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·POLSH' DZI !EJSZA~ 
KILKA CYFR STATYSTYCZNYCH. 

(Dokończenie). 

Główne zło leży więc wyłącznie w nie
umiejętnoki wydobycia należności skarbo
wych, nieodpowiednim ich wymiarze, oraz 
w nieobywatelskim stasunku podatników, 
którzy nie poczuwają się do obowiązku pła · 
cenia własnemu skarbowi tyle i tak, jak da
wnemu zaborcy przynajmniej. Cała więc na
prawa skarbu, to stworzenie sprężystego apa
ratu podatkowego, który zdoła szybko na 
pełnić kasy państwowe. W ów czas wydatki 
zrównają się z dochodami, stosunki unor
mują się szybko i będzie mo::na prowadzić 
równolegle pracę odbudowy na wszystkich 
polach. Najfałszywsza zaś jest metoda wy
równywania budżetu fikcyjnemi czy rzeczy
wistemi "oszczędnościami", które zawsze 
skierowane są w najniewłaściwszą stronę. 
W Polsce już kilkakrotnie n. p. starano się 
ratować skarb przez zmniejszenie wydatków 
na oświatę i kulturę, chociaż pozycje te w 
stosunku do całeg~ budżetu wyrażają się 
617,0:60,6 względnie 617,0:0,1 !!). A wszak
że oświecone społeczeństwo jest najlepszą 
podporą państwa, obywatel wykształcony i 
uświadomiony narodowo najwięcej temu pań
stwu dać może, gdyż łatwiej rozumie jego 
potrzeby, niźli analfabeta, nie widzący poza 
własnym interesem nic więcej. A niestety w 
Polsce analfabetyzm kwitt~ie jeszcze w naj
lepsze. 

Statystyka przeprowadzona wśród rekru
tów zaciągniętych do wojska wykazuje, że 
w dawnym Królestwie Polskiem na 100 -
przeszło 35 nie umie czytać i pisać, a na 
kresach stosunek ten jest jesz.:ze gorszy, 
gdyż dochodzi do 50 proc. nawet. (W by
łej dzielnicy pruskiej spotyka się około 0,1 
proc.) Przeciętnie biorąc ma Polska dzisiej
sza 28 proc. a11alfabetów i pod tym wzglę· 
dem dajemy się z pośród państw europej· 

skich wyprzedzić tylko Bułgarji (36,6 proc.) 
oraz Rumunji (60 proc.). 

Naturlllnie, że ten spory odsetek nieumie
jących ani pisać ani czytać jest pozostałością 
po dawnym systemie wynaradawiania nas 
przez Rosjan, którym zależało na utrzyma
niu wśród nas ciemnoty. Polska wolna od
razu zabrała się do odmhienia tych zaległo
ści i stworzyła imponującą sieć szkół po 
wszechnych (25.6 tysięcy), średni ::h (780) i 
i wyższych (12, w tern 5 uniwersytetów, 2 
politechniki), do których uczęszcza razem 
3.402.236 uczniów. 

Gdyby się tak pięknie zacz~tą pracę mia
ło zniweczyć z powodów "budżetowych" 
-analfabetyzm, kto wie, czy nie ~ersze za- · 
toczyłby kręgi. Nic zaś gorszego, jak ciemne 
społeczeństwo, w którym najłatwieć siać 
przewrotowe hasła i p:-owadzić wywrotową 
robotę. Gdyby w Polsce przedrozbiorowej 
wyżej stała oświata, nie było z pewnością 
doszło do katastrofy. Obudziłoby się bowiem 
u całego narodu poczucie wolności i nie by 
łoby rozbiorów przeciw którym tylko wy
mowny głos Rejtana odezwał się w Sejmie. 

Państwo~,·a R ada Em ig ,·acyjna 

P ań.:;tWl)W,I R· d'" Pn• ig···r.jq·, j st ''~'-· 
cnn c• r:!n:~d ·;.vt_: . ' ,n Urze itl ł~ ~ i ~r: CV}fl• f!l 
ond iPg:~j ac; g> mir IStc-r~t!;t!·l ~)raq i cp · ·i 
społec;m;~j. Sk!l',d .l 5 i Q z 24 człon r v, k 6-
y,b 8 d ... !.~uje q>jm z p s:;:f"~tgóln,,•h rar· 

ly] . 8 c,~lt]oków tworzll pzed LW'e:de po· 
SZlZ''gvlnyrb m:nisltrstw, 8 m aouj~ mini 
ster pracy i opi~-' ki spoteczn• j z pośród obv. 
w a ~e h. z njmujacydl sj~ F( e 1 j ·li 'li e kw,.s-tJą 
Prrl igracy i nit. 

Z ramlen ia • P iasta c w ; lHist wmnj Hadzie 
emigraCyJneJ zasiad:łją pos~ł S ~migit>! i k O 7J 

s u l D r. J 6 z e f W ł o d t' !{ 1 i lórzy na o 
staŁniem posiedz niu Had y, postav,Hi szereg 

wnio~~ów w intere~ie ludności robotakze j. 
W OI"Sir te zostały przez Rad~ przy , ~te. 

W sfo3unku do Br azylji RaJa emigracyjna 
wn ow1· dzi:lła się w sensie przychylovm do 
pusl"ze nja kilkuset rodzin do stanu Sa) P au 
lo n <1 p :mtar.je kawowe, celem próbv1 w ja· 
kim <;tr> •. n:u warunki klii:uatyczne, zal'obkr. 
we i t, -· odpowiadać hPodą naszym Judziorfl, 

.Jak l~wica mściła afę •• wydanie s~ 
dum sprawców mo t de: •tw krakowskich, 
pusłów Stańcz1ka i Dra Bobrowakiego. 

Lewica sejmowa idąc.a razem z mniejs~o 
ściami narodoweroi (t j żydami, Niemcami1 
Białorusinami, komunistam i f>tc.) , groziła po 
wydaniu przez St'jm s4dowi dwóch posłów 
socjalistycznych1 obwinionych o zajśria kra 
k.owskie~ że nie prz yjdzie wierej do SPjmu. 
Hyiy to strachy na łarhy1 gdy ż już a po-
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przez cz(gć wier::yr:h tego~ kościoła :.llm ny 
za nif>ważny. Był on - jak informuje pr<-.S<l 
pozoań.:ika-zamaskowanym kongresem po 
litycznym. niemieckim. Połecono młodziF:ży 
omijać studla teo logiczne na talmilecie W:.łr• 
sza ws~im (. w.nnl{iehckim, a natomiast wy. 
jPidiHć rm st:tdja 9,a g~'anico. Synod ten '" )• 
~t&nowlł da!f!! przv~t~mć do zwi4zku , W.!!'·· ·ł · 
p:ar y k.ości.o!owc. Jest to najnows1.a prób& 
zvdnoCJ.P!!l il prot•Jstrmt6w pod f-gida N'''O'ł ·.'" 
o. wulzi ~~' go; gn ochwałazczerwca 19.!3 
w k'on•J te • kościoły c zajęły się »Prd. '1 

mem i~uhryc, oczvwl~cie przeciw Fran• j1. 
Syncd wreqzcie, o którym mowaJ wybrał • b1 
~kupE ro• p. B lana, k tóry wcale nie Jest (łby 
walel~::m polskim CzE:ść po polsku my~ls~·;j 
e\\ t: ngeJ.kow żąda uniewatoie•1ia tych ))UCh\' -.ł 
synodalnych•. 

siedzenie dn. 4 grudo1a stawth ~~e barctzol Kwiatki lewieow1ch rEiłdów. 
liczni:.-. Pokazało się jt'dn~ .' z·· p '/. «zła j . Z;.;n)('dbat!la PZit·roletfllrh rządów .lew.iro· 
oowym plan~m, m J?..O(• .Ił l w z • . t q "Z -vych w rótnych dzie•1 zinac~b w zakresi~ r1 ' 

l•m• planem uniemożliw• i oh1· .o ;;_u ·lonu śh )S~ycb >iwes:. j zwolna wy ho·;za .,. 
?V ch przez długie ga j amaJ czyu l'l!;• ~ tal;. law. J t: dot!m z .aktch raż~c7rh ~ant·· dl ń 
t.wan .. t~chniczn~ obstrnkct~ · 0lJ t" J.d..,·go }es! przedstawiony pr ~t' Z prof. Dr·a Gułd ·J~ 
punktu obrad zapisywali s1~ hczoi mOwcy 1 w jego •Zasadt:h us!wju sadownictw.-. ua 
g1dali godzinami. niemiach , ols!uchc, fakt, te na Sląsku rje-

W odpowiedzi stronnictwa wiąkszości pol· szyńskim, od chwili przyłączenia go do Po1• 

skiej postanowiły tak długo obradować aż sk1J t. j od 10 sit'rpnifll 1920 r . p~nuie t11m 
porz~dPk obrad zostame w vczerpa nv. P•,si ' w zakresie U!'ttroju sądownirtwa stan wp1r:st 
dzentt=! ciągło sie prze z 14 gudt m i h wah :-~bsurdaJny. Am bowiem dekret Naczelnika 
d go~z. 3 i pOł rano. Byto ?O•) na ogół p~ństwa o zm1anach w U'lądzeoiu sądow~ 
s okoj o e lecz nudoe W ::, z yst kle •brvluntyc mctwa w b. zaborze austr jackim1 ani wiele 
lewicowe popisywały sitJ pustą g<~dńnina. innych ustaw i rozporz~dzcń nie zostały tam 

r,:emawiał socjalistyczcy •brylant nieoszh· n1gdy opJblikowane. 
wany c Diamand, półbol?zewi~ wy~~oleniec . Ar~umen~ując tedy logicznie, trzeba przy· 
SanoJra, czysty bolszewik Ł łncuck1 1 wresz- Jąć me dau,cq si~ wytłomaczyć ~adovmi 
cie żyd HełlE>r. Były do przclprcwadzenia rozumowaniami »prawniczymic, choćby ~pra· 
spra wy bardzo v, atoe, dla lewicy były to ktycznymi wzgl~damic hol'endalną konsekw~ n• 
i··dnak zabawki, bo im chodził,:> o zemst~ cu~f ze w zakresie sądownictwa obowiązuje 
l1 nie o dobre kraju. na S 1ąsku C·e :'IZyńskim takie1 niezmieoittoe 

AotJpelska akcja pod fh•ą 
w;yznawe6w. 

Odb h niedawno w Poznaniu •svnod ko 
śdoła ewaogielicko•unijnegoł został ~wteżo 

przepisami prawm.mi polskiemi1 ustawoda w• 
stwo auslrJackie, j 1ł kie tam obowiązywało w 
dn1u 10 s~erpnia 1920 t. j . w chwili, w k tO· 
rej ej d tyńska cześć województwa śląsk~t'go 
przeszła we władani'! Rzeczypospolitej. 

~~tYł l ~~m Na słowa te podnosi się Gretka szybkc i pok.o nego \\tedy dopiero bym się mógł uwa~a6, g1yby Gretka siedzi jak nieprzytomna i nie zwa~ ~u· ·n "' Ol o mi ~oDy. nywuJąc łzy i hOl swój z nadludzką siłą, wstrll'y- Gratka z własnej woli ze mnie zrezygnowała. pelnie na obecność Fanny, któcej wcale nie zna. 
muje ona oddech i patrzy na Olgę osłupiałym Proszę Gratce nic o liście moim nie wspominać DQpiero Olgo. zwraca jej uwagą na swoją to· 

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, wzrokiem i tylko w bardzo delikatny sposób stopmowo ją warzyszkę i mówi : 
przez Jerzego Bornes'a.. - Mów pani - szepcze ona ledwo dosłyszai- prz11konnć, ~e ja eię w uczuciach swoich omyliłem. - Proszę f opatrzeć, Gretko, oto J'est Fauny 

152) nie - czy on pani jeszcze coś więcej pisał? Zost d~ dlatego na raz1e jeszcze tutaj, bo nie Rabenstein, przyjaciółka Lrany. Mówiła ona wczoraj 
(Ciąg da!szy), - Tak jest! I jak:o przyjaCiółka pani msm so· chcę wracać do <·fczyzny, dopok! stosunki siQ nie dop1ero z hrabią Egonem i przywiozła mi jł'go 

- Jakże mi panią ~al, kocbana Gretko l bie to za ohowiązek powiedz'eć pani wszystko, wyjaśml} Powmianbym właściwie sam do Gretln list,. M~że s·~ pani od niej ustnie jeszcze w1ęcej 
mówi Olga z po~dowaniem. - Mam dziś za to mimo, że sobie Egon tf'go nie ~vczy. naplSflć i całą prawd~ jej wyznać, ale nie mam dowi'ld?.Ieć 
dobrą nowinę tlla pani l Cbociaż ... z drugiej stro· Twarz Gretki trupio jest blada, lecz ma nie odwagi, bo wiem, jak to jej bolesnem będzie. Nie - Tak jest · wtrąca Fanny. - Hrabia nie 
ny ... je.;t ona i dość smutna! - dodaje z west- naturalnie zimny i spokojny wyraz. umiem pani opisać, jak przykrem mi to jest. wróci tak prędko, bo jedzie dalej szukać za swą 
chnieniem. - Tak jest l Chcę wszystko w-iedzieć. Nie mógłbym się teraz z Gretką widywać i nie siostrą . Prosi on mnie, abym się panią zajęła. Je-

Grętka patrzy z niecierpliwam zaniepok,oleniem - Słuchaj pani więf', kochano dziocko - m6 · wrócę rrędzej, nim ona się nie zdecyduje ojczyznę stem zurełnio samotna na świecie i przechodzilam 
na Olgę, która wyjmoje z kieszeni zaa.iresowany. wi Olga, wyciągaj4c znow !>apier z kieszeni. - opuścić bardzo ciężkie koleje. 0Ly chce pani wyjechać teraz 
do niej telegram hrabiego Egona. To jest list, który od niego t.hiś po południu do- Liczę więc na pośrednictwo pani, kochana 01- ze mną? Mam daleko stąd małą posiadłość, rdzie 

- Widzi pani, a ją mówilam ~a myśmy się piera do.,tałsm. PL'zeczytam go pani na głos. go. Prosz~ mi natychmiast odpowiedzie6 - Pani obie zupf.łDie spokojnie ~yć mo~emy 
• niepotrzebnie niepokoiły - tnówi hrabina z uśmie· Gretka. s:ucba z wstrzyman m odd cham i przy- na zaw:sze, Egon• Ale Gretka nre zwraca nawet uwagi na kłamli-

chem - hrabia Egon ~yje. Czytaj pani, co on mi ciQk.l rękę uo bijącego głośno serca, podczas gdy Niema i nieruchuma, jak posąg, wysłuchała we jej słowa. Nie patrzy ona nawet na Fanny j 
dziś telegrafuje, kocbane dziecko. l Olga c1yta spokoj nym, donvśnym głose.m, co na- Gratka listu swego narzeczonego. Lecz z chwilą. w trudnoby było osądzić. czy ona sl('wa Jej osMnie 

Gratka wydaje głośny okrzyk radości, a policzki stępuje: któreJ Olga um1ikłlł1 oada ona z dzikim okrz)kiem słyszda i zrozumiała. 
jej zabarwiaJą się żywy'll rumieńcem. .Moja kocbana Olvo l na ziarnu~. Zaczyna to Olgę niepokoić. Pochyla ona l!ię ort j 

- On żyje l Dzięki Ci, Bo:łe - szepcze ona, W1e pani, w jak strasznem położen u teraz je· - Oho - woła Olga przestra,;zona, patrząc na ni11 i patrzy Gretce badawczo w oczy 
a oczy jej zacbonzą łzami. stem i błagam panią o pomoc. Jestem w rozpaczy omdlałą dziewczynę. - To napad sercowy. Kochane rlziecko szepcze ona miękk r• 

- Czy pani doprawdy jeszcze nio ma ~adnej i nie wiem sam jak z tego wybrnąć. l Podnosi ona ją z podłog1 i woła Fanny, która głosem - co pani jest? Niech sobie pani teg' 
od [ijego wiadomości, kochana Gratko? - pyta Niech sobie pani pnypomni, co n pani mówił wchodzi niezwłocznie z panią profesorową z sąsie- tak bardzo do serca nie bierze. Ma pani przec1et 
Olga, udajf\C litość. przed odjazd11ill Dałem pani wtedy wglądn!}ć do dniego pokoju, gdzie obie pode drzwiami podslu- stanowczą decyzję w swoich rękach. 

• - Nie l - szepcze Gretka zdławionym glo swego sPrra i wytłumaczyłem jej nagli} zmianę chiwały. Grelka potrząsa smutno głowił• ale nic nie od-
sam. - Nie dał mi anJ znaku życia l . swych uczuć. Kładą one Gretk~ na kanapę i krzątają się obie powiada. 

Olga uśmiecha się nieznacznie. Zaklinała mi~ pani wtedy, bym Gretki nie o- około niej. Olga przypatruje się ich usiłowaniom z l -Nie straci go pani - pociesza ilł Olga. -
- Nie ma więc ~raz. żadnej wątpliwości, ~e puszczał i danego jej słc..wa nie łamał. Starałem zimnym spoko;em. Po chwili przychodzi Gratka do Ja napiszę do niego, że on nie śmie się z panią 

uczucia i zamiary swe względem pani zmienił - się opanować, lecz rezultat moich walk wewnętrz- przytomności, lecz wybucha głośnym, spazmatycz· tak haniebnie obejść. Jestem pewna, ~e on siQ za-
mówi hrabina tonem ubołewajflcej przyjaciółki. nych jest taki : nym placzem. stanowi i cofnie wszystko, co napisał. 

- Tak jest .. on mnie ... więcej nie kocha - Milość moja do Gretki n ie była prawdziwą Zaniepokojone, lecz bez najmniejszego jakiegoś - Nie - szepcze Gretka. - Wszystko ju:.l 
szepcze Gretka drżącym głosem. - On o mnie... Widzę to teraz coraz jaśniej. W sercu mojem tkwi uczucia, stosują wszystkie mo~liwe środki, lecz da· przepadło ! On ma słueznoge .. ja dla niego jestem; 
zapomniał l inny ideał... Pani wie, co ja o tern myślę ! Cóż remnie Stan Gretki jest bardzo grożny. zupełoie niestosowna. 

Peloa rozpaczy pada oaa na krzPsło i zakrywa mam teraz począć? Gretka kocha runie gorąco, a - Trzeba bl}dzie zawoł11ć koniecznie lekarza. - Więc pani naprawdę chce z niego zrezJłDO· 
twarz rękoma. Dlti niej świat się skończył, skoro Ja winienem jej wdzięczność ~dyż onu mnie z wię- pani brahino- mówi przełożona pensjonatu do Olgi wać l - woła Olga pozornie niechętnie. 
milo§ć i zauftt.nie jej tak strasznie zostały zranione. zienio uwolniła i kilkakrotnie żychł n•i uratowala. - Ależ to niekonieczne - perswaduje Olga - Tak jest i napiszę mu to dziś jeszcze -

Olaa obejmuje fą z udanem współczuciero i Radź mi, pani. I pomóż mi pani, o ile to w zirnro. - To przejdzie samo pr1ez się Muszę mówi ona stanowczo. 
elaska jasulł jeJ głuwkę. szepcąc jej ~o ucha sł .wa pani macy. sprawę z nią dziś jeszcze ukończyć. Zaczekamy - Niech się pani jesz<'ze namyśli - przestr1ę. 
pociechy. Dałem Gratce słowo i nie mogę s·ę cofnąć bo więc jeszcze, aby zobaczyć jalr to dalej pójdzie. ga Olga. 

- Biedne moje dziecko- mówi ona łagodnym to by było niehonorowo A z drugiej strlJDY prze Wreszcie przychodzi Gratka do sieb.e i -gląda - Nie! Proszę mi dać jego list. 
głosem. - Wiem ja, co takie rozczarowanie zna· cie~ wiem, że biori\C Gratkę za żonę, unieszczęśli- się w około j&k gdyby si~ z jakiegoś okropnego Olga podaje jej sfałszowany ten list z pewneot 
~zy i serdecznie z pan.ą współczuję Niech si~ pani wię siebie i fą na całe życie. snu obudziła. wahaniem. Jest to dzieło Alfreda, wykonane prze.,; 
,Jednak na coS gorszego jes:~.cze przygotuje. lepiej Lecz, Jak wyżej wspomniałem, jestem związ!łny Olga siada obok :tiej i objąwszy ją, szepcze jej niego jeszcze przed wyjazdem. Podrobił on pismo 
aaJeorsza pewność, niż takie slraizne Wfltpliwości. i sam kajdan6w swych zwolnić n!e mogę. Za wol- do ucha słowa współczucia i pocieszenia. hrabiego rzeczywi~cie łudzflCO. (C. d, n~. 



DR ALLEGDETTI F'ILHO. 
LECZENIE Q:;{LNE 

Spec.n nosć: cinruby kobtece i dzie 
'11""'· • , '•YJ>r.UJe od 10 do 12 i od 4 

do 5 
Konsultorjum 1 rezydencja: ul, Com

mendlldor Araujo n, 50. Telefon n 650 
o 2 

Przeg,ą.d religijny. 
60!, ł<~tnia ruc~nie!ł kanoni~a· 

cji św 'ł'omasza z Akwinu 
W listlłpadzie ub1agłego roku przypd

dt~ła 600 rocznica policzenia w poczet 
święty~;h Doktora Kościola św Tomasza 
z Akwmu. W tymże miesiącu w dniach 
od 17 ~ 25 urządziła rz:ymska Akademilł 
św '1\nnasza szereg naukowych zebraft 
na których najwybitniejsi uczeni katolic
cy przedstawili zasługi oddane przez św, 
Tomasza w zakresie filozofji i teologji.
Powaga św. Tomasza w dziadzinie tych 
nauk zawsze była wielka. Papiai Leon 
XIII OliZWal go ki:!ięciem fllozof,JW zaś 
PIU: XL w swej mowie, którą wygłosił 
w czasie t~ godota tomistycznego nazwał 
go . kMlCiero uczonych katolickich". 

N i e możemy dać wyczerpującego spra 
wazdania z przeb1egu uroczystości rzym
skich i z uczonych mów o n!luce św. 
T<•masza, zaznaczamy tylko, że ftlozofJa 
św. Tomasza dla wielu nowoczesnych 
uczonych stała się portem, 'IP. którym 
mógł spoczflć umysł ich jako w posia· 
danm długo poszukiwanej prawdy. 

Pokazał to w swym referacie {nauko
wa rozpraw a) profesor katol. Instytutu 
w Paryżu p. Jakób Maritain, jeden z naj
wybitniejszych pi,arzy ftlozoficznych fran 
cuskicb. - Był on dawniej zwolennikiem 
nowoczesnej f1lozofJi Bt~rgsona. w której 
tednak znalazł dużo niewyjaśnionych 
zagadnieti i sprzecr.no~ci Dopiero nawró• 
cenie na kutohcyzm i wgl~biania się w 
f1lozofję św. Tomasza dało mu rozwi~
zanie'.tych trudności, które Bergson stwo· 
rzył. Jego refarat , O znaczeniu św. To
masza dla nowych czasów•, którego treść 
sam mówca przeżył we własnej duszy, reJ 
ferat wyglns?.r.ny z d;opłemi milością kona 
wertysty, był cały hołdem nowoczesnej 
dus~y dla ganjalnego katolickiego ftlozofa. 

.Tydzteń• ten zakończył siQ uroczy· 
stOścią l turg czną w kościele dominikań
skim Sta Maria sopra Minerva, w której 
udział wzięło 16 kardynałów, korpus 
dyplomatyczny i tłumy wiernych. 

.Katolicka nnja kolej&r.J' we 
Francji. 

~ycie katolickie w Francji rozwija &ię 
i up(•Ważma do najpiękniejszych nadziei. 

DJwodem tego z pomiędzy setek in
nych jest np. katolicka unja kolejarzy 
która założona przed 25 laty obecnie 
posiuda 100.000 członków w 466 gru
pach lokalnych. 

Unja rozwija ~działalność w kierunku 
katolicko-oświatowym a również i eko· 
nom cznym i zawodowym. Jej przykład 
podz ałał także na innych zawodowców, 
powstały bowiem wzorując się na niej · 
unje metalowców, urzędników sklepo
wych, rolników i t. dalej 

Znakomity pisarz katolicki Fr. Veuillot 
(WeJe) stw1erdza że rozwój ten pocho· 
dzi z wielkiego zapału członków, którego 
źródłem była gorąca religiJność t przy
wiązanie do wiary. 

Postępy katolicyzmu 
w (lzechach 

Hustracją moralnych stosunków w Cze
chach moie być statystyka rozwodów 
oglo!izona n'edawno na łamach dziauni· 
ków katolickich W roku 1919 było ich 
2029; w 1920- 3570; w 1921 5570; 
w 1922 - 6063. Liczba ich ~:atem wzra· 
sta stale. Prasa katolicka nawoluja do 
wzmocnienia akcti rehgijnej. która jedna 
tylko może zapewnić stałość w stosun 
kach rodzmnycb 

W bieżącym roku zbierają czescy ka
tolicy pieniądze na nową statuę Matki 
Boskiej na Starem mieście w Pradze w 
miejsce tej, którą husyci zburzyli 3 listo
pada 191.8 r. 

Byłaby to ekspiacja za świętokradztwo 
dokonane przez tJezwyznaniowców husy• 
ckicb. Ma to być także zadokumentowa
niero wobec gwh1ta, że się be:r.wy?.nanio· 
wa agitacja w Czechach przesiliła i że 
katol cy:r.m wrac.1 do swego pierwotnego 
znac~.euia. Bo i tak jest w rzeczywistości! 
Ostatme wybory gmino e dały 8 ł3 tys. 
głosów na ltsty kRtolickie, czeską (443 
tys.) i słowacką (400 tys ); w ten sposób 
katolickie partje zyskują drugie miejsce, 
po agrtłrjuszact. Oznacza to dla czeskiej 
partji katolickiej wzrost głosów o 100 
proc, w porownaniu z wyborami gmin· 
cemi z r. 1919. 

---------------------------
TElEGRAMY 

Polsli::a. HL1 de Jan~iro 2~.~ 
Don!nzą z Warsz:JWY że zo•tał 
podpisany p11~ez rząd dekret 
nstan:nviająey Pohki Bank 
Embyjny. 

Rosja. Moskwa 23. -- Szef 

rządów Sowietów ,czerwony carc 
· >,j,, L~nin umarł oagle oa udac 

m 1zgowv w mieJSCowości Gorki w 
oobhżu Moskwy. Pogrzeb tego czer• 
wonego satrapy odbędzie się w so. 
botę do. 26 stycznia br. Kzad so· 
wh~tów oświadczył, te spełni woJ~ 
obotnikow i 10loików1 zgodnie z 

os l>'~ tnit:m ~yczeniem Lenina. 
S:me•ć Lenina wywarła wielką 

~· uzaf'j~ w cal··· i RosJi, gdyt spo· 
i irwaJą sie. Ż'' z zniknięciem jego 
l~< l:łLt\jJią w panstwie rosyjskiero 
wieJkm zmiany, a przy wyborze je. 
go następcy zaburzenia, polityczne 
bardzo niebezpieczne. 

Jako następce Lenina wymienia· 
ją następujących kandydatów: Ry· 
kowa, Kamienieffa, Zurupę, Zino· 
wteffaJ Kraasiaa i Dziertyńskaego. 
O Trockim felagramy nie wspomi 
naj~, gdyż ten, mimo zaprzeczeń 
sow•ełów, ma być uwięziony za 
zdradę stanu. 

(W każdym razie zdaje siv być 
pewnem, ze tym razem Lenin U• 
marł naprawdq. P. R) 

Moskwa 23. - Sowiecki korni· 
sarz sprawiedliwości Kurski oświad· 
czył1 ze wywieziono do Syberji 
i oad Morze B1ałe trzy tysi4ce osób, 
skazanych na deportację# za kno
wania przec1w rządowi sowietów. 

Francja. Londyn 23. - Po. 
mlmo zarz~dz~ń prezydenta mi· 
mstt'óW p. Poincare kurs frank& 
spada dalej. Rzeczoznawcy, ktOrzv 
badaJą z zajQciern skutek środków1 
podJ~tych dia podoiosieDla warto
ści franka francuskiego, nie mają 
wielkich nadziei" aby grodki te o 
siagn~ły po:lądany skatek. 

Paryż 23 - Leon Daudet, zna· 
ny dzienntkarz i szef partji mo 
narchistów i ojciec zamordowane 
go tajemniczo Filipa Daudet, ogła 
sza teraz publicznie, te ma dowo. 
dy1 że syn jego został zabity prze7.. 
poticj(. 

Parył 24. - Z Berima do11oszą, 
te m bister spraw zagranicznych 
Stressemaon wyraził nadzieje, że 
sprawy francusko -niemieckie 2osta• 
ną załatwione zadowalniająco 
Oświadczenie lo wywarło wielkie 
wrażenie w niemieckich kołach po· 
litycznych. 

Brazylja. Waszyngton 23. -
Zrobiło tu dobre wra~enie zatwier .. 
dzenie przez rząd brazylijski kon· 
we~cyj, podpisanych na konferencji 
panamerykańskiej w Santiago ł~cz 
nie z traktatem, który zobowiązu• 
je wszystkie państ,wa aroerykall 
skie do zbadania spraw granicz. 
nych miQdzynarodowych przed roz• 
poczęciem krok6w nieprzfiaciel. 
ska ch. 

Niemcy. Berlin 23. - Policja 
berlińska wykryła spisek na tycie 
von Seckta, dyktatora Niemiec. W 
kołach politycznych prŹypuszt.zają. 
że spisek ten był urządzony przez 
reakcJonistów bawarskich i klero~ 
waoy przez byłego ofaeera Thor 
manna, - tuż uwaęz!onego. Spisek 
ten został wykryty przez pewnello 
fotografa, który był wylosowany do 
zamordowania von Seckta. 

Berlin 23. - Z Monachjuro te• 
legrafują, ~e proces przeciw mar· 
szałkowi Ludendarfowi i Hitlerowi 
i ich towarzyszom, oskartonym o 
ostatme zaburzenia polityczne, rOZ• 
pocznie SIQ przed kwietni~m . 

Berhn 23, - Kanclerz Marx w 
mowie wygłos~onej w obec korni• 
tetu strouoictwa katolickiego oświad 
czyi między innemi1 !e ~iemcy 
musz" do,Jść z Francją do zgody 
i ust3 nowió Jakiś stosunek zno~ny 
w sprawie oku(iacji Zagł~bta 
Ruhry. 

Wspominaj,.c o utworzyć siQ ma• 
1ącym w Aogl)i gabinecie partji ro· 
botoiczej, kanclerz Marks zalecił, 
aby w stotłuoku do niego Niemcy 
postąpowały z całą roztropnoAdat• 

Berlin 24 - Niemierka •Alge· 
meine Deubcbe Zeitungc donosi1 
że nie doszły do poi!ldanego sku• 
tku rozpoczQle mi~dzy Niemcami i 
Ąocljłl pertraktacje w sprawie po-

·' . 

dniesienia do 26 proc, wartości wy. 
wozu niemic1 k1~goJ a to z oowodu 
nieustęphwośd rządu angielskiego. 

Meksyk. Brownsville 23.- W 
Monterey uwiąziono generała Tapiat 
telłcia prezydenta Meksyku, gene. 
rała Obregooa, oskarżonego· o sym· 
pat1e dla rewolucjonistów. 

Waszyngton 24. - Rząd ame
rykań:;ka zwrócił się do szefa re• 
wolucjouistow metcsykań~kich La 
Htterty z energ1cznym protestem 
przeciw zakładaniu min podwad 
nych w portach Vera ~ruz i Puer• 
to Mtxico, zagratając represjami w 
razie nie usunięcia tych min. 

Anglja. Vmdyn 23 -Izba:de• 
putowaoych udzieliła gabinetowi 
Stanleya Baldwina votum nieufno· 
ści 328 głosami przeciw 256 i w 
teo sposób roztrzygnęła dohchcza· 
sową niejasną sytuację. Rządy pań· 
stwa oaejmie stronnictwo robotni· 
cze. Król Jerzy V. powierzył UtWO· 

rzenie nowego gabinetu p. R1m• 
sey'owi Mac Donald(Jwi. Skład no• 
wego gabinetu jest następujący: 
premjer i ministe: spraw- zagranicz1 
nych-Ramsey Mac Donald Skarb 
- Fdip Smowden1 sprawy Rewnę, 
tr~ne-- Artur Henderson, W ~jna
Janes Henry Thomaz, Marynarka 
- Richard H~tldane" Ministerstwo 
pracy-Sydn~>y Weba, Oświata
George T,-evalyb, generalny proku
rator Ha"tiog. 

Londyn 23.-Wczoraj ro~począł 
się sl!'&Jk kolejarzy. Stowarzysze•· 
nie urzędników kolejowych ogło· 
s1ło swoją neutralność. Szef partji 
robotniczych Thoms.z, Jest zdania. 
te stJ·a1k ten1 nie maJący 06ólaego 
llOoarcia, 'lłe utrzy.na sit długo 

Wtełka tlośó pociągów, pom1mo 
strajku. kursuje normalnie. 

~apieroov •VEaDO• YORK 
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Z Kurytyby. 
SZKOŁĄ śREDNIA ZWIĄZKU 

POLSKIEGO. 

Z dniem 21 stycznia br. rozpo• 
czął sif,) nowy rok szkolny w Szkole 
Średniej Związku Polskiego. W 
pierwszym dniu zjawiło się tabdwie 
kilku uczniów, w następnych dntach 
przybyłe kilkunastul za parQ dni 
zjawi się znowu kałkunastu i tak 
trwaó bQdzie przez miesiąc lub dłu. 
!ej. W innych szkołach polskich 
w Kurytybie dzieje się to samo. 
Jest to smutnym dowodem, że nasi 
rodacy uie dbaJą o wykształcenie, 
swych dzieci i nie troszczą się o 
ich przyszłość, a ponadto utrudoia 
ją nauke innym uczniom. Jakteż 
bowiem profesorowie maga uczyć 
ich dzieci z pożytkiem, gdy dla 
kilku lub kiłkunastu uczniów spóz• 
oionycb musz' nauk~ na nowo roz· 
poczynaćJ ze strat" czasu i szkodą 
dla uczniow, ktOrzy nCZQSZczają do 
szkoły od poczatku. 

Aby temu zapobiec na przyszłość 
prosimy jeszc~e raz rodziców, aby 
chbpców swych, którzy mają U• 
częszczać do Szkoly .Średniej, za .. 
pasywa h za wsze przed rozpoczęciem 
ruku szkolnego i ateby i teraz baz · 
dalszej zwłoki drogiego czasu za· 
pasali łeb i wysłali do szkoły. 

SZAJKA ZŁODZIEl ZAMASKO 
WAt~YCH, 

Ud dłu!szego czasu mieszkańcy 
przedmieścia Kuryt-s by i kolonji 
Santa Felicidade niepokojeni byli 
prz~z szajkQ złodzieji zamaskowa• 
nycb. Nareszcie przed kilku dnia
mi udało się policji przyłapać Jedne· 
(ZO z nich, a ten wydał reszt~ szajki. 
Szeft-m tej szajki bvł niejaki Anni• 
o~l Alexaodre de Assumpc;ao i on 
to swym towarzyszom kradzieży 
dostarc~ał masek l innych przed· 
raictów służących do charaktery
zowania. - PolioJa prowadzi ener. 
8lCZD8 6led~tWJ l ręwir.je, cel~m 

wykrycia innych członków tej szaj
ki i wydobycia skradzionych przed· 
miotów. 

Z Para.ny. 
NOWE MORDERSTWO. 

W Sao Jose dos Pinhaes dnia 
13 b. m. w miejscowości zwanej 
Contenda Manoel Pls.Dt.es dos Anjos 
zamordował z zimo" krwiłł i bez 
najmniejszej przyczyny niejakiego 
Innocentego Jana EvangeJist~J i po· 
pełnieniu tej zbrodni uciekł. Policja 
dotychczas nie zdołała go uwi~zió. 

Nie ma prawie dnia, by nie po• 
pełniono jakiejś zbrodni, czy to mor• 
derstwa, czy zabójstwa lub ci~żkie 
go pokaleczenia. A zawdziQczać to 
należy znanej i prawie przysłowio· 
aej brazylijskieJ bezkarności i nie· 
sumienności sędziów przysi~głych1 
którzy prawie wszystkich zbrodnia· 
rzv 11walniają i w ten sposób ich 
do popełniania tych zbrodni prawie 
zachęcają. 

STUTKI PuLOWANIA W NIE· 
DZIELĘ. 

Donoszą nam z Iraty t że w nie. 
dziel~ dnia 19 stycznia br. poszedł 
na polowanie niejaki Władysław 
Szydłowski. Po dlutszem, nadarem. 
nem chodr:eniu za zwierzyną, cbciał 
zapalić i:!Obie fajkę. W tym celu 
położył strzelbę na drzewie i za• 
czał do fajki nakładać tytoń. W 
c1asie tej czynności strzelba spadła 
z drzewa, spada~ac Jednak zawa
dziła kurkiem o drzewo i spowo• 
do wała wystrzał. Cały na boj ugo. 
dził w ramię niedzielnPgo myśliwca 
i zdruzgotał je. Cię~ko ranionego 
odwieziono Szydłowski€go do s~pi· 
tala w Ponta G~ossie. 

Była to kara Boża za nie pasza 
nowanie lłwi~ta. Niechajte posłuży 
innym niedzielnym myśliwym jako 
przykład odstraszający, 

Ze Stanu Sao Paulo, 

KATASTROFA AUTOMOBILOWA. 

Mechanik fabryki automobilów 
~Lanc~a Halianac p. Francisco Aro• 
brosio, chcąc wypróbować wytrzy· 
msłość jednego z automobilów tej 
fabrykiJ W'/jechał nim w towarzv• 
stwie Antoma Marquez da Silva 
i Q Jirina Grassi, syna Ludwika G ras• 
st"ego. przedstawaciela fabryki • Lan
cia Italianac. Gdy przybyli na sze· 
rokie paulistańskie awenidy1 p. 
Francisco A.mbrosio puścił autowo. 
biJ w najw•ąkszej szybko~ci, do 
jakiej ten był zdolny, Przy pewnym 
jednak zakręcie pękł jeden z pneu• 
ma tyków t skutkiem czego automo
bil, wyrzucony nagle z toru, padł na 
r9sr1ące w tem miejscu drzewo. 

Skutki uderzenia automobilu o 
drzewo były straszne. P. p. F ran· 
cisco Ambrosio i Qu\rin~ Graasi 
zgin~li na miejscu, a tylko Antonio 
Marąiles da Silva cudem si~ :1ra• 
tował, wyskakujl\c z automobiłu 
przed uderzeolem tegoż o drzewo. 

----~~----~~~~------Papieroiy • Vffi~OJc 
La Reine 

m\esganintt Wl~zukana 

Ze Stanu Bio de Janeiro 
P.JA~ZAK.ARTYSTA RZEŹBJARZ 

WYRÓZNIONY. 

W Rio de Janeiro ma się wkrótce 
odt:yó wystawll szkiców figu•, któ· 
re maj" ozdabiać nowy budynek 
bby deputowanych. W kantursie 
rozpisanym na te szkice jedno z 
pierwszych maejsc uzyskał artysta 
rzetbiarz p. Jan Ż'lkt któt"emu po· 
wierzono wy konanie fa gury •Siewca« 
do pomntka, którym maJą uczcić 
kolonje polskie w stanach Parana, 
Sta Catharina i Rio Graode do Sul 
stuletnią niepodległość BrazylJi. 

STOSUNKI HANDLOWE POLSKO• 
BRĄZYLIJ:;:,KIE. 

~ Gazetado PovJc z 19 stycLnia br. 
zawiadamia, ae poseł polsk1 p. Pru· 
szyński urzadził przed kilku dnia· 
mi zebranie członków kolonji pol· 

.. '· .. 
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TAftELA CEli" OGŁOSZEN; pre 
W ,GAZECJIE POLSKIEJ•, .1~ rat 

ZA OGlaOSZENIA JEDNGRAZOVBUiiiiiil ~ 
~a l.szej stronnicy 2$000 od wiersza ut 
• 2-giej • l$000 • .tt że 
• 3-ciej • S200 • • ~ ' pe 
• 4-tej .. $200 • • 1 pr· 

ZA S'rRPNNICI JEDNORAZ8WO~ rzł} 
Za całlł 4-te stron,nicę 100$1)00 ko 
• ~~~ 4•tej stronnicy 60$000 Po 
r y, 4-tej stronnicy 36$000 t > 
Na 3-ciej stronnicy o 25%, na 2 ej ~a 

o 50 o/e na 1·szej o 100 proc. więcej. 1ś~ 
?.t\ OGl..OSZENIA MI!SI~ZNE k.a1 

Na 4 tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwadr. ~~ 
• 3 ~iej • 90 rs. zą • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej 11 140 rs. za ., • JJ 
Przy ogloszenia.ch. p6lrocznycb i rocz• pr 

liych 35 proc. ZDlżkt. si 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCtllfti na 
Na l szej stronnicy 500$000 od wiersza 
• 2•gieJ • 300$000 • • o 
• 3 •ciej • 200$000 • • 1 zb 
NależytoM przypadaji}Ca z8 ogło· dr 

szenia nalP.ty zapłacić z góry. 

skiej w Rio de Janeiro1 aa ktorem 
obmyślano środki dla rozwoj a pra• ~i 
ktycznego stosunków handlowych te 
mi~dzy Brazylja i Polską. P 

Wybrano komitet złożony z sie• 
dmiu członków celem opracowania 
dotyc.zą~ych projektów i zorganizo• 
wania pracy . Postanowiono takte 
zorganizować stała wystawQ pro• 
duktów polsko .. brazylijskich. 

Prezesem tego Komitetu wybra • 
no jednogło~nie p. posła Pruszyil• 
skiego. 

PROCHIS WYTOCZONY REOAKTO• 
ROWI DZIENNIKA RIOSKIEtiO 

»COH.RE!O DA MA NHAc. 

P. Dr Epitacio Pessoa, były pre• 
~ydent Republiki, napadany i obra· o 
źaDy stale na szpaltach dzien:tika z 
~correio da Maobac wytoczyi te• 
mu dziennikowi względnie jeso re• 
daktorowi p. Mario Rodriguez pro .. 
ces o obrazę czci i o oszczerstwo. z 
Rozpraw a rozpoczęła si~ przed kilt P 
ku dniami i b~dzi wielkie zaintere• S 
sowanie, tak z powodu osobistości 
biorących udział w procesie, jak 
i z tej przyczyny, że jest to pierwszy 
proces po uchwaleniu nowej usta· 
wy prasowej • 

W RIO DE JANEIRO ZA WALił:. SIĘ 
KO::)CIÓŁ. 

Dnia 20 b. m. po rc.szy św. zawaliła 
su~ cz~ś6 kościoła §w. Januarego, pulo
tonego przy ulicy, noszącej naz;wta tego! 
świętego, 

Na szcz~ście nie był1) wypadku w lu· 
dziach. 

WYLEWY. 

Ulewne deszcze, które padały kilka dni 11 
bez przerwy w stanach Rio de Janeiro, 11 
Minas Geraes i innych spowodowały e· k 
gromne wylewy. Skutkiem tych wylewów 
w wielu miejscach zostały zniszczone na 
znacznej przestrzeni tory kolejowe i przer• 
wana na dłuższy czas komunikacja, jak 
naprzyklad na linjach kolejowych .cen
tral do BrasU• i .Leopoldina•. Wiele 
mias' Jest zalanych wodą. W Rio de 
Janeiro burze i wylewy wyrządziły ogrom· 
ne szkody materjalne. Wskutek nich nie 
odbyły się także uruczystości i procesj~ 
na częśĆ S w. Sebllstjana i musiały być 
odlotone n& następną niedziel~. 
Odwołane zostały także wyścigi konne; 

W głębi stanów uszkodzone ZOCJtały znacz· 
nie zbiory produktów rolnych. 
Według ostatnich wiadomości telegra• 

f1cznych z dnia 23· b. m. deszcze na• 
restcie przestały padać. 

t:'aptt:J:UI:IJ • V!!. 1-UUo~. 
NEWYORK 

mi~-·szan1oa 

KoreapoDdalej e. 
SAO FELICIANO, 5 - I - 192\ 

Szanowna Redakcjo l 
Już przeszło czwarty m1esiąc upływa, 

jak nie dllJę znaku tycia o sobie Sza
nownej Red!lkcji, a to prt:ez tę brato
bójczą walką w naszem stanie. Człowiek 
z cbaty obawia się wyjść, aby go co 
przykrego nie spotkało. Aż nareszcie 
dnia jednego, aruchnęła wieAć - nastal 
• paz• - podpisany przez obie strony 
walczące. W eałej kolonji słychać : -
pokój l pokój l - bracia - dalej do 
pracy, aby nagrodzić czas stracony 1 a 
najpierw podziękować P. Bogu, te po
jednał tych dwóch r.anów walczt\cych G 
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prezydenturę - a setki ł,iodaków wy· 
ratował od strasznej nędzy. 
~'t Otrzymaliśmy też w naszero miast"c:~ · 
ku paru ~ołnie:·zy na pewien czas, do 
utrzymania porządku i człek był pewny 
że teraz nie mu się czego obawiać i 
pewny jest życia, a tymczasem stało sil} 
przeciwnie, - \\ laśnie ci strażnicy po· 
rządku, pol!łóciwszy się przy grze w 
kości, zabili szesnaście lat liczącego 
Polaka, Stefaua Marciniaka, a stało się 
t l tak: Z powodu braku księdza na 
naszej kolonji, młodzież naeza zamiast 
iść do ko§cioła w nie\l 7ielę. lub wziąść 

kaią~kę do czytania, idzie przypatrywać 
się ró~nyrn grom tutejszym. I nasz ś, p. 
Stefan, nie spodziewając sift śmierci 
w~zedł w to towarzystwo. Żołnierze po· 
biwszy się między sobą, rof'zeli !lłrzfllać. 

JJden ~>trzbł .skter0\'1-~u~ w n•·H k!ljw·nłw 
' przeciwnika ugodził w !J·. ) ,.i ; rują<·< ~ o 

się walce StAfBna .M11rdniaka i zahił go 
na mieJscu. 

Zaraz dano znać do tutejszej włnr'lzy 
o loj śmierci, ale nikt nifl 1 rr.yjPcbal 
zbadać jej przyczynę, - cialo leżało do 
drugiego dnia t. j. do poniedziałku i do· 
piero o ósmej godź rano przysłali po 
slańcs z kartką, że można ciało zabrać 
do domu i pochować. Po drodze na 
cmentarz dopiero obejraał zwłoki nasz 
Dr. Frane. Lorenz i na tern się skoń· 
c1.yło Więc my Polucy w 3. Feliciano 
nie jesteśmy nic warci, i urzędnicy tu· 
tojsi nie racza nawet oglądnąć zabitego 
Polaka ? - To przykro ! 

Rewolucja w naszym stanie pozosta· 
wiła dla nas Polaków w Sao Feliciono 
wielki upadek i smutek. Kupcy ponieśli 
wielkie straty. Jeden z nich mówił mi 
że poniósł straty na trzynaście tysięcy i 
musiał zamknąć skle:>, tak sarno i in::1i 
a szczególnie rzemieślu.icy i robotnicy. 
Prócz tego padły dwie niewinne oftary 
pJI:;kie. Z początku rewolucji zabito 
młodzieńca Jana Pietruszew!!kiego, na 
zakończenie rewolucji Stefana Marcinia
ka, i to bez żadnych dochodzeń Oto 
t >~ki los nas Polak6w w Sao Feliciano. 

Wprawdzie dotknał nas P. Bóg w 
tym czasie, ale toż i poci3szył bardzo, 
dając nam wielkie urodzaje. 

Zboża, jak pszenica, tyto, jęczmień. 
owies i alpista, są obfite ; kartofli będzie 
zbiór wielki, już teraz można kupić 1 
worek kart za 5$000 ; pszenicy worek 
najdrożej 20$000, .kukurydza też si~ 
pięknie zapowiada, tylko grochy z po• 
wodu zimnych nocy będą liche, ale po
zatem wszystko jest piękne, za co Ci 
Panie Boże dzięki składają koloniści w 
Sao Feliciano. 

KOLONISTA. 

Kotonja AZARA (Argentyna) 
dn. 9 stycznia 1924 r. 

Szanowny Redaktorze 
.Gazety Polskiej• 

Kurytyba. 

z prawdziwem zadowoleniem pragnie. 
my podzielić się z Wielb. X Radaktorem 
następująeą wiadomością : 

W dzień frzech Króli nasza kolonja 
Az&ra; obchodziła 20 to letnią rocznicę 
przybycia Wielb, X. Jpzefa B. Marjań 
skiego ze Zgromadzemil Słowa Bożego. 

Nasza kolcnja Azara przez tych 20 
lat rniilionycb byla pod opieką ducbo, 
wną W1elb. X Józ. B. M., cho.ciaż . to 
nie przeszkadzało mu pracować 1 :na m· 
nych koloojach z jak najlepszym skut· 
kiern, dziesiątki kilometrów odległych 
od naszej kolonj i. 

KolonJa Azara prawie cały dorobek: 
religijny, narodowy jak i kulturalny a z 
tern zwi~&zaoy i mater.jalny. zawdzi~cza 
inicjatywie naszego W1elb. X ProbosJJcza. 

Nasz kościół, w którym już trzynaście 
lat nabożeństwa się odprawiają, Ochron• 
ka kierowana przez Wielb. Siostry S. D. 
Sw., które szkolę prowadzą, te~ drugie 
tyle lat istnieje, a dom Towarzystwa, 
!Elszcze wcześniej był ~bud.owaDl' przez 
row. im Jana III Sobtesk1ego. 

Wszystkie istniejące, jak najlepszego 
lucha, instytucJe, jak i budynki do nich 
1ależące, dały nieocenione korzyści, pod 
względem religijnym jak i narodowym. 
z prawdZiwem przeto zadowoleniem 

:aznaczyć mo~erny, te Wielb. X Józ B. 
-· bez przerwy przez te 20 la~ był na· 
zym duszpasterzem, czern s1ę nasza 
:olonja szczyci wobec sąsiednich. 

Manifestacja, jaka uczynion-~ naszemu 
:ochanernu duszpasterzowi, była wzru
.1ająca, wszystkie Stowarzyszenia zgro

. ~dz:iły si~ najpierw przy dornie Towa
zystwa i w poebodzie poszły do ko
cioła na sumę, odprawioną przez Wielb. 
~ i.Jr')b. w asystancji X. dziekana Ra~ 
eroachera i X. Oanicha, którzy na uro
a:ystość przybyli z Posadas. 
Po surnie cała parafja w pochodzie 

owrócił1l do do!Ilu Towarzystwa, i tam 
•yraziła swe uznanie i podziękowanie 
rielb. X Prob., za pracę i staranie się 
nią, bo czegoż mu nie zawdziąezają ~ 

brzest, przygotowani': do św1 Sakra. 
.entów spowied2i i Kom św. Sakr. 
alźeństwa, a tylu innych, którzyby 
1jcbętuiej chcieli mu także poiłzięko· 
ać lecz dzieli ich wielka pr7.epasć t )o 
którym udz·iel1ł ostatniego Olejem św. 

arnaszczenia. 
Po skośczonych owacjach w domie 
warz.rstwa odbył sią bankiet w o~ 
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chronce, na któl')'m wzięło u• l.dał 60 
os..> b. 

Obecnością uczcili tą manifestację 
przedstawiciele władzy duchewnej i 
świeckiej, prowincjonalnej i miejscowej. 

Za :;taraniem komitetu, którego pre• 
zesern jest pani Mazurkiewiczowa, został 
podarowany w tym dniu Wielb. X. Józ, 
B. M samochód .,Ford•, kupiony ze 
składek od kolonistów i wiele innych 
osób wpływowych. które z największą 
chęcią dały grosz na ten cel, aby wy• 
razić swe uznanie WiP.lb. X Proboszczowi. 

Liczne powinszowania nadesłane na 
, ton dzień od osób, które przez odległo~ć 
nie mogly być obecne, świadczą o sym. 
patji jaki! ma Wielebny X. Jozef B. Ma
rjański. 

.hk nllj~prdrczniejo;;ze podziękowanie 
składamy komitetowi, który dolożył 
g,vycb starań, aby osiągną~ col jako i 
ofiarodawcom staro polskie • Bóg zapłać•. 

Z Szacunkiem 
JAN K. CZAJKOWSKI. 

Paptt l OS~' »VEI\UO• LOTUS 
rr;i c:>~'7.en1n~ d !'>lik ? tn!'ł 

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

granicami Pań $twa. 
{Ciąg dalszy) 

Prywatne polskie gimnazjum gdań 
skie koodukacyjne rozwija si~ bardzo 
pomyślnie; w roku bieżącym utworzo· 
no znowu 2 klasy pierwosze :<sekhy). 
Całe gim;'lazjum liczy w 6 kiasach 275 
uczniów i uczennic, pa Wl~kszei cz~ści 
ddeci obywateli gdańskich ,.Macierz 
szkolna• jako opiekunka gimnazjum 
zamierza od roku przyszłego podzielić 
DŁijniższe klasy i równoległe podług 
płci. tak aby za lit k1lka utworzyć z 
klas dzicwcz4t osobne polskie giama
zjum żeńskie. Trudności są tylko co 
do pozyt.kania i utrzymywania polakich 
sił nli.UCz.ycielskich. Wobec przepełnle· 
nia politechnik Lwowslc~ej i Warszs.w· 
skiej przybywa na politechnike Gdań 
ską coraz wi~cej studentów Polaków, 
jest ich obecn e 350 Profesora Polaka 
nit:m.l tE.m żadnego 

Po znanym zatargu c:ofnął Senat 
Gdański wreszcie swój sprzeciw w 
sprawie otworz1oia Polsaiej Akademji 
Handlowej w G'i!ańsku, ku czemu bu 
dynek jest już zapewniony. 

numGry razom i tylko tym blidziemy 
wysyłali ~ razy na tydzień pod osobną 
opaską, którzy nas o to listownie albo 
osobiście poproszą, godząc się ni! opłatę 
10 milreJsową. Jedn6lm słowem, kto do· 
tychczas pobierał numery: środowy i 30· 

botni raJtern w jedoe1 paczce a Z.yczy 
sobie odbierać 2 razy. niech o to po
prosi a zastosujemy r>i ę do jego prośby. 

0Jiary na zal{lady JJii 
sjonarzy SlouJa Bożego 

'W Potsce. 
P. Karol Iwanicki z Jstguary 5$, p. Jan 
Reszka z Alfredo Cbaves 20$, p. Maku· 
lewicz 2$1 p Jan Orzech~ ·wski z Hansa 
4$ Jó;~,ef Raczko z Rio Graode do Sul 
(mias) 21, Stanisław Wroński R G.m, 10$. 

Bogu dz;ęki mamy jeszcze ludzi z go· 
rąceu: sercem których ten podw~jny 
żar: miłość Ojczyzn~' i roił ść Sw. Wiary 
pobudza do nieustannej of!arn( ści na oł· 
tarzu Ojczyzny i Kościola Cześć im za 
to t Nie tylko za życia ale i po śmierci 
dzieła poparte ich of.arnością będą sła· 
wić imiona ich. 

Zechce tu na tern miejscu Sz! pan Stan. 
Wroński przyjąć gorące podziękowanie 
za noworoczne życzenia, pełne zapału 
dla szermierki w i mi~ hasła: >Bóg i Oj
czyznac, 
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Polecamy: 

PORT RETY P PREZYDEN fA 
WOJCIECHOWSKIEGO w artysty· 
cznem, kolorowem wykonaniu for. 
matu 50 x 70 cm. Cena lOSOOO. 

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

Karty gratulacyjne na imiełoiny 
i t d. od 2CO do 500 rejsów, al
burnki, oomiątki Chrztu S'w 

KSIĄZKI DO NABOŻEŃSTW A 
zawieraj&ce bogaty dział pieśni w 
rozrnaitY'ch wielkościach i gusto· 
wnych op• awacb, mied:~~y innerni, 
na parn. pierwszej kornunJi §w. i 
zawarcia ślubu malźeńsk, , (z drob· 
nemi i dużeroi literami), książki dla 
dz1eci gotujących się do I ej spo· 
wied?.i i komunji św. 

PIĘ!<NE KSf A ŻECZKI POWIE 
S"CIOWE I Hl~ ~ORYCZNE, ZA· 
BA WNE KSIĄŻKI DLA DZIECI z 
wierszykarni i koloroweroi obrazka· 
mi. Papiery listowe i t. d. 

PolskieMi ochronkami zaj:nu.je si~ 
Wyd~iał Kulturalt'y oświatowy Gminy 
Polsk,ej na terenie Wolnego Y1uta 
Gdańsk" . Po wielu trudnościach przy 
sprowadzaniu i utrzymyw•mu świec· 
k1ch ochronierek oddano orhronki pod • 
zarząd Sióstr DJmin1kanek. Ochronki 
polskie istmeją: w Gdańsku, Wr&eściu 

Prosimy o łask nadesłanie zamówiBń 
pod adresem : 

,.GAZETA POLSKA• 
Curityba - Paraoa 

Catxa Postal B. 

Ostatnie wiadomośot 
TELEORAFiczNE. 

i Oliwie. Nast~pne utworzy siQ w So
pocie, Nowym Porcie, Sidlicach, Oruni 
i drugą Gdańską. 

Ws!'omniany Wydział udziela sub
wencji dla szeregu tc.warzystw oświa
towych działaj,cy~h w Gdańsku S4 
to: a) Towarzyttwo Pomocy Nauko.· 
wej (dla Akademików), b) Towarzy. 
stwo Przyjaciół Nauk 2 Sztuki, na wy. 
dawnietwa naukowe i prace nad z:a. 
bytkarni polskiemi w Gdańsku, c) To
warzystwo Nauc:.ycieli Pvlaków, na 
kursy doksztl\łcające nauki j~zyka pol 
sk1ego dla młodzieży i dorosłych w 
7 miejscowościach, d) Towarzystwa 
śpiewackie i mut yczne, e) Kolo miło 
śn1ków sceny, f) T, warzystwo Sokół, 
g) Tcwa1·zystwo Sportowe Gedania i 
h) Towt rzystwa ludowe po wioskach. 

Zaznaczyć należy, że wszystkie te 
towarzystwa rozwijają dodatnl'ł dzia· 
ł~lność pod wzgl~dem narodowym i 
ośw1atowym Jedynem czasopismem 
polskiem jest .Gazeta GdaJ,ska•, wy
chodz4ca tamte już od lat 33 , 

II. W !ąs;edniem Państwle od za• 
chodu, t. J. w Rzeszy n i e m i e C · 
klej, dotąd nie uzyskali tamtejsi oby
watele narodowości polskiej przynależ
nych im praw na polu ukolnictwa. 
OJróźnić trzeba jako osobny stan praw. 
ny Górnośl4skl teren plebiscytowy i 
reszt~ Rzeszy. (Ciąg dalszy nast~p1). 

Od Redakcji. 
Pomirno wszy'!tko nie zostaliśmy je· 

szcze jobrze zrozumiani w sprawie wy· 
sylania pojedynczych numerów .Gazety 
Polskiej•. p 

Objaśniamy więc jaszcze raz, te .Ga• 
zeta Polska" kosztuje na rok 1924 tylko 
8$000 dla wszystkich, którym Gazeta 
idzie albo w wspóln9j paczce, albo którzy 
odbierają 2 Gazety pod osobną opaską, 
ale tylko raz na łydziań (2 nurnery 
razem). 

TYLKO TEN PRENUMERATOR ZA· 
PŁACI ZA ROK 1924 10$()90. KTÓRY 
sOBIE ZYCZY ODBIERAC GAZETĘ 
POD OSOBNĄ OPASKĄ 2 RAZY NA 
TYDZIEŃ 
Fonieważ duto "tzytelo!ków się zgła 

sza, aby im wysyłano tylko raz na ty 
dzień, bo i tak tylko raz na tydzień 
1 oczta przychodzi , więc wracamy do 
dawniejszej praktyki wysylajl\c im dwa 

RZYM. - Słynny astronom włoski 
profesor Beodani !Jrzepowiada, ~e Japo· 
nję nawiedzi wkrótce nowe trzęsienie 
ziemi, które da się odczuć silniej szcze· 
gólnie na wybrzeżu Oceanu Spokojnego 
między poludnikarni 18 i 20 i na wy• 
brzeżu azjatyckiero między poiudoikarni 
29 i 30. 

Przepowiednia ta sprawiła ogolną sen· 
zację. 
· RIO DE JA~EIRO. - Z Lizbony te
legrafują, że kongres narodowy odb~ty 
w ostatnich dniach podniósł myśl utwo· 
rzenia dyktatury. Wielu członków kon· 
grtlsu było przeciwnych tej idei, ale p. 
Cunha Leal o§wiadczył, że tylko przez 
dyktaturę unormują się stosunki politycz 
ne w Portugalji. 

MADRYT. - Ogromny pażar wybuchł 
w dokach w Bilbau, wyrządzając ogrom· 
ne szkody materjalne. Straż ogniowa ro· 
bi olbrzymie wysiłki, aby poraz zloka
lizować. 
PARYŻ. - Ostatnie telegramy dono· 

szą, że komitet rzeczoznawcow, miano
wany celem zbadania, w jakiej wysoko1 
ści rno~ą Niemcy zapłacić odszkodowa· 
nia wojenne, oświadczył sią za utworze
niem banku niemieckiego, opartego na 
między 2ojuszniczycb funduszach złota 

Rzym. -Jest oczekiwane każdej cbwit 
li zawarcie ugody włosko greckiej. Wło 
chy zatrzymają sob:e wyspą Rodes a 
zwrócą Grecji kilka innych wysp. 

WASZYNGTON. - Telegramy dono• 
szą, że amerykański krążownik pancerny 
"Tacorna• osiadł na skalach podwodnyh 
gdy płynął do Vera Cruz. celem niesie· 
nia pornocy rządowi meksykańskiemu -
Krążownik ten jest uważany za zupełn~ 
stra(lony. Nie ma wiadomości, co si~ 
stało z jego załogą, - około 300 osób 
liczącą. 

PRASOWE, 
PEl.NOMOCNlCTWA DLA PREZY

DENTA RZPLITEJ 
Warszawa, 28, 12 - W pitłtek, dn 

28 grudnia br. odbyła si~ w g ,nac:hu 
sejmowym pod przewodnictwem mar. 
szalka Sejmu o. Rataja konferencja w 
sprawie zgodności z Kr)nstytucj4 Rzpli. 
tej projektowanej przez rząd ustawy 
upowaźniaj4cej p. Pre%ydenta Rzplitej 
do wydawania rozporzlłdZ', w przed• 
mio,ie sant~cji sk!ubu. 

((i~~~~~~~~~~~ 

~ Prenumerujcie ~ 

1.),.:\ "NOWE ZYCIE" l, 
~ Pismo Kresowe ~ 

Poświ~con~ sprawom po!itycznymJ społecznym i kulturalno 
i{ oświatowym. Walczy z wrn~arm pofsko&ci na Kresach Wscho· 
JK {}nich R~(>czypospoiitej. 
Jł{ Bardzo korzystne dla reklam i oełos~ctJ. 
2ł{ Prenumerata roczna 2 dolary. 
)!{ Adrt~~ R~dakcji i Ądministracji: 

l POLSKA1 - Grodno, pl. Batorego 8 
· Wydawca; K~. poseł Z Ktczyńiki 

R dakto·· : Ks. (J Sawoniewski 
}f 
~~~®~®~®~®~~*~~6MI~®~®~~m~w~~~ 

ROBOTNICY 
Stacja albo prZJ't~ł.aoek .. 'Varaem Orande• Lłaha •ut 

Na fazendzie Caruinłto, własn0ść Manoela Jose de Miranda w pobliżu stacji 
albo przystaDku • V argem Gran de ' potrzeba robotników do nast~puj'łcyc:h 

robJt i po c:enach poniżej wymienionych: 

KLEPKI 
do 12 tysi~cy 22$000 

25 • 25$000 
50 • 28$000 

100 • 30$000 
DB".EWO OP ĄLO WE 

Dla każdej ilości metrów kubicznych 1$2 10 
1000 ,, " 1$400 
2000 .. " 1$500 
PODKŁADY (dormentes) 

Stosownie do cddaleRia od lmji koltjowej od 2$200 do 2$ó00 atosow-
nie do odd!JI"n'a od ~tacji kolejowej. 

SĘKI f•J.N.IOBO\VE 
Za metr kubiczny zebranych i ucożonych s~ków, stosownie do oddalenia od 

linji kolejowej od 3$500 do 4$000 
Bale (dyle praosze) pinjorowe. kloce imbujowe l ee•r•we 

za te roboty pb.c:i sift dobre wynagrodzenie, 
K.&.ROSY 

Celem odstawienia powyżej wspomnianych materjałów do linii koleJo•eJ pnyj 
mu;e si~ karosy, • takie dajo siv je nA fazendzie wraz z koń!llł lub m"łam 

i obrokiem dla tychże w przedsl~biorstw (w impreltadd. 
Sklep spożywczy dostarcza żywności na Żlldanie. 

Udziela sio bonifHcacji wio~ uym przeds i~biorcom 
Jlanoel JQIUS de lłlłranda 

14 .- 16 

KINO- MIGNON 
We środę dnia so· stycznia br. po przed:stawieniu kinematografiCznym od· 

będzie się w ,MIGNONc 
KOliCERT 

międzynart:~dowej opP.rowaj śpiewaczki 
p. D l m l H o r & e n !!! 

która odśpiewa utwory kompozytorów polskich, włoskich, francuskich i niemieckich. 
Przygrywać będ!!;ie orkiestra pod kierownictwem maestra P• Leona Kesslera. 

WSTĘP NA SALĘ 3$0CO 
P. M i m i H o r t e n s j e s t r o d e m z P o l s k i. 

TRAKT A T FRANCUSKO ·CZESKI. 
Konferencje Benesza z frankusklmi 

mężami stanu w sprawie traktatu fran• 
cusko·czeskiego 2:ostały ukończone -
a podp1ssnie umowy nastąpi prawdo· 
podobnie w styc2:niu. 

W ten sposób polityka francuska 
zm;erzaj,ca do utrwalenia w Europie 
s tanu powojennego, ustalonego przez 
traktaty pokc1jowe pOSQn~ła s: ~ znów 
o krok naprzód. 

ZGON ARTYSTY MALARZA. 
Kraków, 26 12. -Wczotaj 1.marł tu 

na chorobę serca artysta malarz Wło· 
dzimierz Tetmajer lVl61 roku życia. 
W ostatn'ch czasach ś p. Tetmajer 
pracował gorąc~;kowo nad wykończe
niem wielkiego cyklu kompozycyjnego 
pod tytułem • Termopile polskie•. Po• 
grzeb w sobot~. 

PRZYJAZD GEN. Hn.LLERA DO 
PARYZA. 

l'aryż 23, 12.- W drodze powrotnej 
z Ameryki przybył tu gen er d Hall ~r 
w towarzystwie kapitana Sierodńskie, 
go i Porucznika 1Rozkosza. W soboto l 
generał odjechał do kraju. 

Rzym, 23, 12. - "Urbs• dć~ nosi, że 
Wstykan zarządził ankieto wśród kar 
dynałów co do uzna1ia rządu sowie• 
tów de jure. Kardynałowie włoscy 
oświadczyli ai~ za uznaniem, ka.rdyna· 
łowie niemieccy przeciw. 

-----------------------------
ZwJą•ek Pol&kl w Kury&ybie. 

Niniejszym uprasza swych człon· 
ków wra:r z Rodzinami na 

ZABAWĘ TANECZNĄ 
ktorą urz14dza dnta 3 go lutego w nie· 
dziel~ o godz. 3•.-:iej po południu. Ko· 
niec o godz. 11 tej wiec:tór. 
Wst~p na zabawo tylko dla człon• 

kó~. Cena wst~pu dla panów 2$200 
dla pań wst~p bezpłatny. 

ZARZĄO 

-----------------------------Kurs p'teniędzy. 
dnia :!6 go stycznia 1924 roku. 

Marka polska za 1$000 - 280,000 mko, 
Frank 426 / Pezo zł. 6$650 
Frank szw. 1$605 Dolar 9$300 
lir $412 LFuntszterl, 37$a<l0 
Pęz 2ass6 r _ 

Sklep spoiywezy 
BOJIAN.ł. SKOBUPS:HIEGO 
Av. Col. Bon,facio Viiiela No. 29. 

PONT A- GR03SA. 
Poleca Sz P. P artykuły spotywcze, 

mąkę, cukier, ryli, sól, śledzie, miłję itp· 
Trunki krajowe i zagraniczne ws'lel· 

kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny um}arkow:me. 
SWOJ DO SWEGO r 

NAKŁADEM NASZEM 
W TYCH DNIACH WYJDZIE 

Z DRUKU! 

ELEMENTARZ 
Polskt 

Poprawiony i ulepszony. 

Cena 1$500. Przy tuz. tO o/o mi1ki, 

PRZYJMUJEMY JUŻ DZIS ZA· 
MuWlENlA i pros!rny takowo 

nadsyłać pod adresem : 

.Gazeta Poll!lka• . 
CURITYBA - P ARA NA 

Caixa B. 

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

' ADWOKAT ' 
' Po ukończeniu uniwersytetu, l, 
• ma zaszczyt zawiadomić 8z. 

ł' Kolonj~ Polską, ił otworzył ,· 
kance!arj~ adwokack~ i te 
załatwia W!izelkie sprawy cy. 

'

i wilneJ kryminalne, spadkowe, * * rozwodowe i t. d. ' 

' Biuro i mieszkanie : C * Pra~a Osorio liJn'. . l 
;w. ................. .. 

D.r. Graeiaue •e Ołhelra 'l 
operator-akuszer 

Leczy masatern elektrycznym, reuma· 
tyzm, newralgje i paraliż. Bada 001, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
oad ap\eq Tell. Telefon ó7~ 

~ ·"łf 

l "' .,. " 
~~--------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------------~---~ 



.. _ -:· ~ _ ........ 

. ·-· •••• ,. 
Wielki Sklep Polskil 

Szr ligo rski 
.-

eu • ~~peJ~kit~b. 
-.~.,...·-~tor --" . ...",., r.._ ;;l. 

.. UłtGICZNYCH I KOBIECYCH Marcina Szyndy & Ska nlft'D ;'j pronHem łł_ne· • tg'Pfia. 
aet'1 ., b , ~ ~~ m ikroskopowyełt i bada4 1 _J 

a l 
• P1 i., :rw .ua <'b oby ukryte 

Oho1·ych z ·nair-js<"'rH ych p zyjrnuje na leczenie r.P. Plac Tirauent s N. 19 
Bu e 

ma zawsze na składz1e: mak~ pszennał tytniq i kukurydzianą, cukier, ryt, s6J, Calle " a,, j kli'n.ice 

""·.! -----------------""""'~-..,_......._ __ _ ·-----.----- aledzie, aliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 3901 
Ma rńwmt-:! najlepszą kaw~ mieloną z własnej fabryki. 11aA 

5 • 
T run ki krajowa i zagraniczne w najlepszych gatunkach '~a 

Kupuje produkta rolne jak oto: kukurydze, fasoJę1 ziemniaki, masło, j~tjfł1 drzewo it.p. 

8PBZEDAŻ NA. KOLON.JE H1JBT3W.N_.\. l DETALI«JZN, 

CE~Y PlłZYSTĘP E 

pośr 
bali 

1l/ŻSZ ~ szgstltle Inne. l • 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

••••• •••• • ••• •••• • • 
~Itm~m.~~~~~~~~ 

D (). rtos 1łl u· •i-,a 
KI n k. nJedycz• chtnlr' iczna Sre:.:j~l
nc..ść: c haroby r (:7U us .... ·.J n(1!1! i gardła 
K"'nsu!t •r un,: lii iC'l'l M&rEch l Flori?no 

n 19, Re,yde c:•a ul. V ~ Nac11r 
n 85, T ld"r :388 037 

Dr arioN Icki;r 
O' r~tnr 1 skuster 'PNlJAlnnść chml'bY 
k( biece i pwcherr" Przyjmuje od 8 do 
9 t od 2 do 4 ~~dz w·ec~. Pnv ul cy 

C·mc.clherrr> B rr J•1.1 n 111 l 3 1 

D t· Es p: duł Ił 
Re~yd::ncja i ko ! Uitr iJU:n ul Marechsl 
De;doro n 4~ Prtyjmu;e od 12 d 16 
f{f'OZ o o f' n lu 'n u, T!łlef n 15 t t 3 

D F a·::a ne·s ek l<'runk 
PrzyJI.l'Uje d 3 dr 5 P'"' pol Kon~ul
torjum ul ca BHal) rlo Serr Azul n 8 

Rezydencja ~,;l.ca C 'mmendttd~'r 

keujo "' 71- Ot 
Dr. D łza .(!SOD 

O er~ t' r·Akuster S~ecJałnośc cht>roby 
kcb ece i r.~chetu K nsultorjum Arte 
ka 1 de Mi!:tQO n 6. Teltf n n 62 Ro 

zydem:ja l'<!O Branco n ~6. Te!efo.>n 
n. 661 08 

D r Den lcs de Arhujo 
tipecjsln c ść; svf l s 1 chorooy pęche za 
Pr:>.y muje o,• 3 do 5 po pol K nsul

t.>num Aptcl< Mmt>!'V • flt'!c T r -
d t' ' 05 

D RudnU ł\'a. nec e 
S ·rej lncść "h m,by ner *e 1 d". e 
cmne Dyrektt r Centr lt instytutu • p eld 
m,. ~ ~c'm! przy ul Al gre l b gd ie 
pr~yjn uje od ~o do 11 1 pói z rgn 

07 

Ci 

J)! I!!J~ quei~ Lim:io 
M"dyk Chirurg ~p· CJ lo sc: ~bor by 
dztec nne. Przyjmu e od 9 J• 10 i od 
3 do 5 K•JJ suitor utTi A e·. M 1erv,, 
Pl. c T r~~dentcs Re%) d f r j U Eb no 

Pere•ra t 27 04 
------~~------

Dr. 'i'o ut:s Netw 
WyJFŻdża do th· ry h w dz t:ń 1 w 
nocy P1zyj.mujo od 8 du 10 1 t d 15 
do 17 K nsultt.rjum 1 r ::y en.JL Pl ~;; 

TJradeut ... n 54 a (obok ptckt 
Stelfeld) 06 

V.E. ~'t'~ I 
A hDI'll t:armeł uno C-łiic-.;:--

u!. EhAno Per tra n. 43 012 
H m erto Pimenłel 

Eo~n11 Pe e1nt n H 012 
.lacek Dromlewiez -

Z~by sztuczne z p.J.JnJeb ~:-Hem 1 bez, 
w :łoc.e ł kauczuku. Płomhowante i 

wyjmowanie bez bólu. 
. ~obota pier •szorz~dna -Ceny przyst~-

. pne. PIZy ul R•nchuelo n 8 . 015 
8oao B. Dartins 

{ih pbica Paranaem~e 
Pl c e S lv~ & C"' Ltda. 

P"' ry W!l!, lk:'h gatunków. nairor;-
m<~ t e '> qilti n11uk,.,we 1 belestry-
•y ·~ .. e Wykonuje siE; k• źd~ roboto 
n k sk Przy u'icy 15 de N Vf'mbro 
n 53 Adres teleg;-llfH:zny .G:ozeta• 

C:~~ttX• l'· ~t~l R 

Llv~·arja Bundtal 
P• rwsz zędf"y zr1kład drukuski, intro· 
l t{ rn• ll r11rnta t f,,brykacjt k~r· ąg 
h ndl w oh W~bór ks•4Żfk i przyrz4· 
d • • ~z lnvch Dl& kupców ze zmu::z
:" m u u tpm Ul tó de N vemhr 52 

l" om pco Rełs 
. re t r i vc~ f rm I m portut e p•p erv 

p y ry b urnwa Skład ' h1uro rny 
u' cy ' ! L< ure ro n 39 AJrts tele 
g t c ny LUZO C. ix P' stal 3P8 

52 
/' EhUE<O AC ~IĘ NĄ ZYCIE 

R d ,"y 1v1< w EQULfaTlWIE któ 
ta m "W o f lj w Kurytvb1e przy 
u •cy 1 e M ry'' n 4 A Su!'ertnten 
.. t n P r3r~ 1 B nkier n Kurytybo 

n F rre•r l eite. 051 

N W" ' U'~'YWIIne ws-.elk ch kr lorr w 1 

r :-:m ró"<J< t~a d' nebyci"' oo ceruch 
b11 "'O H .,k•ch w A COMMEFCIAL' 
f r n ' z,.kł d lu •wre._k pr v ul 
M Pl P ~ t ., 45 053 

El rek 
F r V 

LA Sr\ISuN 
'Dl ~a volar 

k"pelu•se dlA plłń i dziect. 
rzehraria. P'óra i kwiaty 

R m w e w ,;:elk ch k~ peiUłll.t.}' p~ 
c .. h P :- k•ch 

'/ u 

K '"'VSł 
l ór (bu 

Pl T 

'k l' d 
u 

l ) c!" N v .... ~m n 81 
T l f n 478 054 

MI:' ALEKSANDER 
I f' u tur E i lv. s 

V mbr o 27 0~ Ód 
• r • M •t 047 

pat ' ia 8iria 

ma 
lam 
048 

c e' l kw1duje s•ę w•elld wy 
ce y '1tesłvch lnie tAn·e 

~ nt"s z pr • ·ei strony ka-
odry n 1 O 062 

CASA DALILA 
E~tevam Moo st ·-r, ~rzy uhcy 15 de 
Novemhro n 63 naprzeCIW C~:sa N r-vi• 
d dc.s Ks. !'IU'\Ze, obuw-e l tnne pr~ed
mioty dla t"l~Żczvzn N~wy dom, no 

we t vl!ry Ceny pr~ystęc-oe. 

CA '3A PARIS YS 
Prty ul cy Marechd Deodoro n. 62 
Czv~'~zt:ren•e paznokct 2$50 '· N1szcze 
n•e od sków 58 masaż p· ęknoś<;r 1$, 
m 'Cte w:osów 2s500. karb"~wanie 2$ 
Z \Vyczosków wykonuje 110 na ()bsta• 

lunek, loki, wtrkocze i portize. 

Ul. Maret~al Floriani>, n. 102, pr~;yj- 81IEl\'IĄDZE -
trUJe o każdei grdtini~. 1113 w 'fOŻVCc" 1ą st<. na mały procent 

.lu•to .llluciel --p d b 'POtrkc: lub pod gwarancja 
~tmń~zl)ny dentysta w N Ameryce, z bo u~ •w i aoohs. Kupuje się i 
-"3 letmą praktyką Wyrywa !)e,. bólu d · · · · 
pb~bu1e po cente od 5$ 1 stawra p~ sprze lJ domy, &Iemie 1 ma;ątlu, 

cenie od lO$ R\J bota gwHantow,.na. ILf m •CJt u rzadowego correctom 
Ul. Commendador Araujo n. 2~ G dof edo LJma 1r~y uhcy Mi.tr · 

010 rh· J n 3A 028 
Lea\) Docellio 

Pt~yłrru 1e c J 8 d<.; 11 1 ed 1 do 5 ~:j 
godztn)t. ! lac Tiradenten n 10 

022 

<.h·u 

ł.Jasa e Novidades 
P.sma. 1lustro*ane. j~rn Ie, ubawk•, 

ks!11ź~i do n hożeństwa, śwl~te obrazy 
i st .tuetkl, najrozmaitrze przedmłoty 
na ~rezenty. PQpicry wszelkich głl.lun 
~ów Prsy LJhey 15 de Novembro n 66 

IIOTI~L c UalTYłł \ 'O 
'\ r 1· ~ o S .... u;..a & Cia 
w m:-~ ' 1 lr<~mwat przy 

, . loe ~rrunv rnia 
1 nit pot Z(łaoe. 

n l i z {!·c. ni z n Po· 
1 y d .• oomow. Pr?y 

u. 1 de Mdr<(.J n. 7 - UWc.GA 
Te hut l wyłą,cznie dla rodzin. 

060 

.. 08E B 81Jłł1JGI 

Sprz daż hurtowna wszt>lltich ma• 
t~rH~łnw i drobicr;:gćw T~lefon n. 
ł 46 ArłtPS teiP~r:• flf'Z'lV: •Surngi c. 

S:Irzyn~<a porztowa 40 Przy ulicv 
l!i rł · Nr·v n h .. o · • !l 040 
------~v~·~~~~~~~~~~J)~I~A~N~------

Jana Prosdocim'" 
Oftcyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie romery i 
wszvstkie dndatki. Pr?.y ul, B·v·ao 
dn ~· "rn A•11JI "' 3 021 -Ho&eł Gutlrauy 
Pr~Q' d" Estt~cao n 32 • 84 Curityba
w ::sobhźu stacji koletowej T mnie i wv, 
gadnie urz4dzone pokoje dl« podróżu 
fłlcych. R~staurl!cjs C fe Restaurante 
Telefon 480 Włdcrciel 
039 J11n R:c~iArtiells:t 

t-ASA J~.\.CJOB 
Jaooba G inq(;Unda 

Fabrv ka mr·bli1 m:-~t erac~1 kołdrr 
i pła~zczy nieprzemak loych. Po· 
sia"rllł meble nowe 1 używane. 

Spr7f>daż oa w •płaf v. Przy uticv 
1 d t M'> v" n. 18 Tt-lffon n. 389 

041 
------~~--~~~~~------0 G UĄ.HBEB4 

W l'·lo:ł d 1 h kor r ···~ uukowo. 
śct i b nr nr h rji ba; ~ 1 '• · W··i podług 
mllpręd-.;z<glłł nau)rd ~('z:ni JSZ· go 
systPrru. J r zy towu1e uczm pra 
!:tycznie do oL;~cia posad w biu• 
ra<·h handlowych b!-t nk3cb i fabry• 
kaf·b LPkCjf' kalig·af'1 używan('i w 
butaltpr' • U •r.a Flo ·ano Pt ix ,lo 
n 55 ··t 9 

(), ,,_ ł .. B.\TT 
:-ikhu m ' .• u Ht:> •• h He 

m• li! ~1n ' C na ; "' ,· z~n d o l1· 
•7•'n•• 1az k ,.u.w ... 'rad.)r c--

P ?.l< u:wv ló :.1 Nvv (Jbr• "· 66 
0~2 

--«J'!!"'A~~~A~L-!"O~D~B~.\~B!"""U~A.~--

Fa bl'y Ka cbu::neg, wytt•JilUJe naj· 
ro7.mait5Z"' baftvJ mereżki i pliso· 
waoie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
b1ehzny 

Plac Tir:Jdeotes o. 25 
026 
--;:{i\~1\ ~\ ll~~HE 

UC7.V 
Ellsa Coostautina Rocha 

przy u . C Nlmt·r dF.(h r Ar (l ujJ <l . 52 
Prz jmu e i wv· o mje sz) biło 

ws?.elkiP. roboty do p~z pisyw8DH 
Nł m·H~7.VOlP 038 

t- t&'" ro ~ N~ ~-~~ oŁĄ 
BAl'łDLOW ~ 

Prz., ul D . Mutirv l). 103 oa piętrze 
Dla b•ebalterów i kore•p•n· 

dentów 
Ctlły kurs !rwa ló um.si~cyJ w skład 
któH·go web 1dz.ą 4 tiura: b'ło~owe, 
f b1·yczat}, składow burt·Jwvch. ko· 

misowe. Zapts,wać się mozoa 
ZlłW ?;P 027 

----~----~~~~~--------Sprze.aj t) si~ •om. 
do zabrama przy ulicy Carlos de Car
valho N 88 InformacJe ulic1 Rio Brau. 
eo N. 80 • 

~~----------------~~----NĄ kul •OJ• 1\.rystyo& w p ,obżu ou-
duj4cego si~ kościoła, 4 kalometry od 
C"'m"o Largo, spr.&edaJe sio MŁYN 
na rzece R1 ł Verde, o d~tóch złJŻe· 
n· ach, k m1enie franculik e, zdolne prze\ 
mlez 80 11lkrów n" doht Do tego 10 
alkrów ziemi i ter('n w C!rttpo Largo, 

W111d• mość 0 11 m1c. s~u albo A u u· 
kllr'A Wład. F Jus 

Domini urecłd 
Poski zak ad k1•a wiecki 

iJiłca A.legre N •• G 
Wielkt wybor mater;11łów na ubranie 

lamówiE'nle wyk·H·UJe l!ię w razie po
trzeby w 24 god.:iny 

Bebota. "wa::a.; towaua 
CENY liSKlE 

Największy wynalazek dla l(;czenła syfilisu 
Elixir .. 91.4~" 

•znany przez Narodowy Departament zdrowia publiczne1o pismem cln. lU lute1o 
1916 rok11, Nr, 26 · 

Zwa1cza skutecznie ~yfihs btłz uttiOtlZPitczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 

wy 
tą 
rat 

gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar.;twem wielkiej wartości. 
Już przy użyciu trzeciej fła!lzeczki, objawy choroby nawut poważniej· 
sz~ch: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rlłkll 
odJął U 9G0/o męMzyzn ~t)natych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na 'horoby sekretne choroby te pozostaill cbrQnicznemi i to jest 
przyczyną, że tvsiące kobiet zam~żnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wtedząc zupełn·ie, co te cltoroby sp')wodowało, 

3 fla-~zeczki wystarczą zupełnie do odzyskama waszego :&drowia 
i uratowanta waszvch oizi8ci od prz)byych naitępstw. 

Dla hieci syfilistycznych jP-st .F.LIXIR 91441 najodpowiedoiej
szem lelcarstwem. ponieważ nie atakub żołądka i jest przyJemnym w 
użyci n. "ELIX.l!ł 9t4 • nabyć m •żaa we wszystkich aptekach i skła· 
d11ch arte· znycb w Brazvlji 
GłówaT iłkład Qąlvao e Ci~ !il Plłul.,, A.v ~ao .Jąio lM 

:l'..lit.J . .tJP)'.~..,~~Iflil~-

~~~~~~~m.~Jm~IAI~~~-~.~~~~~~-1J, g Szanowne Panie ! 
W ciqgu 4 ch godzm uwo!mć się m •ź· c1e od kolek macicz• 

q nvrh , i t !i •1 7."n-!ł~ "·i7,'·p"ri .... · FfHXO ~·~ll.\TIN-\c 
uznana praez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 

czerwca 1915 ruku. Nr. 67. 
,Fins:o-8ef'l tioa• 1elilt )tl·1Y .ym zoan~ m produktom leczniczym, 

" ktńr~go skut~K jest n~:~jszybszyrn w lecz:eu.iu niedomagań kobiecych. 
Kolkf maciczna leczy w ciągu 4 cb godzin. Używany 15 dni przed 
ooroonro ułatw1a porC)d. zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życia kobtet pr..:ed następstwami krwotoków tak czę'ltych przy 
porvdacb. Pr7.y mnych ch•lrobacb kob1ecych .FIUll[ą 8e41atiaa• 
działa zaw;;ze skuteczuie i leczy w~zy~tkm niedomagama kobtece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Jer.Jyni dep'>zytarjusze: 

~ Gałwoilą & Cła SAo Paulo Avenid~Sao JnAo 145. 

~~~i!~~.,i!~-~1'1~~~~-~-"-"~~ 

;9,1·-~·· 
l m 

Towarzystwa Fraacaskle Zegł•~i llorskiej. 

~~Ohargeur's eunis" i ~,S ud Atlantiqua'ł 

li~ nPeul true odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
n do H-t wre i Bordeaux. 
~ Komunikacła najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
MI ksusowP,mi poso~esznym1 które odbywa ą podrót z~ Santos 
11 do Francji w 16 dni1ch oraz statkami specj"lnie urzQdzo• l nymi dla emigr.a.mów, Którzy znajdą Jak naj wygodnieJsze po1 
Q mleS?.CZ~Die 

~ Statki mai~ do dyspo~vcti kab·.:ry III klasy. 
Mil Podróż z Bordeaux, z Havte czyi. : P4llice do Gd•ń•k• od 
11 bywa si9 pociąg~mi francu,kiem' aż do Dunkerque. a z Dunkerque 
li do G.:ianłk\ st&tk-"ml kom p francus~tej • Transathntlque•. W ten 
~~ spflsób un,kn e 1!0 różnych nadużyć, na które meraz byNaJII nara 
Al'lil źent nasi pauź •rnwie n s gran11:y n!em1eck ej. 

• Najbliższy odjazd do Europy 
~ Z IIA.NT08 Z RIO DE JA.IIEIRO 
JiDi •UEOU \~A c 13 styc4 • .ua 14 ~tycz01a 
111Di •M.~ SSILIAc 12 • 13 • S •ElJHEE• • 18 ,, 
Ił •lłOSELLAc 10 lutego 11 lutego 
• Sprzecłat biletów z Bra~ylji do Polski oraz z Polski do 
R drazyłJI t. zo. (b1lbetes de cb·unada) załatwia i b!1ż~:;:ycb in· 

~ formacji udzielalgnacy Kasprowicz 
11 Avenida l uiz Xavier 1~ 281 K.urytyba. 

:Diriiiiiii2KBł1BBJIBIII'IBIIRIIBIIIIIIIIIUI8 
Charb.taria e Casa de tieccos e Mo3hados 

Jose K ocr b e l. Importuje wprost. 
z,·wsze rna składzie wnystko ~o wchodzi w .zakrc.s materjalów spoivwcz: 
W1ełk1 wybOr: cygsrn1czek, faJek tute)szy~h 1 zagua1cznych torebki na t) 
i wuystko potrzebne dla p~l11cych Skład :r:.na1 "ch ~ygar bahrslc•ch jak: 
erdrch & c~a" Sten.Jer, Da.nneman, c,sta, Ferretra & Penna, M Sennin & 

UhcA Jose Bontfacto N !4 

C A ~A llł ~H~ L S pt'ZY ulicy 16 de Nvv<!mbro N .• 70 
Z<Słoz. w Hs97 przez Ąlfred.t Et'uesta B1ch~ls 

Ma zawsze Dd. 1)1\łdJ~,e w1edtt wyb,ll itdpdhUZf d[a pań i dzt 
zabawek. mc.teq łow, przedmioty włc.śc1we na preaeoty, oraz na karna 

arto ,przekonać blCi oeob;ścte o dobroci towarów jako też o 
kich cenach 08 
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