
w dniu 29 grudnia ub. r. bracia 
Frdocisco Pedro Fllbo1 Antonio Pe
dro da Silva, Joao Pedro da Silva 
1 Jose Rodriguez da Silva, zamor 
dowali w barbarzyński sposób Sa• 
turoma de Olivi"ira, Aparicia de Olh 
ve•ra i Etelvmę Fermino. 

PcniewaJ. zamordowana EteJvina 
Fermtno, tona Fraocisca Pedro 
Flłho, tegoż z powodu złego ob· 
chodzenia się z nią przed dwoma 
miesiącami opuściła i żyG z nim 
nie chciała, dlatego mordercy, któ· 
rzy przypuszczali1 że ś łłiadków te1 
zbrodni nie mieliJ oekar~vli męża 
Etełviay, o popełnienie tych mor· 
derstw. Na szczęście byli świadko· 
wie Germano Claro i jego żona, 
którzy, jakby zrządzeniem Bożem 
lamtędy pr!echodzili i morderstw 
~ych, nie widzeni przez morderców, 
byli świadkami. 

Zbrodniarzy uwięziono. Niedługo 
staną przed sądem. 

DRUGA KOLOWA Ł4CZĄCA fA 
RANĘ ZE STANEM MATTO 

GROSSO. 
DzifJki energji i ogromnym wy 

siłkeru p. pułkowmka Manoeła Men. 
des de Camargo. została wybudo• 
wana droga kołowa, która połą· 
czyła Stan Paran~ ze Stanem Mat· 
to Grosso. Droga ta ma początek 
w miasteczku Tibagy i dochodzi aż 
do portu S. Josi nad r~eką Paraoa 
Cała droga ma długości 80 mil, 

~a t.szej stronnicy 2$000 od wiera: 
• 2-giej • 1$000 • • , P. 
• 3-ciej • $200 • • ~ n 
• 4-tej " ~200 • • 

ZA STrŁONNICl JEDNORAZOWO 
Za całą 4·te stronnicę 100$1K 

• 
1
/• 4•tej stronnicy 60$0: 

r 1/& 4-taj stronnicy 35$0( 
Na 3-ciej stronnicy o 25%, na 2 

o 50 o/o, na 1-szej o 100 proc. więcej 
ZA OGl.OSZENW\ Mt~ZME 

Na 4-tej str. 70 rs. zą 1 cm. kWad 
• 3· ~iej • 90 rs. za li • 

• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej 11 140 rs. za , ~ 
Przy ogłoszeniach p6łrocznycb i roc: 

lJych 35 proc. znitki. 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYitłYi 
Na l ·szej stronnicy 500$000 od wiersz 
• 2•gieJ • 300$000 li • 

• 3·ciej • 200$000 • • 
Naldytośó przypadaj"ca zu ogłc 

szenia naleiy zapłacić z góry •. 

drogi kołowej i 60 mil pikady (t, 
drogi wyciQtej w lesie.) 

Wybudowanie tej drogi koszt~ 
wało pana Manoela de Camarg 
przeszło 500 kantów i cztery lat 
niaprzerwanej pracy. 

Ze Stan/u Bio de Janei'ł'~ 
RZ.ĄD FElDERALNY ZAKUPUJI 

DROGą KOLEJOW.Ą. 

P. Minister komunikacji pro~ 
p ministra skalbu o zarządzenie 
aby bankowi państwowemu (Bano 
do Brasil) w Belem przesłano su 
mę 5 000:000$000 celem zapłace 
nia 'naletytości przypadaj~cej z 
aabytl\ na własność rz~du droi 
kolejową zwaną •Estrada de Ferrr 
do Bragan<;a. 

KONFERENCJA, MAJĄCA NA CE 
1LU USUNIĘCIE DROŻYZNY. 

W dniu 19 b. ~. odbyła się 1 

•Lyceu de Artes e Offkiosc prz1 
udzia Ie przedstawicieli rządu1 zt• 
branie dziennikarzy, na któren 
omawiano proklamację »Lili Czer 
wonejc {Liga Vermelba) o utworze 
niu rady ludowej, ktOrej zadanie& 
byłoby zarządzenie środków dot1 
cz"cych usunięcia d~ożyzny. 

SZEF PULICJI I STROJE KĄ 
PIELOWE. 

Szef ricskiej policji polecił dele 
gatom policji, aby nie dozwolili ut1 
wania do kapiełi strojow, obra~a 
jących moralność publiczną, 

tmttttntttmłtlttlhttłiłltfttttmtttltttttttttttttmnntttttlthtitfftttttłttnttttttttt!łttttittttiiiltttttttttttttitit!ttłttttttnitttit~ttm~mttttnttiiitilttitftttnnf~JtiilitttitlhithitttTttrttt1tt111tnttttittttriltttttttnttttttnttltiltttitl••~n~~~~~ •. ~..~~~~~~~~~~~~~~m""~~m~•-"~'~~~~ 

- Toż to lE\śniczy - rrlruczy przestraszony 
Scbwartz. - Skąd on się tu wziął? Muszę mu 
ujść z drogi. 

Oglądnąwszy się za schowkiem, chce się wła· 
śnie wsunąć w krzaki, gdy wtem nagle staje przed 
nim, jak gdyby z ziemi wyrósł żandarm i prze 
brany za pomocnika leśniczego, Miller. 

Poznawszy niebezpieczeństwo, odrzuca on kosz 
i wbiega w gęstwinę, lecz M11ler podąża w gęstwi· 
nę i obala go na ziemię 
, W następnej chwili zbliża się i żandarm i roz• 
poczyna się rozpaczliwa walka. 

Kończy ona się, jak przewidzieć można było, 
pokonaniem Schwlłrtza i spętaniem go, mimo opo 
ru z jego str .. mv. 

Tymczasem nadchodzi leśniczy z ogrodnikiem 1 

patrzłl bsdawczo na więźnia, któremu w walc~ 
zsunął się kapelusz z peruką i brodą 
~ Cot to, na Boga - woła leśmczy zdziw10· 

ny. - To przec .eż Scbwartz. 
- Aa co, czy nie przeczuwałem? - woła 

Miller tryumfująco. - Ale gdzież Jest jego towa
rzysz l Czy uciekł ? 

- Niestety, tak - odpowiada leśniczy, - Zmkł 
on nam z oczu, nimeśmy się obejrzeli. 

- Kto to był, ten wasz towarzysz ? - pyta 
Miller szaratko swego więzaia, - Czy to był Ru· 
rlobrody? 

Schwartz nie odpowiada nic. Stara on sią u 
wolnić z więzów, targaJąc je i klnąc zawtięCie. 

- Puśćcie mnie - zgrzyta on, pieniąc sią ze 
2ło§ci - Ja nic nie zawiniłem l Czego chcecie 
oderonie. Wy łotry. 

., Nic nie zawiniłeś P -· szydzi Miller. - To 
ci• niella we m dowiedziemy. Dość długo już za tobą 
szukamy, zbrodniarzu. Teraz zapłacisz głow11 wszy 
stkie twoje sztuczki. Bo ty jesteś także współwtn· 
nym w spraw1e zniknięcia R1ttera l 

- Co, ja ? To mi music1e wpierw dowieść -
mówi Schwa'rtz. 

- \\11dzę, żeście się dotyćhczas w karczmie 
was.;ej ukrywdli mówi Mtller dalej - a tow•t 
rzysze wasi pewnv także tam ~:~•ę cbron1ą, J ~żali 
chcecie choć trocbę pobłażliwości w wyroku pr~e 
ciwko wam, to wskażcie nam miejsce pobytu Ru· 
dobrodego i ra3zty. Mówcie prawd~, człowieku. To 

od was pochodzi ten napis na płocie J tego mi nie dobrodego i doprowadzić go obietnicami do tego, tak nier6wne żywioły sią kojarzą, najłatwiej je1 
zaprzeczycie aby Rittera zamordował. posiać mezg~dę, i w ten sposób zerwać najtrudnie; 

- Tak? Tego mi nikt dowieM nie mo~e. Wieczorem chce si~ Fanny wybrać w drogę, a sze nawet do roiplątania więzy. 
- Owszem, dowiodą wam utrzymuje de. musi uczynić to tym razem sama, gdyż Alfred wy - Wiem o tem, Fanny i nie po~alujesz, ja 

tektyw - a to b~dzie rownocześn1e dowodem, :te-. jechał za Kurtem i Lianą. mi wiernie służyć będziesz! - mówi OlJa. -
ście też wspołwinni w spraw1e mordu R1ttera TeiO samflgo dnilt jesz~ze otrzymuje Olga tele· Pojedziesz teraz ze mną do ~iasta .. Musimy si ., 

- Ach. Stracby na lachy - urąga im karczmarz. gram Egona, w którym jej :rótko donosi, że leży śpieszyć, jak chcemy na k.olaCJQ wróC1Ć. 
~ Zobaczycie wkrotce, że to me tylko groźuy chory w domu pana SzepanyPego, Wkrótke potem :~;dążają one obie w eleganckie 

- woła M1lłer. - Jeste~c1e mordercą komisarza i Wtadomoś6 ta zmienia ich plany i Ol!ta posta- powozie do miasta. 
zosta01eC1e za to na śm1,rć skazani. Nic wam wa· oawia jechać do miasta, by sprawę z Gratką do Fanny złożyła na dziś męskie swe przebrani! 
sze kłamstwa nie pomogą. koń~"a doprowadzić. bo ma wobec Gratki ważnił misj~ do spełniania. 

Schwartz trzęsie s1ę ze strachu, lecz udaje zu• W1e 01ga teraz, że Egon żyje i ze za kilka ty· Powó:li zatrzymuje . się przed pen~jonatem, l 
cha 1 śmieje s1ę detektywowi w twarz. N1e poma· godni najdalej wróci. Rttdość jej z tego powodu którym Gratka Jest umies~czo~a, a pam profesor~ 
~ajlł żadue p~rswazJe ani gro~by. Nie zdrlidza ani fest nie do op1saaia. Kocha bowiem hrabiego z wa natychmiast obie przyJmUJe. Olga przedstawi 
~ł~w~m s~ych towarzyszy 1 tego, że Rttter jellzcz~:; l całą stlą nąmiętne1 demonicmej swej n" tury. ~anny jako ~wają towarzyszkę, która we wszystk 
zyJe 1 gdzie s1ę znaJduJe. · W.;k.azuląc Fannie telegram z tryumfem, woła )est wta]emmczcna. 

M•ller jest bdrdzo rozczarowdDY Był on pewny, rol~J'eselo•la: - Przedewszystkiem fe~no .pytanie - zaczy11 
ie ~cbwartz zło~y przynaJm HeJ zeznamo co do ~ Wtdzisz, ~eś s•Q pomyliła l On żyje O, jak Olga. - Czy otrzymała paa1 d21ś na adres GreU 
R.ttera, aby się samemu uratowa~. ObtoCUJe ruu, jestem szczęśliwa. l telegram od hrabieJO? 
ze go puści wolno i bezkarnie. Daremnie jednak, - Czy pani hrabina powie G.retce prawdę, co - c~y i pani hrabina miała wiadomoilt o 
mc nie pomaga. do pana hrabiego ? - pyta Fanny obojętnie hrabiego? 

- Nie, powiem jej tylko, że się wiadomosć ta - '.rak jest l . 
Schwartz woli sam pójść do więzienia, nił to- nie potwierdziła, a o słabości jego nic aie wsporo. - Oto jest depesza do G~etk1 -:. mówi p~ 

warzyszy swych zdradzi(!. at. Dziwilabj się bowiem temu listowi, który dla profeserowa, wyoiągaJfłC ją z łneszetn l wr~czaJ~ 
- Precz z tym zatwardziałym łotrem l - wola niej ze sol:-ą zabieram 1 _ mówi Olaa z szyder Oldze. . . . • 

Miller goiewoie. - Zmięknie on w więzieniu. czym uśmiechem. Olga przebiega lfl śp1e8z01e oczyma 1 chow 
Schwartz boryka się rozpaczliwie, o ile jest to _ c.,.y nie wzbuizi to u niej podejrzenia' nastąpnie do twojej t0rebki. . . 

mo.zhwe, lecz musi 1ść naprzód ku wsi. pupgdzany _ Jakim spoiobem? N1e zna ona przecież pis- _ Dobrze 1 _ mrllCżf Olga • .....:. Przyt)uszczan 
kolbami trzech swoich prześlttdo.vców. ma hrabiego; bo 0 •Ie wiem, nie widzi.da jeszcze że ona nic 0 ten1 nie ~ie? . 

We ws1 wt~adzaJą go na wóz. M·Her z tandar• żadnego listu od niego. _ Broń Bo~e; pam brabmo. . . 
mem i leśmczym Wlotą go do miasta - Jabym myślała, te najlepiej utrzymywać - Prosz~ powiedżieó teraz Gretce, Ie lli Jesten 

ROZDZIAł. CLI. Gretkę dalej w przekonaniu, 2e hrabia zgin4ł - tutaj - prosi Olga - ~ ~e z nią coś bardzo wa 
radzi Fanny. - W ten sposób straci wszelką na- żoego mam do poroow~erua. . . . . 

Fałszowane lł1ty. 

Nazajutrz rano dowiaduje się Olga o uwięzie· 
aiu Schwartza i jest w śm1ertelnym strachu, aby 
Karczmarz nie zdrttdzlł czegc.a o swo1ch z nifł re• 
łacjach i o komisarzu Rttterze. 

Na nic wi~c jej nad1;ieja -lgladzenia Rittera. Ton 
postrach Jej, Zt.)Stanie przy życiu i może wkrótce 
woJnJść d\\f! odzyska. 

Jłga je;;t w rozpaczy gdyż nie widzi środka 
~a~egaanut {ego Dlebez,eJleC.&tJ.fistw t1 

Po długiej konferencji z zaufaną swą Fan'ly1 

{)OStanawia wreszcie WY.:Jlać jf\ ra~ ie3~CZ3 do a·l 

dzieję co do niego. Wchodzi do Sfllliedniego pokOJU, a pd cbw1h u 
- A có~bym ja przez to zyskała - pyta Olga kazuje się Gratka. . . . . . , 
gdybym fą 'iloprowadziła dl) tego, aby ona zni· Jest ona blada 1 zmie~l~na do n~epoz!l~n~a. O, 

kła z horyzontu, to hrabia by niebo i ziemią 10 ga wiedziała, j~k. się do meJ za~ra? l z na)wtęksZI 
rU3~yl, aby ją odnale2ć t w końcu zeszedłby się otogości wtrąctć Ją V: rozpac?: .• meutulon~ żal. 
&nów z nią i oboje machina-cje moje jasno by Olga patrzy na mą ze złośliwą rad~ściii? _ al~ 
wtedy przejrzeli. to jej jeszcze nia wystarc~~'. tak s1loą Jest JOJ Dl! 

- Hm ! Nie widz~ jednak innej drogi, pani oawiM i tak nienasyconą JeJ chęć zemsty. 
hrabino - mówi Fauny zamyślona, - Plan pani Z nw.jwtększą obłudą ukry~a Jed?ak .P~aw~zlw 
hrllbin)' je3t bardzo wątpl1wy awe uczucia pod mask' czułeJ p~zYJ~tQt 1 śCiska 

- Mylisz się, kochana Faany l - odpowiadl:l całuJe Gretkę serdeczme oa pow1tame, 
IJIIP pewna siebie. - Skutek oleaże ci, te ja mia· 
hu sl.mnośó. Właśnie w tym wypadku, 8dzie dwa (Ciąg dalszy nast,pi)., 



.. f. • ~ ', 

D.r. Graetaae~4h Ollvełra 8 
operator-akuszer 

Leczy masażem elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i parali~. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
nad apte's.11 Tell Telefon 575. 

1•: ,: ·Z M i nas Geraes. 
PORLĄDY WĘGLA. 

Komisja dla studjów geologicz· 
nyJb wydelegowana przez sekreta 
rza rolnictwa sprawdziła istnienie 
podładów w~gla w miejscowości 
BarreirAS w mllnicypitlm HnmsmHl· 
diba. Węgiel tam ma b (~ b~.tl •zo 
dobrego gatunku. 

PRZEPOWIEDNIE Df.JA BRAZYLJI 
NA ROK 1924. 

Dziennik rioski ,Joroal do Bra· • sil c umieścił następuj"ce p rzepo 
wiednie na rok 1924. 

Zycie potanieje o 30~ Brazylja 
posiadać b~dzie wielką obfir.ość 
środków do iycia ró~nego roclzJjtl 
Zycie robociarzy polepszy się znacz· 
oie, skulkiem czego h~da mogli 
kształcić swoje dzteci i zapewntć 
im wybitne stanowiska społeczne 
i polityczne. 

Przewiduje ruinę wielu narodów .. 
Brazylja za lat 10 b~dzie spichl'zem 
wszystkich narodów. W tym roku 
bedą padać dągłe deszcze. które 
nieraz spowodują wielkifl wy ewy 
i wielki~ straty matP.rjalDl'J zawale· 
nia domów, katastrofy kolejowe i ... 
kradzieże. Na Morro de Castello 
w Rio de Jaaeiro w pobl1~u Santa 
Ca.sa de Misericoroia jest zak0p1• 
nyskarb ogromny. Skarb ten ~:lzna 
czony jest źle nakteślQooym krzy~em 
na graoicie, W ciągu kratkiego cza• 
su, podczas rekonstrukcji skarb ten 
zostanie odnaleziony. 

Następnie przepowiada ogromoy 
potar w Rio1 wielki skandal si)o 
łeczmy, zatonięcie okr9tu, podczas 
którego zginie wiele wybitnych osób, 
znacznil kradzid i śmierć zagrani• 
cą wybitnego Brazyljanina. . 

Powyższe przepowiednie podaje 
my, jedynie dla rozrywki naszych 
Czytelników. 

----------------------~----
Obecny stan szkolnictwa 
i oświaty polskiej poza 

~;; granicami Państwa. 
Zakładając dnia 30 kwietnia z. r. w 

Warszawie • Towarzystwo im. Aaama 
Mickiewicza dla Opieki Kulturalnej nad 
Polakami zamieszkałymi za granicll 11

, 

mieliśmy na myśli, podawać rękę z po· 
mocą wsz)stkim braciom naszym poza 
1ranicami Państwa jeszcze przebywają· 
cym. U~ylem wyrazu .jeszcze• swiado· 
mię, aby zaznaczyć, że powinniśwy ży 
czyć sobie (nietykajl\c tych 2 000 000 
Polak6w ościennych, to jest w przyle· 
~ly(lb do Polski ziemiach mieszkających), 
.aby reszta przebywaj~cycb we wszy
stkich krajach globu naszego rodaków, 
:a tych jest około 6 miljonów, powróci· 
ła do Ojczyzny, wzmacniając przez to 
w na&Zem Państwie zbyt slaby liczebnie 
i prqcentowo żywioł polski. Jest to wa· 
żny politycznie moment, od którego 
rozwiązania zależy, mem zdaniem za
pewnienie istnienia Polski. 

Zanim' te rzesze rodaków będą mógły 
~owrócić do kraju, trzeba je dla naro· 
'Cłowości polskiej zachować. Towarzystwo 
Mickiewicza przez <:zas krótkiego swego 
istnienia spełniało pil.nie swa zadania, o 
ile ~ylko środki pieniężne na oo zezwa
lały. Niezmordowany prezes Towarzy· 
stwa, czcigodny Pan mooenas Osucho
wski, pukał do kieszeni bankO w, insty• 
\ucyj i osób zamożnych nie bez skutk~; 
~ebral też poważnil kwotę; - lecz tego 
-ws:r.ystkiego zamaJ:o. 

Największłl troską Towarzystwa było, 
żacllowsć dzieci polskie przed wynaro· 
dowieniem. Na nit~ to czyha we wszy
stkich palistwach, nawot najliberalniej
szy<:h, racja stanu, dążąca do zasymil

·ZO'ł.'&nia mniejszości narodewych. Takich 
1rozległvch swobód na polu szkolnictwa, 
ljakich Polska udziela swym mnie)stościom 
.oielna w ~ym świecie. Gdyby zaś kto~ 
pr~:ytoczyl na dowód Danię, jak o tem 
Diedawno pisano, tobym mu odpowie· 
dział, ii to, co się dzieje w południowej 
Danji, jest pracfl celowo polityczną, aby 
mówiącą jeszcze po niemiecku, ale nie 
uważaj!l<:fł się ju~ za Niemców, znaczną 
ilość mieszkańców pólnocoego Szleswigu 
pl'lly~cłć liberałnem traktowaniem szkol· 
11ictwa do Danji. Na pytanie, gdzie dzi
tiaj zupełnie do!:lrze powodzi si4t pols~e-

mu szk<tlnictwu poza Polską, odpowie
dzieć muszę, że nigdzie. 

I. Względnie znośnie ułoż-yły sie sto
suski szkolne na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska. Polacy, obywatele gdańszcza· 
nie posiadają na podstawie umowy Pol· 
sko gdańskiej juź swe zagwarantowane 
prawa do szkolnej nauki polskiej dla 
swych dzieci. Ustawa Gdańska z dnia 
20 grudnia 1921 roku normuje tą naukę, 
a nowe przedluieoit) i:lejmu gdaflskiego 
ma niezadługo uregulować tak~e oprawę 
utrzymywania szkól polskich. Czynne są 
obecnie następujące publiczne sziroły lui 
dowe z językiem wy:tladowym polskim: 
W Gdeńsku ;::m:y koście!~ św Jana i na Raj 
tergasse 11 klas z 374 uczniami i uczen . 
nicami. we Wrzeszct.u 3 klasy, w Sidli 
cRch 2 łdAHY• w 7.0J!Ipie 2 kliny, w Omnt 
1 UltWhl po l kl11s1e, w S· pocie 2 klasy 
i w Trąbkach 1 klasa. Razem uczy się 
w tych 8 szkolach obecnie 850 dzieci 
pollsktch. Nauczyciele, tam zatrudnieni, 
utworzyli :)SObne ·.stowa,.zyszenie pol· 
skich nauczycieli•. Narzekają oni prze· 
ci e~ na n· e~yczli we traktowanie ich przez 
władze s%lmlne gdańskie. Ze spisów lu· 
dności i ze zgłoszeń polskich wynika, 
~e jeszcze raz tyle dzieci polskich U3zęsz• 
cza do szkól niemieckich, Widoczna po
trzeba szkół polskich jest jeszcze po 
wsiach granigznycb, jak w Kelpioie, 
Kleszkowie, Postelnowie i Piakle Pomno• 
2enie więc liczby s2:kól polskich jest w 
przyszłym roku prawdopodobne 

(Ciąg dalszy nal!tąpi) 

Otrzymaliśmy następujące pismo 
od ks. Henryka Szumdna, prezesa 
Pomorski~go T o warzystwa Opieki 

nad Dziećmi. --
TORUŃ, dnia 18 grudnia 1923 r. 

Przewielebny Ksiądz Drapiewski, 
Red. .Gazety Polskiej• Zgromadzenia 

Słowa Bożego. 

W miesiącu styczniu b. r . urządzamy 
na Pomorzu kwestę .Ratujcie Dzieci•. 
Jak wrnika ~ zał11czonego spisu naszych 
zakładów mamy pod swoją opieki\ we 
własnych i obcych zakładach kilkasJt 
sierot i niemowląt a poza tern otwiera• 
my co lato przez 4 ry mies1ące Kolonj~ 
Lec~nicz'l w Gdyni nad Bałtykiem, grlzie 
zdrowie swe wzmacnia i stły odzyskuje 
ok. 7CO dzieci szkół średnich i powszęch· 
nych z całej Polski. 

Sieroty nasze pochodzą z Westfalji. z 
Pomorza, z kresów W ilebodnich i z Ru· 
munji. - Setki dzieci zniemczonych i zrusz: 
czonych spolszczyło się zupełnie pod na• 
S~lł opieką. - Na część dzieci płaci nam 
rząd zapomogę niewystarczaillCIJ nawet 
na chleb a na resztę 2ywności, na opał, 
ubranie, obuwie, utrzymanie sióstr opia· 
kunek brak nam środków. 

Wobec tego apelujemy co rok do sp-:.' 
łeczeństwa o pomoc. Ale ~omoc tutej
szego społeczeństwa, wyssanego szaloną 
drożyzną tei nie wystarcza i znajdujemy 
si~ obecnie w tpołożeniu prawie bez 
wyjścia. 

Prosimy Wielebnego Ksi~dza Dobro· 
dzieja o łaskawe zorganizowanie kwesty 
na sieroty nasze wśród tamtejszych wy· 
chodżc6w peJskich i możliwie szybkie 
przekazanie ofiar zebranych na konto 
nasze w Banku Związku Spółek Zarobko
wych w Toruniu. Bóg Wam to wyna· 
arodzi i Ojczyzna serdecznie wdzięczna 
będzie ~a ratowanie dziatwy polskiej. 

Adres padęł IQi pan Władysław Dra• 
piewski. 

E:.ączę wyrazy głębokiego uazanowania 
K•• Benryk Saaman 

proboswz w Nawrze, prezes Tow. 

Natychmiast po otrzyma•iu powy~sze
go pisma wysłałem do Banku Zw. Spółek 
Narodowych 200$t't00 z uzbieranych na 
biedne dzieci polskie ofiar, ogłaszanych 
w naszej Gazecie; zaś 100$000 wysła• 
łsm na ręce mego brata dla Polskiego 
Komitetu Pornocy Ofiarom głodu w 
RosJi, o którym to Komitecie była mo• 
wa w N. 88 .Gazety Polskiej•. 
Widzą więc 3zanowni Rodacy, !e 

grosz ofrarowany pr1ez nich przyczyni 
się do ratowania polskich dzieci pod 
względem fizycznym. moralnym i naro · 
dowym; że niejedną łz~ w ten 
sposób będzie mo~na otrzeć i nieJednej 
przykrej doli zaradzić. Oby tedy apel 
Przew. Ks. H. Szumana, Prezesa Po 
morskiego Towarzystwa . Opieki nad 
Oziećmi pobudził miłosierne serca do 
nowych, spiesznych ofiar dla ratowania 
dzieci polskich. Pamiętajcie, Rodacy, iż 
według zapewnie~ia Chrystusa Pana 
wszystko cokolwiekbyticie uczynili tym 
biednym dziatkom, to jakobyście samemu 
.Chrystusowi uc3ynili. Gdy się dobrze 
policzysz, z pewnością znajdziesz jeszcze 
w skarbnicy twojej grosz dla biednych, 
głodnych i nagich dziad polskichi Któ 
ratuje dzieci polskie ten· naprawdę bu-
duje Polske. X. T. D. 

----~~--------------------Kurs ptenięazy. 
dnia ~3 go stycznia 1924 roku. 

Marka polska - kurs n1ewiadomv. 

Frank szw.l$6~0 Dolar 9$350 
Lir $410 Funt szterl. 38$000 
Pez 21gU) 

KONSULAT 
RZECZYPOSPOUTEJ P ' SKtEJ 

w KURYTYBlE 

Dnia 5 stycznia 192ł r. 

K{ •m1tet budowy k(•ścioła św. Stani· 
sława w Lutowi11kach Małopolska, zwró 
dl. :się .do tute1s~ego Orzędu z prośbą o 
zb1erame datków na odbudowę ko!§cioła 
w Lutowiskach. 

Kościół ten jak zaznacza Komitet, zbu· 
dowany z wielkim nakładem trudów 
i pracy, został w czasie wojny świato
wej znacznie uszkodzony od pocisków 
armatnich i aby nie ulE<gł dalszemu zniaz
c~en1u trleba gu kn rieczn•a •)dbuduwać. 
LudnoM parafJI nielicznej i barcno ubo 
g1ej, znajdujo s ę w st, •sunkacb wyjątko. 
wo najtrudniejs,ych i niema funduszów 
na ten cel. 

Komitet ufając w dobroć szlachetnych 
Rodaków, ~rosi najllprzejmiej wszystkich 
Rodaków o łaskawe datki na odbudowę 
Kościoła w Lutowlskach. 

Za wszystkich ofiarodawców odpra· 
wiają się uroczyllte Msze św. corocznie 
w maju i listopadzie. 

Wszelkie datki przyjmuje Urząd pa· 
rafjalny ob. łać. w Lutowiskach poczta 
w miejscu. Małopolska. ' 

Konsul Rzeczypoapolitej: Bł•zke. 

----------~----------------

Dnia 20 stycznia b. m. zasnQła w Panu 
ś p. S. Cecylja Skrobot po ciężkiej czte
romiesięcznej chorobie. 
. Zmarła Siostrą była rodem z Muricy 
1 orze~yla w Zgrom. S. S Rodziny Marji 
16 lat, mając opii:lją św1ąt liwej zakon
nicy. Pogrzeb odbył się 21 w poniedzia· 
lek po odprawionych w kościele polskim 
w Kuritybie egzekwjach i żałobnej Mszy 
św. Kondukt żałobny prowadzili parafjat
ni ksiQ:ia Draplewski i Hajda i ks. Pia 
secki, redaktor .Ludu" 
Zwłokom na miejsce spoczynku towa

rzyszyła wielka liczba Siostr Rodziny 
Marji i S. S. Milosierdzia szpaler dzieci 
szkoluych i Dzieci Marji i wielka liczba 
ludności. pomi~jzy którą liczni koloniści 
t; Muricy. 

Wielebnym Siostrom Rodziny Marji 
jako też Szanownej Rod1.ime § . p. S. 
Cecylji Redakcja .Gazety Polskiej• wy
raaa głęboko odczu~a współczucie. 

PODZI~łi.OW ANIE, 
Siostry Rodziny Marji dziękuJłl naj• 

serdeczniej Przew. Duchowieństwo, Czcig 
S. S. Milosierdzia i tym wszystkim do• 
brodziejom, którzy ponieśli trud w usłu· 
dze przy zwłokach, oraz wszystkim U• 
czestnikom pogrzebu, obiecując modli, 
tw!ł odpłacić się za ich szlachetność, bo 
wielu z nich opuściło pracą. spełniając 
ten piękny obowiązek chrześcijal"lski 
Niech im przeto Pan Bóg stokrotnie wy. 
nagrodzi za wszy.c;tko już tu na ziemi 
i w wieczności. 

Siostry Rodziny Marji 
Z Kurytyby. 

Przybył do Kurytyby 
niedawno z kraju p. Franciszat Wochnik, 
znany ju~ może niektórym czytelnikom 
jako włdściciel wydawnictwa i repre• 
Z(mtant wielu pism krajowych. P. Wo· 
chnik, obejmie administracjQ pisma na• 
_szpgo a poniewa~ przywiózł ze sob11 
rozmaite druki z kraj u, przeto poleca
my je Szan. Czytelnikom celem kupna 
a mianowicie : 

PORT RETY P PREZYDENTA 
WOJCIECHOWSKIEGO w artysty· 
eznem, kolorow~m wykonaniu for. 
matu 50 x 70 cm. Cena 10SOOO. 

ROZMAITE POCZTuWKI I O
BRAZY MALARZY POLSKICH w 
wszelkich rozmiarach i cenach. 

Karty g:atulac) jne na imieniny 
i t. d. od 200 do 600 rejsów, ar
baroki, pamiątki Chrztu S'w. 

KSIĄtKI DO NABOŻEŃSTW A 
zawieraj"ce bogaty dział pieśni w 
rozmaitych wielkościach i gusto· 
wnych op·awacb, międty innemi, 
na pam. pierwszej komunJi §w. i 
zawarcia ślubu małże:tlsk., (z drob· 
nemi i du~emi literami), książki dla 
d2:1eci gotujących się do l ej spo· 
wiedzi i komunJi aw • 

PIĘKNE KSIĄŻECZKI POWIE· 
S'CIOWE l HISTORYCZNE. ZA· 
BA WNE KSIĄżKI DLA DZIECI z
wierszy~smł i kolorowemi obrazka· 
mi. Papiery listowe i t. d, 

Prosimy o łask nade&łanie zamówień 
pod adresem ; 

1GAZĘTA POl.,SKA• 
Cqrityba - Param\ 

Caixa Postal B. 

BACZNOŚĆ 
Prawd&lwe tAnio eony znajdzłecle w składsio spo!ywczym 

L U C CA & C-lił 
Wielki depnzyt zboża i nacionalnego wtna. Sprzedaż hurt(;wna i detal!~r.n .. 

Plac Coronel Eneaa (dawniej pllłc da o:dem u Katedrll) nr. 1. (015) 

;~~~~~.t_.,~~~.fM~~H~~~~~~~~~U~ U~~~UA.~!! ;i 
~ ~ { = Nowy Rok 1924 : ~ 
~ ~ ~ 
~ OłwRrł7 został dla wycod.r koloalstów 1ft , 

ifl Skł d P ~ ~ ~ a n a s i o n z o 1 s ki = '\ = Paw la NIKODEBA. ~fi } = KURYTYBA TraYeSII• Z · eha.rias nr. 5, {ulica prowadJąca = ' 
,.q ' z Awenid" Lu z Xtłvier do Piacu Zacbarias\ ~ ~ l ~ ~ 
rft.-rł V ~ 
~ ~ ~ -~ ~-'= ; Warzyw: KAPUSTA, buraki, b:ukiew, ctbuła, ~ 
~ S~ g marchew, rabata i t. d. : 

i ~i.... Kwiatów: Bratki, go~dziki, lewkonje, maciejka. ! 
'lfl ~ Mak i t. d. ~ 

i RO;SADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, burak6w, E = r~baly i inoych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza : 
rtf SI~ z własnego ogrodu). /11 = Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy tle 
tfl siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. : 
~ ~ 

~~~~··~~··~~·~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~·~·w 

ROBOTNICY 
8taeja albo przJ'•tailek • Tarae.111 &raade• Llalaa 8al 

Na fazendzie Caratinłto, własność Manoela Jose de Miranda w pobliiu atacji 
albo przystaniu • Vargem Graode' potrzeba robotników do nast~pU)4~Ych 

robót i po cenach poniżej wymienionych: 

llLEPKI 
do 12 tysi~cy 22SOOO 

25 • 25$000 
50 • 28&000 

100 • sosooo 
DB'!;EWO OPĄLOWE 

Dla każdej ilości metrów kubicznych 1$200 
l 000 " " 1$400 
2000 " " t $500 
PODKŁADY (dor•eatea) 

Stoaownie do cddaleaia od hnjt kolt:jowej od 2$200 do 2$500 stosow-
nie do oddalenia od stacji kolejowej. 

SĘUI ł'DJOBOWE 
Za metr kubiczny zebranyeh 1 ulożonyc:h a~ków, stosownie do oddalenia od 

łinji kolejowej od 3$500 d~ 4$000 
Bale (dyle pranszt>) plujerewe, kloce Imitujowe l e••••we 

za te roboty pł•ci 110 dobre wynaarod1enie. 
K&ROSY 

Celt m .odst , owienia po wyźoj wapornntanych ma torjałów do linji kolejowej przyj 
mu. e s·-; karosy, 4 także daje sio jo nA fazendzie wraz z koil'Di lub mułam 

i obrokiem dla tychże w przedslvbiorstw (w impreltadd. 
. Sklep 1pożywczy dostarcza żywności na ż'danio. 

Udatela sit boniftncji wiv~nym ,rzedsivbiorcom 
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Wybory w Zwią~ku 
Polakim. 

~a Walnem Zgromadzeniu człon· 
ków Związku Polskiego odbytem 
dnia 20 stycznia br. wybrano na 
stępujący Zarząd na rok 1924: 

Prezes - p. Jao I:Srzeziński1 
Wiceprezes- p Jan Faucz, Skar. 
bnik - Tomasz Porat, l szy Se 
kretarz - Kazimierz Mitc.zuk, 2•gi 
Sekretarz - Bernard Plombon, 
Bibljotekarz - Adam Troja n, Cho 
r~~y - Aleksander Pawelec Pod
choraiowie- Wojcik Paweł1 Płom 
bon Jan; Członkowie Z - Gro· 
chocki Bernard, Z1arno Jaa, Kuo1s 
Jan, Kesikowski Władysł., Kurecki 
Dominik. Komisja rewizyjna ks. 
Drapiewski Wianiewski Walery, 
Kowaiski ~dam. 

------------------~--------
Od Redakcji. 

- P. Oleszko w P. N. Nr. 4 Gazety l 
niestety już nie posiadamy. Rachunek i 
wyślemy. 

- P. M. W. 13 de Maio, My rów· 
nie! się cieszymy, że .Gazeta Polska• 
zdobywa coraz to więeeJ pola działania 
ku uświadamianiu naszych Rudaków w 
duchu katolicko-polskim. Czełć Szan, 
Panu za życzliwość i poświ*1cenie. 

- P. Józ. Bożyk. S. P. Pieniądze 
odeb.r9liśmy wysyłamy kaL Ap. Modl 
i Kat. i'olski. 

- P. P. M. 2 V~ra Guarany. Kores• 
pondencji nie mo.żemy umieścić z po. 
wodu wyzwisk, i radzimy panu rzeczo· 
wo skargi pisać. 

~------------------------Ostatnie wiadomości. 
WARSZA W A - Potwierdza się wia

domość, że miniskam spraw zaael!nict.:• 
nyeb został zamianowany hr. Zamoyski, 
dotychczasowy poseł polski przy r"ądzw 
francuskim. 

WARSZA " 'A. - Policja uw1ę'-iła 
szefów tajDeao Stowarzyszen1a .Czuj 
ność• zQrganizowana przez I-BłrJolo~ 
polskich. 

llaaoel .J~•e de lll.raada 

godni zastrajkowali - powrócili jut do 
pracy. 

LONDYN. - Telegramy nadesłane z 
Warszawy donoszą, :&e kilka nieznanych 
indywtduów rzuciło bombę na koleJjam 
polskie ,Kownoc wyrqdzając nieznacz• 
ne szkody. 

Londyn - Oliwar Baldwin syn pre· 
mjera angielskiego Stanleya Baldwina 
wygłosił w Buchingbarnie mowQ, w któ• 
rej bron1ł programu partji robotuiczaj 
i występowal ostro przeciw rqdowi swe
go 1ojca, zarzuozając mu bezczynnoM 
i brak anergji. Jedynym konkr.Jtnym 
czynem, którym rzfłd zaznaczył swoją 
działalność, jest to, że dzierżył oo w prze• 
ci11gu roku władzę, - zakończył mowca. 

NAKŁADEM NASZEM 
W TYCH DNIACH WYJDZIE 

Z DRUKUJ 

ELEMENTARZ 
Polsk'll 

Poprawiony i ulepszonr. 

Cena 1$500. Przy tuz. to o/o mi!Jd, 

PRZYJMUJEMY JUŻ DZIS ZA· 
MvWIENIA i proa!my takowe 

nadsyłać pod adresem l 

.Gazeta Po .. ka• 
CURITYBA- PARANA 

Caixa B. 

........................ , 
: Dr. Zygmunt Gr&dowskl i 

' ADWOKAT ' 
=, Po ukończeni~ uoiwersttełu, l, 

· ma zaszczyt zawiadomić Sz. 
KolonjQ Polską, ił otworzył ł * kanceJarjQ adwokack' i !~ i 

' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
ł wiłoeJ kryminalne, spadkowe, i ' 
: rozwodowe i t. d. ' 
t Biuro i mieszkanie : ~ Frank 417 i Pezo zł. 6Ś627 

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

WARSZA W Ą. - Robotnicy metalur
giczni w wdzlł któray od cztereeh ty· 

• Praęa Osorło IM. * ............................ 



- - • • Mirosław Szeligo !YS i 
lłTłiY a s7dent kiłnik europejskich , 

J:...e.J.~a.cz. i. operato:c 
Ht 170i~UJE WSZELKICH O ?ł!R1CYI CBffiURGICZNYCB I KOBIECYCH 

LH:t. .:o ... łne: na1now:;z· '-·n ~pu ;o,• tj. dd Z<l pomocą promieni 1\0(j •t!.!ena. 
P9s1ada właMuą praeowJil ię do badań mikrosk opowye h i b z.da4 

knvł na choroby ukryte. 1 
elki Sk ep olski " 

Ma cina Szyndy & Ska 
.;r, ..... ~~·,. ;z... 

Cho'l'ych za'ln i ejscowych przyj'Yituje na l eczenie 
11ac T ir 'ent s N. 19 

w swej klinice 
Bu" S iia •.Fr:lłlCisco a 83 - Knryłyba 

~ 
- ---~ 

ma zawsze Dft składz1e: m ke pszPnną. żytnią i kuhurydziaun cukier rył sól 
Śl d · śr k. d . "' t 1 , 

----~-----------------------------------.___----------~ 
e 2'10: JW ·r, ro zen• 1 i konserwy owocowe. 

Ma 1 ównu'ż najlepszą kaw~ mieJoną z własnej fabryki. 

:Matka :ro7.d~trta p z•z niedźwie
dzia '" oc , a cb d•ieei . 

G 't;il>Ok mi wąwo zami poprzecm,ne 
pra .e..re luy Karp t w schodnich są m " 
~e Jedynem w środkowej Europie Ste 
dlisk&mi n edźwtedzi, które w p. rze 
zimowej ściąga!ą na równiny, gdzie • 
zaprażaj ą ws1om. t 

W ost"tn ch czas~ch ludność tych 
okolic tuż nad gran'c'l czes ko ru iT'nńskll ' 
n ie s potykd st~ wcale z ;,;ediw iedzta· ł 
n1i i dlatego stała ste nieco lekkomyślną ' 

Przed ktłkoma dnlt;mt, jak donosi z; 
}larm r.:-sz S 1get .Puw o L d u• . w do · 
w a S eveska rostła ze s wem1 córkami e . 
9-ldnią Anną i ' O !et nią Mar ją z gminy 
Toruń rdwledztć sw go syn" ]łnOSI\ 
pilnuj . ceg J w gór l\ ch s te. da owiec. Jako 
broń wz,ęła ze S'Jbll długi kij. Na wy
sokc. śc• około 12CO mtr. cdporzeła. pod• 
czas , gdy dz 1 ewczęta pos1.ły szuk~ć 
jag [)d w !esie Nagle usłyszały cne krzy 
ki !SWej matk1 i k1cdy pobiegły w tam
t'l stronę, t•1 oczom 1c;h przeostawił si; 
s tnnny widok. Matka walczyła z wiel 
kim .n 13dzwiedzLm, zadając .. mu ktlka 
uderz ń ki jem. 

Kiedy walcząca z niedźwiedz •em 
matka uuwaiyła zbl źaiąc si~ dzieci, 
kaza!a tm czemprc;d~ej uktyć s•o na 
drzewach St mtąd dziewcz~ta te wi
dzi"~Y jak matk; opuśc1 ły po nieJakimŚ 
custe siły, jak padła na ziemię i ntedź• 
wiedź Zllpuśc • ł ldy w jej szyj~ W oczach 
dzteci niedźwiedź p l CZ'}ł nast~pnie ro&
dzierać ciało 1::h matki. 

B1edne dzlewCZ.fłtka nawrół martwe 
z przErAŻenia 1 rnzpacz.y , dopiero po 
dwóch dntach odważyły się zejść z 
dnewa i za.,. u~domtły najbliższą w •o· 
skę. Wysłan :J zbromą wyprawę która 
upolowała dwa t>gromne n•ecźw•edzie 

Wruienia człowieka w c h\l'ili 
śmierci. 

Słynny p w1eścio ·pisarz a ,.g ·elsk1 
Conan D :>yle stał się od c~asa śm erct 
ayna1 pole~łego pode a s wo1ny wy 
Z!l we4 t eorji s pirytystycznych. U r zy 
mu)e on stale llłczność z drogim zm&r· 
łytn, za !)Omocą ko:nun kalów przeka• 
zywanych prze?: medja psych ·czne 
Swieżo ogłos•ł Cc nan 0 Jyle szert g ko· 
muwkatów dotyczących obawy śm1erci. 
Smlerć, !JOdług optnji duchó w, m e jest 
rzeczą przykrą ptzeciwnJe, jeGt naj 
cu l niejs1ym,; momentów psy.,hicznych . 
U mi er jący już w chwili zgonu widzi 
wokoło duchy op ekuńcze o postaciach 
niewypow1ec!zianeJ p1~kuości . - Cier
pień f zycznych już n ,e odczuwa gdyt 
dotyc~lł one tylko jego ciała organicr:
nego , gdy subteln eJsze ciało astralne 
odł.,cza a · ę zawczasu. Te." tłumaczą 
się fokty tak cz~ste, l.lkaz.yw21 n1a się 
osób umrerającyc 1 w mnem 1 n1eraz 
bard1.o 1..dległym mieJSI:U c1~ ło utrdne 
b ; w em pod bne jest zupełnie d _ fi · 
zycznego, tylk? jak już zaznAczono lżej• 
s !e, subtelnie!ue nie odczuwa przesz. 
kód m&tcrjalnych Z chwilll zg 'nu pete
ch Jdzi ono do cudownej kr•uny wypo 
czynku, gdzie wśród rozkoszny ' h 
ustr\ii dusz:a ma wrażenie przeby wa
nia w raju. Po tym pobycie dopiero 
rozpoczyna s ię d alsza wędrówka du• 
cha. Na razie jednAk w tele osób zmar• 
łych nie moźe zdać sobie s prawy, źo 
już prr:ekroczyły próg śmierci. 

~~~~--------------~----Na kolunJl 1\. rystyna w potll 1źu bU-
(!ującego si~ kościoła, 4 k lometry od 
C mpo Largo, !:pr:4edaje si~ MŁYN 
na rz ce R1 Verde, o d*óch zLie 
m &ch, k m1enie francuak e, zdolne prze·. 
m ;ec 80 11lkrów na dobo Do tego 10 
alktów ziemi i teren w Campo Largo, 
Wiadomość na miej"u albo Arau· 

k rla Wład. F .Ius. 

Dominik Kureoki 

t:'lz-1 T run łi krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kur; uje produHa rołnr. jakot : kukurydz . fa"'olrj, ziermiak i, maslo1 jaja, drzewo it.p. 

8PKZED4.Ż N • .t OLU~.JE RIJBTDWN ł DETALI€1ZN.ł.. 

C E .. Y ił Z Y S T Ę P ·" E 

... 
Posiada filj e w Thomaz Coelho i Araukarji 

. 

......... • •• .. 
Fabryka 

~6ze:Ea 

Wyrabia cukierki w najlepszych g"tunkaeh i karmeli owinięte w 
(.b~t.Uai' " ) · we wszyQtktcb odmianach. 

papier 

Ulica Martim Affon.go ru 16. 

Corit i b a Parana Dra "~ i t. .............. ~ ... ... ... . .... 
Apteka "Tir· dentes" 

Walerego Wiśn ewskiego 
Plac Tir·adente~ N. 37 

Baczność Koloniści polscy! 

W aptece leh której właściciel.:m Jest Pol k1 rozmówici 

si~ w j~zyku ojczystym i zna· ziecie rzdeloą obsł11gę. 

SWóJ D O S \V E G O l 

.,, 
F~ bryka karmflików i cuk 1er~ w r ż[ ego tu · , ł fl ń 

szych i drotszych owmiętych w plł pler ( • baiut c )J malino, 
nowych• kokosowych, miętowvch, cy!r~nowychJ ananaso. 
wych. truskawowych. bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszczP. inne g~tu rJki specyaln ·4 nowe 
go formatu, które w k&i dtj chwili można nabyć po re· 
nach bardzo przyst~pnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie s·ę o t 1m, 
te są. najtańsze i oajlepsz w Kurytybie. 

Franciszek I!Jacltou•ski 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~coceece-mmmcoC<Ococol''ct~coceco«ta 

Cervejaria ,,Cruzei o'' 
~Ta.jlepazy b~'ow~ t· 'l Ku ·yt?l:n<: polt'c u i na. p owiacji 

piwo własnego wtroba pJ aj rr.y ~p 1i~tj~~ ·~.:h ce a~.;h m 'rki 
•Cruzeiroc1 •Plls~o « , ,p m c• •E :;c:.~t·m~a i in 

Kupuje dla własnej słodowai jQczm'eń w rozm'litej ibś r: • 
i płaci najlepsze ceny. 

llUYfYB'- - Cl.l~l. t:-[)irl..L lOii 

Leadoa and B razillan Ba a k Limitet 
z a ł o ż o n y w l 8 6 2 r. 

Centrala : Londres 7 tokenhouse Yarj E. C. 
Succursal : Paris , ó Rue ,::,cnbe. 

• Bankierzy w Londy nie : Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capitał w 150.000 akcjach po Lb. 20. 3.t OJ.O()O libr. 

• zreahzo"' any 1 500 000 " 

• 

' 

• .\l ..~,~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
....~ 

Naj,viekszy wynalazek dła J6czenia syfi lisu 
lixi _ .,9j_4'' 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 tute1o 
1916 roku, Nr, 26 

Zwfl c.r. s;.. ut •cznie '4yfiłls b z ui~:~oezp1eczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gtctnyru srodktem, czyszczącym krew i lelrar.;twem wielkiej wartości. 
Już przy użyciu trz ciej f as~eczki. objawy choroby nawot poważniej· 
s~ch: plamy, fistuła pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odJ~I U 9G0/o m~zczyzn żonatych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wah na choroby ::;ekret e choroby te pozostają cbronicznami i to jest 
przyczyną, ża tvsiace kobiet :mmę~uycb cierpią nl:i rozmaite niedomagania 
kobieco, nie wtedzą• · zupl1łnia, co te c"toroby spnwodowało. 
, 3 fla zeczki wy.tarczą zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
1 ur towania waszvch o:lziaci od prz) byych następstw. 

Dla dzieci .;vfilistyczoych jest .ELIXIR 914• uajodpowiedniej
sta~ l I{Hrstwem, poniewaz nie at11kujR ~ołądka i jest prT.yJemnym w 
użycw. "ELlXIR 9t4 • nabyć możua we wszystkich aptekach i skła· 
d ch 11oto 7.oych w Brazylii 
Głów T skład Q lvao e Cia S P .&ulo. Av. !riio .Jęio l&IJ 8 

~S!)8): ~~~ ~· III5ir~~~ 

~~~ ~.!m!l~!J!&; 
s~rtnOUI n (1 Pa.ru.e. I . -

c1 u 4 f·h gotizin uwrJintć ~ t" m z cie- od kolek macicz• 
(' li u7.v un~ ~~"d7.iro i-' T SE l TINA c 
uznana przez Narodowy Departament Zdrr>wia Publicz nego, pismem dnia 28 

czerwca 1915 roku. Nr. 67. 
, F l os: o ,.cd ti~•a" ll'l:l ' 1 LI } t. .\ rl ) .n .>rodnktem leczniczym, 
kt H'eg11 skutek jest oajs:r.yb~tym w lec.t.e1'Jiu madomagań kobiecych . 
Kolki rnactc;,>;ne leczy w ciągu 4 cb gJdzin. U:>.ywaoy 15 dni przed ' 
porodern, ułatwia por · , t umej za bole.~ci p•lrodowe i kolki, i zabez
piecza iyciB kob•et przed następstw \mi krwotoki) w, tak częstych przy 
po Aach. Przy innych chorobach kob,ecych .FłllXo •iliedatina• 
działa ZlłW ;ze skutecznie i leczy w-szv 'tk1e n iedomagania kobiece. 

ZaJeca się lekar·zo m i al{uszerkom. 
Jeilyni d p:1zyt.arjusze: 

GahrAn & Cła no PaH!o Avenida~!io J0ao 145. 

~o,J!tt9~r; 'l "l il~lj~~~ 

ii!CJ"J"""'-=11 2!121~11111 

:varzystwa F a JlorMkie,j. ~~ 

~~ łs l n ·q ue u 9 

H,eut rne odjazd z por~ )w Sao tos J Rio d~ Jaoe1ro ~ 
do H re i Borde ux. dt'J 

Komuoikac a naJszybsza i najwygodniejsza statkami lu- 11 
ksusowemi p s :e~znyrm , które odbywa ą podróż z11 Santos 
do Fraocj1 w 15 dniach, or -~ st tkami specj ~tlnie urządza• 
nymi dla em1gr nLów, któ rly zoajdą 1ak tlaj wygodnieJSZe p01 ~ 
m1e. ~rzeni .... 

Sta' i m ]P do dyspozycji kabiov III klasy. 11 
Podr6ż z B orde 11ltx, z H avre czyJ. :r: P&lł ice do Gd ń•ka od li 

bywa sr-; pociąg'!m i francu kiem' ź do Dunkerque a z Dunkerque Jl 
do G h tl,k• st tkam1 k<Jmp fr4 nl! ''tej ."fransatlonf que•, W ten III 
sposób un kn e S!~ r6żnych nadużyć, na które n'eru byw"Jil nara l!lli 
żeni nasi p•snź rnw ie n• gran•c:y n•emieckiej. j1Jłl 

Najbliźszy odjazd do Europy ii 
Z 8A.N'J'U8 Z RIO D E J ~NEIRO 

•UEUU \~\c 13 styc.~'lll. 14 styczma 
,~J1.SSILIAc 12 • 13 • • 
• ~t:lłEE • • 18 )) 
•.UUSEI..L.\c 10 tut ~o 11 Jurego 

Sp ·.r.· c! aż bllf't6 · z Bra~yłt i d•J Polski oraz l: Polski do 
tir zy l11 t. za (btllelt ~ de ch HnadJ) . załatwia i bliżs~ych in · 
f nnacj 1 udei Ja S 

Ignacy Kasprowicz 11 
Aveuid mz X vier N 281 Kurytyba. · Ił 

s 
2KBIIHSJI&RI'IIIl!BłiBJIBIIiiRSSR" 

Banpue l~ł'anc;aise et Italienoe pour Lamel'ipue du Sud 
Centu !a: ?an t, Rue Halevy 12 
Agencja w Re• ms. 

B r a ~ y l ja - F!lje : S. Paulo, Rio de Jsneiro Santos, Curityba, Porto Ale
grfl, Pernambuco, R o Grande. 

Agencje : Araraquara, Barrelos, Reb <ldouro, Botuc:atu , Cax as Espłrito Santo do 
Pmhal Jał:u Mocóc , Ourmho, P rana~ua. Ponta Grossl\, Riber.rao Preto, 
, ' ' S Catlos , t:l. Jose do Rto Pardo i S M noel. 

A r g e n tv n a - AgencJe: Bue"l s Ayre& i Ros rio de S tmta Fe. 
C h 1 l i - V lp 11 riłiso - Koresp nden i : 

E U - Bsr.co I ta!is n '> L ma, C ll!l:'l , C::tincha Alta, Molledo. Arequipa, 

Posld zak1ad lu·a w iecki 
47Uea .&legre N •• 3 

f 1elki wyb !)r muter; łów na ubranie 
lat.nćwienie wykonuje się w razie po
trteby w 24 godziny. 

• rezerwowy l 500 · 00 • 
F i l j e : Lisbona, Porto Man~ os. Para Ceara Pt:rn m~o. uco 8 '1hia San

ost , S, Paulo Cun t}' b a, Rt ~ Gr nde d • Sul. '"'· rto Al• gre Pel t s, M mtev1de , 
Buenos Ayres, Ros ·r o. de ::i n 11 Fe, t'ar ~"• N w Y ) rk 

(.OLOMBIA Banque F1 t Ga se et ltal enne du Columb.e 8ogota, 
Z~łetwia st~ ws::y11tkt · ltJeracle r ·entęzn:, przytmuje si~ depozyty na 

term tn określony i na uch un b erzący pł .:ąc n jwyż1ze ~r, centy. 
Agencja B mku XX CJ rnmerctal Itallana m1~ści s•o we własnym bydyn• 

ku przy uhcy 15 de Nc.wembro. 
Bobotc. ~warantowana 

CENY NISKIE. 

Agencja .., Mantht:ster 36 Ch rloae Street. 
Rio de Janeiro, 19 Rua dr Alhndega 

Przyjmuje pieniądze w depozyt i na czas określ )ny 
Koresponden~ja z ~ałym światem cywilizowanym, cc~~~m~~~ml*lł!~~~~~i~~~m:m~r~;:~ ~ 
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