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Mar\yrologla dafeeka 
polskiego~ 

Wojna śJViatowa ciężko dotknęła społe· 
czeństwo nasze. Zadała ona większe blizny, 
aniżeli wszystkie inne klęski, które Polskę 
kiedykolwiek n~wie~ziły. Ofi~ry w po~egłych 
i rannych, w mwahdach, sterotach t wdo
wach wojennych idą w setki tysięcy. Pośród 
tych wszystkich najbardziej jednak ucierpia
ło dziecko polskie. 

Przejdźmy duchem strasztle chwile, kiedy 
w roku czternastym szli Niemcy z mordem 
i pożogą przez Kongresówkę. Popatrzmy na 
te przeogromne ~zes~e be~domnych, ~tóry~h 
właśnie nasza dztelmca mtała w swej apte
ce, popatrzmy na setki i tysiące dzieci, któ
re po utracie rodzieów i domu, błąkając się 
po polach i lasach, marniały z głodu i strasz
nych chorób, Jak tyfuo:, ospa i t. p.~UJ?rzy
tomnijmy sob1e straszną nędzę dziecięcia, 
które upadając na siłach wlokło się za ma
szerującem wojskiem, błagając o kawałek 
chleba, zr.osząc tysiące krzywd fizycznych 
i moralnych. 

Nie było w świecie obrońcy, nie było 
trybunału, któryby tę potężną krzywdę 
pomścił... . 

Długie i mozolne wysiłki mogą dup1ero 
zło naprawić, ale nikt nie wskq:esi bezlicz
nych rze;;zy dzieci, które w piekle moral
.oem, ze s.Gkodą dla kraju znalazły swą 
śmierć. 

A oopatrzmy dalej na kresach, gdzie to
czyły 

1 

~ię walki, jak tam d~iecko pol~kie do
pełniało łańcucha ~ęczarm wspomma~yc~·:· 
Zmienne losy WOJny polsko-bolszewickteJ, 
częsta zmiana linji bojowej, pozwoliły sza
le~ watahom bolszewickim po chatach pol
skLh. Palono i mordnwano bez skrupułu. 
Wówczas to dziecko polskie przerażone o
krucieństwem uciekało przed krwieżerczym 
tyranem. T o też pierwsze etapy wojsk pol
skich, czołówki sanitarne znajdowały dzieci 
po zapadłych o~opa~h, poćwiartow~~e gra
natami, szablamt dztczy mongolsktej, albo 
dogorywające z wycieńczenia. Zbierano je, 
żywiące się trawą i ziemią albo padliną, 

tak przegłodzone, że kiedy im strawy po
dawano, nie mogły ich spożywać, gdyż żo
łądek nie zwyczajny wszystko zwracał. I ła
no te dzieci do szczęśliwych dzielnic, któ
rych wojna nie nawiedziła -do Poznańskie
go. Wielkopolska stała się głównem zbioro· 
wiskiem nieszczęśliwych sierotek. A później, 
gdy wojna ustała, przywieziono do kraju 
dzieci z dalekiej J aponji, dzieci syberyjskie, 
które litościwa rę a i akcja japońska pozbie· 
rała na śnieżystych :.,tepach Sybiru. T o po· 
tomkąwie wielkich naszych bohaterów na
rodowych, to synowie i wnuki zesłańców 
politycznych, których za udział w powsta
niu narodowem 63 roku uwięziono w ciem
nych lochach katorgi. Ich żywictele pomarli!... 
Wyda~to im duszę, gwałtem przeprowadzo
no z katolicyzmu na schizmę, często oder
wano w ' najwcześniejszej młodości od piersi 
matczynej. 

Tu wielkie zadanie wychowawcy ... Odro
dzić trzeba duszę dziecka, dać mu nazwisko, 
wychować w myśl tradycji, którą pozosta
" ił jego ojciec nieznany, wychować trzeba 
pożytecznego Ojczyźnie obywatela. 

Takich to maluczkich bohaterów bezimien 
nych ma około 200 w swej opiece w trzech 
ochronach w Gnieźnie, Bydgoszczy i Wol
sztynie Polski Czerwony Krzyż - Okręg 
Wielkopolski. Tam pod tro~kliwą opieką sióstr 
kształci się młode talenty, posyła zależnie od 
uzdolnienia do szkół gimnazjalnych zawo
dowych, na kursy nauczycielskie, handlowo
ści, robót ręcznych, gospodarstwa domowe
go i t. d. - A oomiędzy temi niekiedy Z<i· 

błąka się sierotka wojenna, która po utracie 
ojca i matki szuka schronienia po nieraz 
długiej i niewdzięcznej tułaczLe wśród ludz; 
obcych duchem i nieżyczliwych. 

Trzeba jednak otworżyć więcej sierociń-

POLSKA PIEDESTAŁEM ŻYWEGO 
POSĄOU. 

P. Włady;:,ław Rabski [pisze w "Kurjerze 
Warszawskim": "Jak wskazuje ogłoszony 
niedawno raport wojewody Oałeckiego do 
byłego ministra Kiernika, peowiackość sta 
rego stylu znów głowę podnosi, znów sieje 
fermenty, znów pąli pod kotłami dawnych 
animozyj, znów chciałaby przygotować ja
kieś rozłamy i z wojska uczynk nie narzę
dzie i puklerz Rzeczypospolitej, lecz miecz 
i taran w rękach swych wybrańców, 

I gdyby nawet raport wojewody zawie
rał trochę nieścisłości lub mylnie wplątane 
nazwiska, to jednak z innych źródeł, nietył 
ko krakowskich leci i poznańskich, także 
wiadomo jest ludziom, utrzymującym kon
takt z wojskowością, że d u c h konspir a
cji zaczyna znowu w sposób nie
pokojący pokutować w armji. 

Apelować do mechaników całej tej robo-. 
ty, aby w imię dobra Rzeczypo-,politej za. 
niechali swych knowań, byłoby modlitwą 
bez echa Bo poza spekulacją i żądzą karje
ry, której ślad odnaleźć można w każdej ko
terji, jest tam swego rodzaju Dpętanie, jest 
uparta myśl, że Polska to jeden człowiek i 
jedtra partja. 

Pozatem niema ani państwa, ani armji, 
dla których wartoby żyć i pracować. Poza 
tern jest tylko ziemia i tłum, które mają ode
graćrolę piedestał u d l a żyw ego po· 
sągu. -Jeśli naród nie zgodzi się na to, trze
ba mu but żołnierski postawić na głowie i 
niech się dzieje co chce, choćby Polska za
walić się miała". 

ców, więcej domów wychowawczych... N 
Niech wszyscy wspótczujacy i troszczący I TERESUJĄCY RAPORT P. HILTONA 

się o przyszłość sierotek pospieszą z porno- YOUNGA. 
cą, aby im b) ło ciepło i miło, aby im mu- Szef angiel ki ej misji finansowej p. Hil-
ry sierocińca nie były głuchem echem smu- f ton Young przedłożył rządowi polskiemu ra
tku, tylko radością i pełnią życia! port, która zawiera bardzo wiele spo trze-

Spieszcie więc z ofiarą na Wielkopolski żeń optymistycznych co do dalszego rozwoju 
Okręg Czerwonego Krzyża, Poznań, Wały gospodarczego Polski. P. H. Young czyni 
Kościuszki i telef. 3109. - Kont. czek. w P. jednak szereg uwag praktycznych. Naprzy
K. O. 202.7ó8. kład uważa utworzenie Banku Emisyjnego 
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e!li lAA O m~~~"'""'.. r- Bardzo możliwe, że ona się tam schroniła - Tu nie wolnQ szachrować, ty hultaju 1 Graj 
ił vv ~~ ~VM .. - odpowiada ona, udając powagę. - Czy chce porządnie, bo inaczf.lj dostaniesz w kark. 

pan sam tam pojechać, kocbany Egonie? Powstaje sprzeczka, którą Rudobrody jednak 
Romans z naszych czasow w 4 tomdch, - Pewno i to dziś Jeszcze wieczorem. prędko łagodzi. Borsuk uspokaia się i zaczyna znów 

przez Jerzego Bornes'a. - Życzę panu z całego serca powodzenia w i pić i śpiewać. 
167) tej wycieczce. Może ja się tymczasem coś tutaj do- • Widzialem ja dziewczynę, krasną, jak kali 11ę, 

(Cil}g dalszy), wi· m, na wypadek, ~dyby nasza nadzieja co do Dziewczynę Kasieakę z tej wioski tu l 
W ciągu dnia zachodzi on znów do profesoro- młyna zawiodła. W każdym razie zrobię, co będzie Skoro ją spostrzegłem, wnet do niej podbiegłen~ 

'Wej i prosi, aby ona mu raz jeszcze dokładnie zaj w mej mocy. I rzekłem : Oto me serce l Bierz je, a w za· 
ście to opowiedziała. Hrabia Egon ściska rękę obłudnicy ze szczerą mian buziaka mi daj 1• 

Potem udaje on się na zamek Rotenburg, ;, by wdzięcznością. Pótnym wieczorem dopiero udaje Słuchacze jego wybuchają głośnym śmiechem : 
zasięgnąć rady Olgi. on się w podró~. - Ha, ha l woła Rudobrody. - Co ty wy-

Hrabina jest dość mądra, aby się za szorstkie Olga tryumfuje. Ma ona znów wolne pole do gadujesz ty stary nieprzyjacielu kobiet! 
obejście jego z dnia po!)rzeduiego nie gniewać. Jest działania i bijdzie mogła rob ć z naiwnym hrabią, I zaczyna w chórze ze swymi towarzyszami 
ona uosobioną łagodnością i dobroci!\. Więcej na· co jej się podoba i posyłać go za fałszywym śla· naśladować śpiew Borsuka i przekręcać słowa. 
wet : oskarża się sama, że nie była dość czujną dem - zupełnie, jak za Lian!\. Borsuk nie da je się jednak zbić z tropu. Zwił 
i ostrożni!· - Jeżeli on po długiem, bezewoenem szukaniu żywszy świetą porcją wina gardło, zaczyna znowu 

Rafinowana ta jej obłuda łagodzi hrabiego zu- znów do niej wróci kombinuje ona - to wte nową piost•nkę: 
pełnie. Uspokaja on ją, że ona nic wi~cej nie mo-~ dv nie będzie jej trudno wyrwać pami~ć Grety z ~Nie tryumfuj dziewczę za młodu, 
gła zrobić i opowiada jej, jakie kroki on dla od· jego serca i doprowadzić go do tego, aby on w jej Że mlisz serce z lodu 1• 
szukania Gratki poczynił. miłości szukał zapomnienia i r-ocieszenia. . Lecz i tę pieśń dokończyć mu nie 1iają i prze 

Olga zdaje się powątpiewać i odzywa się ze Takie są plany i marzenia Olgi co do przyszło· rywaJą znów glośnym śmiechem i wykrzyknikami. 
współczuciem : ści Siodzi ona w swym buduarze zupełnie sama o - Przestań~e już raz, stary Borsuku, bo wy· 

- Policja nie wiele się panu zda, kochany szaref godzinie. l kurzysz stąd wszystkie mywzy i S~zczury - woła 
Egonie. ~iał pan przecież dowód tego, gdy cho- Wtem otwierają się drzwi i wchodzi elegancko ~ud?brody. ~ ~ś~iekoąć się. można. od t~j ~uz~-
dzilo 0 L1anę. ubrana, okazała postać męska. . ki. ~tul gębQ 1 piJ Ile chcesz, tylko me WYJ WięceJ, 

- Słusznie - potakuje hrabia ze smutnem Jest to baron Foebren. bo mnie uszy bolfl. 
westchnieniem. - Lecz przypomina mi pani, że Borsuk idzie za radą swego przyJaciela i naJe-
dalej jeszcze za nieszczęśliwi\ SW!\ siostr 1 musz~) ROZDZIAŁ CLXIII. wa sobie znowu szklanicę wina. Gra w karty idzie 
szukać. w jaskini bandytów. .Jadko dalej . 

- Czy zawsze pan jeszcze ma nadzieJę, że - Pójdę sobie od was l - mruczy wreszcie 
Liana żyfe ł - pyta hrabina badawczo. W ponurej jaskini leżą przemytnicy w około Borsuk grobowym tonem. - - Wy nie umiecie ta· 

, - Tak ,est. N1e mogę się nadziei tej jakoś oprzeć. ognillka, grając wesoło w karty i popijaj4c wódkę lentów mych ocenić. 
- W takim razie niech się pan zupełnie po Kasper przynosi kilka butelek wina, które wśród - Ależ, nie mów głupstw, stary przyjacielu - --

·święci zadaniu odszukania swej siostry, kochany wrzawy i śmiechu odkorkoWUJIJ• Krzepii\C siq niem, mityguje go Rudobrody. - Jesteś bard~o przyjem· 
Egonie - radzi Olga. - PuM pan zaś niewierną naradza się Rudobrody z Borsukiem. nym facetem, tylko ten głupi śpiew zakończ, bo 
swą narzeczoną w Hiepamięć. Niech ona robi, co jej - Niech żyje wino - wola wreszcie fałszerz: do niego nie tusz najmniejszego talentu, TwoJe 
ai~ podoba. Grotka na zawsze dla pana stracona, banknotów i wychyla swój kielich. - Rudobrody, stumarkowe banknoty o wiele Eą lepsze od twoich 

·bo uciekła z zamiarem wiecznego rozstania się. j ak długo pijemy, to jedzcze żyjemy, co? Wesel• pieśni. 
- Mimo to nie rezygnuję z Grety - oświad - my się l . Borsak wzrusza ,pogardliwie ramionami i mó'.l;i: 

•cza hrabia Egon stanowczo - Mte mog~ pojąć i Potem ~czyraa basowym, bezdźwięcznym swym - A przecież ja bylem kiedyś śpiewakiem o-
wytłumaczyć sobie, co si~ z nią stało Spodzie- głosem : perowym. 

'''Wam się znaleźć fą na miejscu dawnego jej pobytu. .Oj tam w niebie nie dają ni wina. ni piwa. Ogólny, głośny wybuch śmiechu jest jedynlł na 
- Gdzse to być może? N:e dafą tam, nie 1...• to odpowiedzią 
- W mlynie, po drugiej stronie granicy. Wreszcie urywa on i uderzając siedzącego na• - Co? Spiewakiem operowym? - pytają 
Olga wstrzymuje z trudem szyderczy uśmiech. przeciw paczkarza, woła oburzony : wszyscy chórem, - A w jakiej budzie ty śpiewałeś ? 

. ... 
•' 

za przedwczesne, załeca liberalizm w orga
nizaCJi jego władz i skasowanie ograniczeń 
w nabywaniu akcyj, oraz podkreśla, że bank 
powinien całkowicie znajdować się w rę
kach prywatnych. 

Dalej podno. i, że ~tasowanie śruby po· 
datkowej zwła zeza w dziedzmie podatków 
pośrednich oraz opłat za świadczenia przed
siębiorstw państwowych jest za słabe. Ko
leje n. p. są zbyt tanie, gdyż ceny za prze
jazd doszły zaledwie do poziomu przedwo
Jennego, podczas gdy w Austrji i Czechach 
przekroczyły ten poziom kilkakrotnie. 

Co do pożyczki zagranicznej to p. Young 
zapatruje się na to zagadnienie pesymi
stycznie. 

POŻYCZKA ELEKTRYFIKACYJNA. 
Dzienniki warszawskie donoszą, że rząd 

angielski zatwierdził pożyczkę elektryfikacyj
ną dla Polski w sumie 1.250 tysięcy funtów 
szterlingów. 

SPRAWA JAWORZYNY. 
Jak się dowiadujemy, Komisja ' delimita

cyjna aljantów na posiedzeniu 11 lutego br. 
w Bernie Morawskiem uchwaliła osta.tecznie 
trasę graniczną na sektorze od Jaworzyny 
do Niedzicy po myśl decyzji Rady Amba
sadorów z 28 lipca 1920. W ten sposób 
Kacwin i Niedzica należeć będą do Polski. 

Co do samej Jaworzyny, to Polacy i Cze
si przedłożyli odrębne projekty granicy, ża
den jednak nie został przez Komisję przy
jęty. Komisja nie wyznaczyła także ze swej 
strony linji granicznej, jakiej od niej żądała 
Rada Ligi Narodów, stwierdzając zarazem, 
iż jedynie uzasadnioną jest grani
ca, uchwalona przez Komisję z dn. 
"2 5 wrześni a l 9 2 2 (przyznająca Polsce 
dwie trzecie cześci Jaworzyny) i że obecne 
instrukcje Rady Ligi uniemożliwia wykreśle
nie logicznej granicy. 

Rlport Komisji przesłano już Radzie Am
basadorów i wejdzie na sesję Ligi prawdo
podobnie w drugiej połowie marca br. 

ZA T ARO MIĘDZYLITWĄ A KŁAJ PEDĄ 
W okręgu kłajpedzkim sytuacja się zao

strza i pogłębia zatarg między ludnością 
Kłajpedy a lokalnym rządem litewskim. 

- Na wielkiej scenie - odpowiada Borsuk 
całkiem poważnie. - Spiewalem Don Juana. 

- Don J uana ? - śmieje się Rudobrody tak, 
:te at mu łzy po policzkach spływają. - O ty ft · 
lucie. Szkoda żem ciq nie widział. Musiałeś świat· 
nie wyglądać ! 

-- Naturalnie, żem wyglądał dobrze l - odpo· 
wiada Borsuk sucho. 

- No, ~laczegoś dalej przy operze nie Zilstał ? 
- pyta j eden z paczkarzy riedowierzajliCO. . 

- · Dlaczego ? - powtarza przeciągle -· bo mi 
tam się nie podobało. 

Vewno cię wyrzucili z twoim cudownym 
głosem -""'" qzydzi jeden z przemytników. 

Powstaje znów ogólny smiecb. Borsuk pije je · 
den kielich za drugim i nie daje żadnych więcej 
informacyj co do swej scenicznej karjery. 

Kasper w~szedł po świeży .1apas wina, widząc, 
że wszystkie flaszki już się wypróżn,ły. Po chwili 
w~aca ubłlldowany, lecz wtem zatrzymuje się za· 
niepakojol y i bactnie nadsłuchllje. 

Z ust jego wyrywa się przera2liwy okrzyk1 

flaszki z rąk mu wypadają. i tłuką stę z łoskotem, 
a zawartość ich rozlewa sit} po podłodze. 

Siedzący przy ognisku towarzysze zrywają siq 
na równe nogi i odrzucają karty na bok. 

- Co się stało u licha - woła Rudobrody i 
zbliża się jednym susem do parobka, który wpa• 
truje się osłupiałym wzrokiem w stronę jaskini. 
która tylko słabo blaskiem padającym z ogniska 
jest oświetlona. 

- Ja ... nie wiem. Tu był ktoś - bełkoce Ka• 
sper, trzęs~c si~ jak listek osiki, - Musiał to być 
jakiś duch. 

- C yś zwariował ? - śmieje si~ dowódca 
przemytników wraz z Borsuk•em, który także do 
nich przystąpił i widząc potłuczone flaszki i lejące 
się wino, łaje niezgrabuego parobka : 

- Ty ośle, nawet kilka butelek wina powie· 
rzyć ci nie można ? A to dopiero niezgraba. 

- Ja... tak się przestraszyłem l - broni się 
Kasper. -· To musiał być jaki~ duch albo potwór. 
Patrzał się na mnie dużeroi czerwoneroi oczyma, 
które się awieciły, jak dwa duże żarzące węgle . 

~- Zdaje mi się, że ten osioł upity-mówi BGrsuk, 
wzruszajfic ramioaami, - Widzi oo duchy i smolti • 



DR AL~EGlłETl'l FI~UO 
LECZEI\JIE OGOt..NE. 

StlfCI!l nosć: choroby ~Ob ;ece i dzie· 
C:n"~. u .. y1T.uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Ko!"'sultt: rjum· i ret ydencj!l.; ul. Com· 
mend!dor Arau!o n. 5\.J. Telefon n. 650. 

o 2 
···--· ·-- -------- --· -----------------~·-···- -·· -~ 

Cbochi o autonomję, której stanowczo 
cor..lz bardziej doUJaga stę ludność kla.j· 
pedzka. 

Nastr0jona jest ona niettfnie do rządu 
kowieńskiego 1 obaw1a SII;l, 2e autonomji 
nie otrzyma 
Ludność domaga się w~·borów do sej. 

mu kłajpedzkiego i nie uznaje obecnej 
rady krajowej za przedstawicielstwo in• 
tereilóW ludności. Konfhkt przybiera cc • 
raz większe rozmiary. Wyrazem zaostrza· 
:Llia si~ sytuacji jest fakt, źe władze li
tewskie w Kłajpedzie wydaliły, bez po· 
dania powodów, syndykat klajpedzkiej 
izby rolniczej z tarytorjuro KlaJpedy. 

ECHA 6 LISTOPĄDA . 

Rozprawa przeciwko osobam. ktore 
braly ud~iał w zajś11iach listoiJadowych, 
w Krakowie między niemi przeciw po 
słom socjalistycznym Bobrowskiemu, . 
StsńC'zykowi 1 Markowi odbędzie się w 
połowie kwietnia b. r. Sladztwo zostało 
już ukończone i akta znajduj 'l się obecnie 
w prokuratorji państwa 

PRZECIW TAJNYM ORGANIZACJOM 
W WOJSKU . 

Na posiedzeniu komisji administracyj· 
uej w dniu 15 lutego br. rozpatrywano 
sprawą wniosk6w nagłych, dotyczących 
tajnych organizacyj i spisków w wojsku 
Dysku!!ja była śc iśle poufca. Wybrano 
komisję z pięciu do zapo:r.nania się z ca

·lym matarjałem 

MORDERCA :\fETROPOLITY J/4:RZEGO 
W SZPITALU DLA OBŁĄKANYCH. 

Sprawca ohydnej zbrodni, dokonanej 
przed rokiem na osobie metropolity cerkwi 
praw0sławooj w Polsce śp. Jerzego, du
chowny prawosławny. Sroaragd · Łaty• 
szenko, przebywa od 6 tygodni w szpi· 
talu dla obłąkanych pod obserwacją Ie· 
k "rzy·psychiatró w. 

Sm>1ragda umieszczono w szpitalu z 
poleceola władz sądowych - Morderca 
metr0polity 1.achowuje s ię w szpitalu 
ipokojnie. Całymi dniami, Jak twierdzi
. rozmawia z Bogiem•, wyglasza pro · 
roctwa i kazania. 

Miewa jednak chwile .normalne", w 
których czyta książki i rozmawia z oto 
czemem. 

Lokarze dotąq jeszcze nie ukończyli 
obserwacji i nie wydali orzeczenia, czy 
mają oo czyniema z chorym umysłowo, 
czy też z symulantem. 

--------------------------Kut•fiJ p~eniędzy. 
Kum n::Rrki polskiflj : za 1 dolar - 9 

milj. 380 tysięcy (dn 15/2 1924) 
dma 22 marca 192~ roku. 

Frank 500 Pezo zł. · 6$914 
Frank .szw, 1$630 Dolar 9$650 
Lir $420 Funt szterl. 41$200 
Pe~ 31125 

Obacny stan szkolnictwa 
i oświaty polskiej poza 

granicami Państwa. 

(Ciąg dalszy). 

jP.st już zorganizowana przr:>z Polek!\ 
Misję katolicką w Paryżu z rektorem ks. 
Szymborem na czele. Pod względem 
kościelnym niema trudności, gdyż . rząd 
francuski nle miesza się do spraw reli
gijnych. 

XIV. W Szwajcarji •nie zachodzi po· 
trzeba opieki szkolnej dla Polaków. Są 

Dla dzieci Polaków istnieją wogńle to przeważnie robotnicy szazonowi w 
tylko 24 prywatne szkoły polskie, prze · liczbif.l jednego łnb dwóch tysi~cy z Ma· 
ważnie przy kopalniach, a mianowicie w lopolski i Sredniopolski, przyjeżdżający 
Ostrit:ourt1 Mt~rles. Aucheł, Bruay. Bar• na dobry zarobek. Mają polską opiek~ 
lin, Sallaumines, Noeux, Oignies, E~car· duchowną (ksiądz Sowa) i pomoc oświa· 
pełła (na północy), Freyming, La Cro1x tową, którą im niosą polscy klery(ly 
Knutange, Metz na wschodzie Francji, w studjujący na uniwersytecie Fryburgskim. 
Blanzy, las Baudras, Gautheres, la Saula, Ani na pólwyspie Pirenejskim, ani we 
Je Magny, St. Etienne, ··La Ricamarie, Włoszech potrzeby szkół polskich niema. 
Rocha la Moliera, Messe'x w środkowej W Rzymie natomiast, jako w centrum 
Francji, wreszcie w Pary~u (szkoła czwar katolicyzmu istnieje Kolegjum Polskie, 
!kowa). Prócz tege jest sierociniec pol· 00 Zmartwychwstańców j!a przyszłych 
ski w Puissex pod Paryżem, gdzie uczy lub studjujących kapłanow Polaków. -
nauczyci9lka Polka. W A ustrji są liczniejsi Polacy we Wie· 

Szkoły te są zwylrłe przepełnione, dniu . .Na Węgrzech mieszka pod Buda· 
więc nie pracują normalnie; nauka od· pesztam pewna liczba robotników pol• 
bywa się cz~ściowo w języku fraocu· skichr. O ile mi wiadomo, szkół włas
skim. S1ły nauczycielskie przeważnie są nycb nie posiadają. Kolonje pols'&:ie w 
żeńskie. Bardzo szkodliwie działa na Bośni w Jngoslawji albo zanikają przez 
ciągłość nauki ten zwyczaj, iż co roku reemigrację, albo też wynaradawiają się 
następuje zmiana, gdyż częśe nauczy- przez Serbsko·horwacką szkolę. Serbo
cieli wraca do kraju po ukończeniu si~ wie są zdania, ~e każdy Słowianin po· 
ich urlopu. Oczywiście życzeniem jest, winien się wynarodowić na rzecz tf'go 
aby wysyłać przedewszystkiem nauczy- , bratniego narodu, między którym za• 
cieli Pole.ków wykwal 1ftkowanych z ję- 2 mieszkuJe . - W innych państwach pół
zykiem francuskim, a także z niemiec. wyspu Bałkańskiego bardzo malo jest 
kim, gdyż większość tych dzieci jest po· Polaków. W Adampolu pod Carogrodei!l 
chodzenia westfalskiego i już pardzo pod• istnieje jeszcze szkółka polska. 
niemczona. Nauczyciel Polak powinien Przejdźmy teraz na drugą pólkulę Zt!• 

tam być także oś.wiatowcem, miewać czynaJąc od Kanady. Zyje tam około 
odczyty i urządzać kursy dla starszych 50,000 Połaków. 
ana~fabetów. Szkól polskich potrzeba XV. Szkolnictwa Polskiego w znacze· 
g~~ltownie . jeszcze ":. l.icznycb . i_nuycb ni u 1stnienia. odrębnych szkół polskich, 
rnteJscowośctach FrancJI Jak w H:ulhcourt, posiadających prawa publiczności, jak 
Hondin, Guesnain, Escaillon, Abson, Be to ma mi6jsce w Stanach Zjednoczo
raio, Itully, Harnes, d'Arenberg. Dechy, nycb, niema tutaj zupełnie Polskie dzieci 
Laliaing, Vallex, lłevin, Vieux- Con~e. na uczęszczają do szkól publicznych, a w 
pólnocy, w Cagna~ w środkoweJ 1 w prowincji Quebec do takicMe szkół, 
Carnaux na połudmu. pozostających pod zarządem parafji ka-

Jakich 3 OCO dzieci uczy się cośkol- tfJlickich. 
wiek po polsku, reszta zbi)a bąki a~bo \\T osadach rolniczych większych, tu 
u.częszcza ~o s~kół .francuskJC~. PolskJCb i ówdzie, znajduj'! się Polacy nauczy
s~~ nauczymelsktch Jest obe~m.e we Fr~n· cieł9 w szkolach publicznych, tam też 
CJI 3~, zaś dla 25,000 dztecl pol_skteh mo:Uiwa fest nauka j~zyka polskiego. 
w wtek~ ~zkol.nym potrzebaby było 500 Są to jednak wył cznie szkoły niższe. 
Dlluczymeh, hcząc na Jednego po 50 . ą . 
dzieci. Towarzystwo nauczycieli Pola· (Ctąg dal. nast.) Jan Sucho .v1ak, 
ków właśnie powsta;e. Unormowame _ -----------
szkolniQtwa polskiego ~we Francji jest 
ważną nie cierpiąc" zwłoki sprawt, któ• 
ra powinna być uregulowaną przy spo
sobności odnewienia Traktatu robotni. 
czego. 

Wzorem organizacyj westfalskich po
tworzyły się we Francji liczne polskie 
towarzystwa i zwiazki: śpiewaeze, soko, 
Ie, harcerskie, sportowe, teatralne, ludo· 
we z bibliotekami. Gazet polskich wy. 
chodzi we Francji aż piQć: "Polonja •, 
"Zycie Polskie•, , Ognisko• i , Robotnik 
Polaki" w Paryżu. Wreszcie przeniesio · 
ny do Douai z Herne w Westfalji , Na• 
rodowisc•. Prócz tego wysyła Wiarus 
Polski obecuie " Poznania!7.000 egzem1 
plarzy do Francji. Księgarń Polskich j!:lst 
cztery, t. j. dwie w Bruay, jedna w 
Douai, jedna w LE'ns, no i przy każdej 
gazecie polskiej. Składnicę książek utrzya 
moje tez • Towarzystwe społeczno•kultu· 
rab1ej dla wychodztwa polskiego we 
FrancJi w Paryżu. Opieka duchowna 

/ 

TElEGRAMY 
Warszawa 17- Rokowania mię• 

dzy Polską i Niemcami prowadza• 
wane celem zawarcia traktatu ban· 
dlowego i przyjst oi zostały zerwa
ne z powodu nieustępliwości i ttpo. 
ru de!egatów niemieckich, którzy 
w ciągu pertraił.l&cyj uporczywie 
wymagali, aby została utworzoną 
na terytorjuro Polski~specjaloa ko· 
misja na Jat dz iesi~ć. któraby czu. 
wała ~ad wykonaniem tych traktatów 

Warszawa 17. - Sejm polski 
zatwierdził nast~pujące traktaty 
i umowy. 

1. Traktat z Saint-Germain 

2. Tfaktat handlowy polsko ja· 
'OOń.:ikl, 

3. Konwenc'ą mi~dzynarodową 
w Hadze, d::tyczącą i)ra.w i zwyr 
czaj ów wojennych, i środków zwal· 
czania nosacizny. 

być wycofane w Rosji z obiegij 
ruble w notach bankowych i za· 
prowadzon1. nowa moneta sreb;na,loe< 

- - Trocki mą. w najbliższych 'z 
dniach powrócić do Moskwy i zajflC~2 
swe stanowiako. ~ 

4. U m owe o pożvczkę 400 mil· 
jonów lirówl zabezpieczone monc.• Turcja Londyn 16 - Tele·~ 
polem tytoniu. . gramy z Konstantynopola donosza1 

- Na Górnym Sląsku władze że rzl\d turecki postanowił znieść i 
polskie uwięziły kilkunastu Niemców kalifat (najwyższą władzą duchow·Jd 

- Celem uczczenia pamięci i o ną). Dzienniki tureckie doradzaj~ E~ 
ka zania wdr.ic:czooś~i dla zma_rłego rządo~i, aby zniósł tJakte patrjar• rt' 
prezydenta PółnocneJ Amerykt Wo- chaty 1 żydowsk4 wład.zQ rabina, 
o~rowa W~łsona.~ wielkieg? przyj a• Jerozolima 16 - Delegaci ma·~( 
cJelą Pols.ka, ma ?vć wzmeswny w hometańscy prawie z całej Palestyny W 
Warszawie pommk tegoż. na konferencji z najwyższeroi wła, , 

Rosja. Moskwa 19. - Podcz:1s 
sądzema w Tyfłi~ie kiJku księty ka 
tolickicb, którzy sprzeciwili si~ 
sekwestracJi majątku kościelnego, 
zarzadzonej przez władze sowieckie, 
kilka tysiecy robotników zgroma. 
dzonych przed budynkiem Trybu 
nału, żadało zasłłdzenia oskarża 
n}ch kapłanów na kar~ śmierci. 
S~dziowie bolszewiccy, słysz~c 

te wrzaski.ł ukazali się w drzwiach 
Trybunału i oświadczyli temu mo. 
tłochowi1 że wymierzą spra wiedli· 
wośós jednakże bez nienawiści 
i prześladowań. · 

Pekin 19. - Między Chinami 
i Rosj ą zosl.ał zawarty traktat na 
następujących warunkach: 

a) Zostają unieważnicne wszeł· 
kie traktaty zawarte mi~dzy China 
mi i Rosj& za rządów carskich 

b) Rosja uznaje absolutną wła· 
dzę Chin nad MongolJą i zobowią 
zuje ~się nie robić w tym kraju pro· 
pagandy na swoją korzyść. 

c) Wschodnia kolej żelazna po· 
zostaje pod zupełną kontrol4 władz 
chińskich. 

d) Rosja rezygnuje ze wszystkich 
praw1 które jeJ- przyznawały u~y
skane w Chinach koncesji. 

e) Rosja zrzeka się odszkodowań 
ze strony Caio1 przyznanych jej w 
czasie wojoy bokserów chińskich. 

Londyn 19 - Wiadomo§ci na· 
deslane z Moskwy donoszął te 
rząd sowiecki kazał wzmocnić WOJ 
ska czerwone na granicy Estonj i4 
ażeby tą groźbą wywiarać nacisk 
nn sprawy zagr niczne tego państwa 
(tj. na korzyść sowietów. P. R.) 

Pekm 19. - Rada ministrów 
nie jest zadowolona z zawartego 
trlłktatu z Rosją sowiecką i zażą· 
da pewniejszych "gwarancyj wyko· 
nania ·jego kl<lozul. 

Moskwa 19. - Wkrótce mają 

dzami muzułmańsl{iemi postano. ~ 
wili jednogłośnie ofiarować władzą ~~ 
kalif.t, Husdeinuwi1 kr&lowi Hedt azu J 

K:onstantyno~OI 17. - Odbył aię 
tu imponujący wiec kobiet tureckich 
prOt2stująCy(!b [l'ZeCiW praWil WieJo: W' 
żeństwa, (poligamjt); poniżaJącemu l 
godność kobiety i żądających zapro• '~ 
wp.dzenia j~'dnożeństwa, (mocoga· ~ 
mji)1 istniejacego we wszystkich Ie 
kra ;ach cywilizowanvch. tG 
· Wiec te·n wysłał odnośną prośb~ ~~ 

do Zgromadzenia Narodowego w ~ 
Angorze. 

~i 
Paryż 18. - Dzienniki paryskie ~i 

og~aszaiłł telegramy z Beymtu ~ 
informujące, że przybyło tam 50 Di 
ksiłlźąt i księżniczek byłego sułtań· 
skiego haremu, tudzież żona sułta· ~· 
na. Abdula Hamida1 którzy aię U· \E 
daJ- do Ałeksa:1drji i ·Kairo i tam 
zamierzają zamieszkać na stałe. 

Irlandja. Dublin 17.-Telegramy 
z Du~lin~ donoszą, te w lrlandji 
zanosi 8IQ na nowe zaburzenia, 
tym razem między wojskiem"\ rzą. 
dem. Generał Tobin i pułkownik 
Dalton w~·słali rz11dowi , ultimatum, 
w imieniu wojska republikańskiego. 
Wobec tego rz4d repub!iki zanądził • 
najenergiczniejs!'l;e środki celem za. 
pobieżer:ia naruszeniu spokoju, 

Dzienniki przypuszczają że ulti· 
ma'um spowodował Slef rewolucjo• 
nistów de Valera i te bardzo mo• 
żliwi~ przyjdzie do nowej rewolu• 
CJi i nowego krwi rozlewu. 

Niemcy. Monachjuro 17. -
W procesie Ludeodorfa1 Hitlera 
i spólników ze~nał były dyktator 
Bawarji von Kahr, że zaw::ze uwa· 
żał za wielce szkodliwe zaprowa
dzenie dyktatury Httlera i Luden• 
dorfa1 ale że okoliczności polityczne 
zmuszały go do popierania organi· 
zatorów ruchu rewolucyjnego, 

- Nie, nie l Ja si~ nie upiłem i dobrze cał- tyka, a nie zobaczywszy tam zresztą nic pot.IeJrza- sznur, a to jest główna rzecz. Oto jest... spusz- Milcząc, poc;uwają oni si~ dalej w ciemności 

t kiem widz alem - upiera si~ parobek. - Zapląta- nego, oddala się ciężkim krokiem. czam go teraz. którą Miller tylko od czasu do czasu na chwil~ 
lern s~ę w sznur, który tu pierwej nie leżał. Spotyka u wyjścia resztę towarzyszy, którzy się I trzymając jeden koniec powrozu w ręku, rozświeca, aby się orjentować. ! 

Sznur ten poruszał się tak, Jak gdyby go ktoś po wszystkich kątach oglfłdali i również nic podaj l spuszcza resztę wzdłuż g adkiej ściany skalnej. Nie~awem zbliżają oni się do obozu przemytni· 
z drugiej strony ciągnął. Jak to nie sq czary, to ja rzanego okd~ry~ n!e mogłki. K k . -

1 
.Kochany panie. Mtłlerb -d waha się Ritter kkówł, kMtóre o ognisko rozbświeca w wielki krąg w , 

już nic więcej nie wiem Borsu s:lme 1 wyrze a na aspra, tóry ich Ciąg e Jeszcze - st\'actmy o y waj nasze życie o o o. uszą więc teraz yć podwój nie ostreżni, ~ 
- Masz słuszność - mówi Rudobrody powa· tyle niepotrzebnego strachu nabawił i tyle dobreie Czujno~ć przemytników znów wzbudzona... Rudo- aby się nie zdradzić. 

żnie. - Mnie się to takte wydaje podejrzane. Mu· wina sponiewi@rał. broiy sarn był niedawno tutaj. . Biedzący .przy płomieniu Kasper trzyma wpraw-
simy jaskinie przeszukać i przekonać się, czy jaki Ratzman idzie znów na swój posterunek, a - Nic nie szkodzi. Przekonał się 'on, ze pan dz1a zawsze Jeszcze ręce na dubeltówce, jadnak ze 
nieprzyjaciel się tu nie zakradł, reszta wraca do ogniska. Po chwili wraca tez wy- jest w celi i uspokoił się. a teraz śpi znów w naj · sposobu trzymania głowy, która mu na piersi opa• 

To rzekłszy, przyst~puje do ogniska i zapala słany do straży u weJścia na zwiady przemytnik i lepsze zi3 swoimi towarzyszami. Tylko u wejścia dła, poznae, że i on zasnął. 
pochodnię. donosi, że tam również nic nie zaszło. do jaskini siedzi jeszcze jeden paczkarz i czuwa. Może on się jednak zbudzić za najmniejszym 

Wtem wydaje Kasper znów przeraźliwy okrzyk. A przecież Kasper się nie mylił, gdy mu się Dlatego musi pan być ostrożnym, panie komisa!'zu. szelestem1 toz samo Rudobrody i Borsuk. 
- Ote ~nów go V!idzę - wola, kłapiąc zębami.

1 
zdawało, że widzi przemykającą się ludzką postać - Czy obmyślił pan dobrze możność wydosta· Obaj zbiegowie trzymają się zdalaka od obozu, 

Równocześnie przemyka w głębi jaskini, jak Był to tajny ajent Miller ze swej kryjowki i nia się z tej j ~ skini ? o ile . to t~lko. możl.iwe, ale jask~nia. właśnie w tej 
gdyby cień ludzkiej postaci i z ··ika w okamgnieniu widzi z daleka ugrupowanych w około ogniska - Jako~ to pójdzie. Chwyć pan dobrze za strome śCieśmona Jest stromerot ś01anami skalnerui 
W tej chwili daje stojący obok parobka paczkarz przemytników. ~znur. Prędko, panie komisarzu - nagli odwainy tak. ze cała oświetlona jest blaskiem padającym 
ognia. \ Rudobrody i Borsuk rozł:otyli się na kocach. człowiek. - Nie mamy ani chwili do stracenia. od ogniska. Wydaje się to prawie niemożliwem 

Odgłos wystrzału teJO rozlega się~~ po jaskini Toż samo uczynił grający z nimi w karty prze l · Ritter nie namyśla się dłużej. Łapie on za gru- ~ aby się ktoś niepostrzeżenie mógł tędy przecisnąć: 
stokrotnem echem. RudGbrody przybiega • pocho· mytnik. Tyl\ o Kasper siedzi jeszcze, nie śpif\C i by powróz, który mu Miller spuścił i wspina się - Musimy inną drogę obrać - szepcze Ritter. 
dnią, a reszta towarzyszy biegnie za nim. trzyma dubeltowkę w r~ku. po nim z łatwością z powodu guzów, które zbawca - Nie ma tu żadnej innej drogi - odpowiada 

Cień ów znikł Jednak bez śladu. Ani cienia W ciemności postępuje Miller drogą ku celi jego nawiązał. tajny ajent. 
ludzkiej postaci nigdzie zoczyć nie można. Rittera i odważ t się latarkę swą za§wiecić dopiero Gdy już prawie jest u góry, lapie go Miller za - Naprzód . więc l - decyduje znów komisar~. 

- Zobaczymy, czy z więfniem nic nie zaszło wte'lły, gdy skr~ca tak, te go już z obozu paczka- ręco i podciąga go na skałę, na której sam stoi . - Nie mamy żadnego wyboru. 
- woła Rudobrody, a zwracając si~ do jednego z rzy nikt zobaczyć nie może. W bezgranicznem uczuciu wdzi~czno~ci lapie Rit- Skuliwszy się, jak żaby, wysuwają siQ oni obaj 
przemytników, rozkazuje: Po raz drugi wspina siQ odważny człowiek po ter poczciwego kolegę w swe ramiosa i ściska go a w miejscu najbardzieJ do ogniska zbliżone~ 

stromej ścieżce skalnej i po pewnym czasie dopiero serdecznie, dziękując mu za uratowanie. Wydostał kładą się płasko na ziemi~, posuwając się wężowym 
- Biegnij czaroprędzej do straży u wejścia i spostrzega z daleka słaby promyk §wiatła z Cf'li on się z więzienia, jest wolny, ale przecież jeszcze ruchem naprzód, trzymając się czarnej ściany 

przekonaj się, czy wszystko w po~ądku. Rittera. z drugiej strony znów widzi on porbodnię nie całkiem uratowany, bo ma przed sobq jeszcle skalnej. 
Biegnie przemyt::1ik z pochodni§ naprzód, lecz przemytnika, który stoi na straży u wejścia jaskini. najniebezpieczniejszą część przeprawy, t. j. wyjście Miller wskazuje drogę, którł\ się oni żółwim 

po kilku krokach spotyka Ratzmana, którego wy- Zatrzymuje s1ę na tern samem miejscu, na któ z jaskini krokiem naprzOd posuwają. Obaj drżfł na całem 
atrzał ze snu zbudził: rem poprzednio zobaczył swego przełożonego i daje Miller chowa sznur. Potem nadsłuchują obaj by- ciele, bo wiedzą~ że każdej chwili odkryci i orzy-

- St6i! Co się stało l - pyta on zaniepoko· mu znak powrotu. stro w stronę obozu pacz.karzy. \apani być mog4, a biada im wtedy. Posuwając 
jony. - Czy moża napad strzelców l Ritter patrzy w górę i wola nradowany, widząc W około panuje grobowa cisza nocna. się tak na wszystkich czterech śpiących przemytni-

- Czegoś opuścił swój posterunek, czł:awieku ? tam wiernego swego podwładnego : - Dokqd się teraz zwrócimy ? - pyta Ritter. ków mają oni ciągle baczllo oko i śledzą z naj· 
biad'f:0c~i J.:ż~li Rwufęo~b~i~d~ie~~arsz napowrót, a - To pan •. panie ~iller ? ~h wała .Bogu, że p~ - G?zie Jest w>:chód? . o~rop~iejszem naprężeniem, czy si~ który z bandy. 

-z. na znów tu wtdzQ. A Ja tak Slfl obawtalem o żyCie Mtłler wskazuJe mu ręką kterunsk. tow me poruszlł . · 
- Gdzieżby si~ mógł podziać l - jąka się pana. Czy ci bandyci nie zobac1yli pana? - Naprzód l I oby nam Bog Wszechmocny Kasper siedzi nieruchomo i nie widzi uciekają· 

R!tzman zatrwożony. - Tak jest i strzelali nawet l - o~powiada dopomógł - mówi komisarz z westchnieniem. cych. Reszta śpi także mocno. Nic nie przerywa 
Rudobrody biegnie szyblro naprzód ku więzieniu z;~ pytany. Za pomocą powrozu spuszcza się Ritter znów głQbokiej ciszy nocnej. 

Rittera. Przesuwa się przez wąski korytarz, u któ - Sprawa ta zanadto jest niebezpieczna - po drugieJ stronie skały w dół, a Miller czyni w 
rego wejścia Ratzman spał na straży i doszedłszy woła znów komisarz. - Zostaw pan mnie memu chwil~ potem to samo. 
do drzwi, zbitych z drewnianych desek, patrzy losowi i staraj się pan swoje życie przynajmniej Potem ściąga sznur zręcznie ze skały i chowa 
przez szpary do wnętrza e~kolonej wysokieroi ska· uratować, kocbany panie Miller. go, mówiąc : 
łami celi. - Nawet słyszeć o tem nie chcę, panie korni· - Wetmierny go z sobą. Może on nam jeszcze 

Widzi tam Ri~tera, z ~tóreso wzrokiem &ifł spo• sarzu - protestuje Miller, - Mam już długi być potrzebny. 

(Ciąg dalszy nastąp1). 
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Dr. Graeiaue •e Olłvejra 
operator-akuszer 

a czy ~masażem elektrycznym, reuma
h zm, newralgie i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
C zy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 

aptek!l Tell. Telefon 5 75. 

1 Monachjuro 18. - Przesłucha• 
ie świadków w procllsie Loden· 

· orffa i ~pólnikćw zostało ukoń 
zone. Wyrok zostanie ogłoszony 

' ciągu kilku dni. 
Londyn 19. - B~ły następca 

onu niemiecldego książe Fryderyk 
ilhelm ma zamiar zamieszkać 
Berlinie i tam poszukać sobie 
jęda. (? ! !) Prezydent E bert Ui 

zielił mu odnośnego por.woienia. 
Jkż~ż są zmienne życia koleje! P R) 

Włochy. Rzym 16. - Poraz 
tóry potwierdza się, że na naja 
liższym konsystorzu będą zamia· 
owani kard!'Dalami arc-ybiskupi 

flayos z Nowego Yorku i Munde· 
~m z Chicago i że w przyszłym 

ku zostanie kardynałem arcybi• 
kup z Baltimore, prymas Stanów 
~jednoczonych. 
Kardynał argentyński nie zosta• 

ie na razie zamianowany, dopóki 
ie będzie uporządkowana spra, 
a nast~pstwa po zmarłym arcy• 
iskupie ŚP• Espinozie 
W najbliższej przyszłości ma 

yc także zamianowany jeszcze 
eden kardyn~ł dla Brazylji~ 

Genewa 17. - f)zienlliki tutej· 
e powtarzają za dziennikiem an· 

ielskim ,oaily Exoressc pogłoski 
prawdopodob 1em porozumieniu 

ię Kwirynału z Watykanem, czyli 
r6ła włoskiego ze Stolicą Apo• 
tolską. W kołach Ligi Narodów 
ic si~ nie wie o podobnych za· 

JDiarach. 
Rzym 1'7 -Ojciec św. Pius XI, 

&wrócił się niedawno do rząd:1 an· 
ielskiego w sprawie interwencji 
a ko;zyść lrcybiskupa Cieplaka 
innych skazanych przez sądy so· 
ieckie duchownych katolickich. 
Obecny pr2mjer angielski Mac 

onald nic joszcze nie postanowił 
teJ sprawie i nie dał odpowiedzi 

JCU ŚW. 
Rio de Janeiro 18.-Donoszą z 

Włocb1 !e król włoski Wiktor "E ma• 
uel III. nadał poecie-żoł01erzowi 

!ytuł ksiqcia de Monteveso. 
Rio de Janeiro 18. ·- Z RzyiTiu 

~
legrafują, że profeEor Clarence 
scher, dyrektor ekspedycji, zor· 
nizowanej przez uniwersytet w 
ensylwanji, w Stanach Zjednoczo· 

oych celem dokonania poszukiwań 
bistorycznycb w Tebach (w Eg1p• 
·e) odkrył tamże kilka staroźy· 
ych dokumentów~ zawie'.'ającycb 

ekrety dotyczące rozwodów mai• 
łtńskicb1 datowanych 236 lat przed 
~arodzeniem Chrystusa P a na. 

Rzym 1 8, - Król Wiktor E ma• 

~
ueł III. zamianował premiera 
lotskiego MuRsoliniego członkiem 
rderu Ąnnunziatr w uznaniu wiel• 

~iego dzieła na korzyść Wbcb1 
~okonanego przez rząd faszystów. 

Jest to najwy~sze odznaczenie 
~łoskie1 gdyż członkami Orderu 

go są: król, ksiątQta krwi włos" 
~ i kilku książąt krwi zagranicz• 
~ych. 

Rzym 19.-W Watykanie zosta• 
~ zainstalowana stacja radiotele• 
~aficzna, łącząca Watykan z całą 
~~ropą i Ąmerykq,. 
Londyn 19 .-Koresponde~t dzien• 
ika ,Daily Expressc, telegrafuje 
Rzymu, że Ojciec św. Pius XI. 

;i~żko zachorował. Został zawe• 
twany z Medjołanu przyboczny 
~karz Ojca św. Dr. Rossi. W osta. 
J~icb dniach Ojc:ec św. miał dwa 
Uaki. Dwór papieski Jest zaniepo• 
JOjony stanem zdrowia Piusa XI. 

Rzym 19 - Ostatnie telecramy 
onoszą, ~e według opinji lekarzy 
~tan zdrowia Ojca św. Piusa XI. 
,ie jest niebazpieczny. 

- Ojciec św. przyjął w swych 
rywatnych apartamentach kardy
~ała Lega, trzech biskupów i kilku 
przyjaciół . osobistych .. 

~recja. Ateny !8.-Król srecki 

Jerzy za poradą krewnych książąt 
greckich i · królestwa Rumunji za 
wiadomił rzl}d greckił że nie zrze• 
ka się tronu Grecji. 

Persja. Paryż 19. - Minister 
spraw zagranicznych zawiadomił 
rząd francuski1 że według oficjał• 
nego zawiadomienia w Persji zo• 
staną prawdopodobnie zaprowadzo
ne rządy republikańskie. Trzydzie. 
stu piąciu byłych ministrów jest za 
zniesieniem :zq,dów monarcbicz. 
nycb. 

Stany Zjednoczone.. Wa
szyngton 17 .-Prezydent Coo.idge 
odmówił ułaskawienia właścicielo· 
wi dziennika ,Eveniog MaileJ ska• 
zanemu za szpiegostwo na korzyść 
Niemiec& 

Francja. Londyn 15. -Tutei· 
sze dzienniki notuja z zadowole• 
ni2m wzrastającą z dniem każdym 
zwyżk~ franka francugkiego. 

Paryż 18. - Senat francuski 
zatwierdził 254 głosami przeciw 
159 wszystkie projekty przedłoto• 
ne przez rzlłd p. Poiocare~ dając 
mu tES~ samem votum zaufania. 

aeee8e~~esssssssssseeseeeess 

i KRONIKA KRAJOWA ! 
eeeee~*eeeee••eeeeeceeeeeeeG 

Z powodu przypadającego na 
dzie(I 25 marca b. r. Święta Zwia
stowania Najśw. Marji Panny "Ga
zeta Polska" w przyszłym tygo
dniu wyjdzie tylko jeden raz, we 
czwartek. 

Z Kurytyby. 
Nowa moneta zdawkowa. 

Federalny aniario Official~ ogła· 
sza dekret o wprowadzeniu nowej 
monety zdawkowej. Wybite zosta· 
ną, nowe monety srebrne po 2$000, 
aluminowe po 1$000, i miedziane 
po 200 rs. i po 100 rs. 

Przebiegły oszust. 

D "ia 17 b. m. niejaki p. Jan 
Gruber po wypiciu Jliwa ze swym 
znajomym p. Salomonem Flores w 
bolekinie przy ul. Racticliff1 chcąc 
zapłacić rachunek wyjął banknot 
500$000. Gdy jednak właścicielka 
belekinu oświadczyła, że niema na 
tyle drobnych, obecny tam Syryj 
czyk Taufłk Savoia podjął się zmie· 
nienia tego banknotu, na co się p. 
Gruber zgodził. Tauf1k wyszedł za· 
bierając ze sobą banknot pi~ciuset 
milreisowy do zmiany. Po niedłu 
giro czasie powrócił do botekinu 
pokrwawiony i oświadczył p. Gru. 
berowi, że został napadnięty przez 
żołnierzy i qwilnycb którzy go po• 
bili i banknot mu zrabowali. 

P& Gruber zwrócił się wówczas 
o pomoc do policji, która wykryłaJ 
~e cały napad, opisany przez Taufi1 
ka, był jego wymysłem, aby sobie 
przywłaszczyć ten banknot pięciu:et 
milreisowy, i który w jego mies;z; 
kaniu znaleziono. Po długiem wy· 
pieraniu si~ Taufik przyznał sję w 
końcu do winy. 

Sm ierć pod kołami automobilu 

Na aveoidzie 7 de Setembro ba· 
wiło si«: dn, 18 b. m. w piłkę nożną 
(foot-ball) kilku chłopców. Nagle 
spostrzegli zbliżający się w szalo· 
nym pędzie automobil. 

Wsżyscy chłopcy wiąc rozstąpili 
si~ z wyjątkiem niejakiego 17 letnie• 
go Franciszka, służącego p. Fran· 
ciszka Cardoso Salles1 który nie· 
razstropnie pobiegł na środek ulicy, 
ehcac porwać jeszcze pozostawioną 
tam piłkę nożną i został najecha
ny przez automobil. ponosząc śmierć 
prawie na miejscu, 

Badany szofer oświadczył, że j:Jż 
w odległości dwustu metrów dawał 
sygnał buziną, i że w ostatniej chwili 
nie mógł już uniknąó oieszcz~ścia. 
My jednak sądzimy, że winny lu 
jest przedewszystkiem szofer, gdyż 
nie zmniejszył.ł j1k był po~inien 
uczynió, s~alo:~ego biegu auta isku· 
tkiem tego w .karygodny sposób 

spowodował śmierć nierazwazoego 
chłopca. 

Bahia 
Interwencja federalna. 

Wiadomości ~adesłane z S. Sal· 
vador, stolicy stanu Babia dono 
szą1 że wojska 'federalne, wbrew 
przepisom konstytucji, za;ąły bu· 
dynekJ w którym si~ odbvwa Kon. 
gres stanowy. Gubernator Babii l I. 
Seabra telegrafował do prezydenta 
Republiki, ~e jeżeli nie poleci wya 
cofać wojska federalnego z budyn· 
ku Kongresu będzie odpowiedział· 
ny za skutki tego naruszenia praw 
konstytucyjnych. Zatazem guberna· 
tor wydał drugi manifest do ludnoa 
ści, radzac jej, aby opuściła mia· 
sio, gdyż rząd stanowy nie chce 
wziąść na siebie odpowiedzialności 
za jej życie w czasie nastapić 
wkrótct mogących. krwawych wy· 
darzeń. W manifeście tym p I. I. 
Seabra oświadczył stanowczo, że nie 
o;:lda rządów stanu p& Goes Calmon. 

Krwawa rewolucja w stanie Ba· 
bia zdaje si~ wi~c być nieuniknioną. 

Z Rio de Janeiro. 
~łota marka niemiecka. 

D.nia 15 b. m. pojawiła siQ po' 
raz pierwszy na rioskim rynku pie· 
niąznym złota marka niemiecka 
zwana marką rentową. Kurs jej 
został ustalony przez Bank Nie· 
miecki na 2$200. 

Sprzenłewiersenie 800 kontów 
spowod8wane przez wyrafiuo. 

wanego oszusta. 

Mis lady Akxandre Pbipps, wdo• 
wa po b, łym ambasadorze angiel· 
skim w Hio de J aneiro p. Kon· 
stantynie Pbipps, przebywająca 
obecnie w Belgjl, przed W?Jazdem 
z Rio de Janeiro powierzyła p. Ro· 
bertowi Gomes opiekę nad swym 
majątkiem i interesami w Brazylji. 

Stryj Roberta Gomlls'a, Luiz 
Macedo, kupiec risski, czł(;wiek bez 
skrupułów i uczciwości, dowiedziaw 
szy si~ o tem, postanGwił, kosztem 
honoru i uczciwości swego siostrzeń · 
ca, zagarnąć pozostawiony przez 
&h. Phipps mająteka 

Przt pomocy opjum i innych 
podobnych narkotyków do;>rowadztł 
RobertaJ młodzieńca uczciwego, 
lecz słabej woli i niedoświadczo, 
nego1 do takiego stopnia utraty 
w1asnej woli, że tenże spełnhł 
ws~ystkie życzenia swego nikczem· 
nego wuja. Ten zaś korzystając 
ze swej zbrodniczej władzy nad 
swym siostrzeńcem, doprowadził go · 
do tego, że ten sprzedał cały powie· 
rzony mu maj&tek przez lady Phipps 
za 800 kontów i wręczył tę SUUJQ 
zwyrodniałemu wujowi. 

Ponieważ jednak nad wszystki
mi i nad wszystkiem czuwa Bóg 
i nic si~ nie ukryje1 bo· prawda 
pierwej czy później wyjdzie na 
wie~zchJ tak i sprzeniewierzenie po. 
pełnione przez Roberta, za wpły· 
wem Maceda, zostało wykryte i o• 
hecnie obydwaj przebywają w wi~· 
zieniu, w oczekiwaniu kary, która 
bezprzecznie surowszą powinna 
być dla zwyrodniałego wujaszka. 

T.ragedja w llictheroy. 

W Nictberoy funkcjonarjusz pań• 
stwowy Jose Galino, ranił ci~żko 
wystrzałem z rewolweru kupca 
Fr!!nciszka Teixeira, , przyjaciela« 
swej żony. 

· Gaiioa uwięziono, a zbytecznego 
»przyjaciela« ulokowano w szpita• 
lu, gdzie, o ile nie umrze, wyleczy 
si~ ze swej , nieszczęśliwej« miłości 

Rio Grande do Sul 
Czyżlł7 rozpoczęcie nowej 

rewolucji? 
Do Sao Paulo nadesłano wiado, 

mośct z Porto Alegre, źe krązą 

.. 
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BAOZNOŚÓ 
Prawdziwe t~ nie ceny zflaj dzieci e w składzie spożywczym 

L U C CA & C-ia 
Wielki depozyt zboż& i nacionalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detaliczna 

Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o:dem za Katedrl!) nr. 7. (055) 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ł~ 

i Czas zamawiać świeże nasiona! i 
:f Skład nasion z Polski = 
: Pawła NIKODEDA. = 
tlą • E = KURYTYBA T.rave~sa Zacha~ias nr. 5, (ulica p~owadz14ca 
tlą 7 z Awemdy Lmz XavJer do Placu Zacbarlas). 

~ <tł g ~ 
.... ~ ~ -5 ; Warzyw.: KAPUSTA, buraki, b!'ukiew, cebula, ft: 

l - c:s marchew, sałata i t. d. fJII 
~ ._.. ..!>~: ~ 
tlą ...... .Q~ ! 
~ ~ i ·- Kwiatów: Bratki, goździkił lewkonje, maciejka, = 
'Wl ~ ~ mak i t. d. fJII 

= fJII tlą ROZ~A:OA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = = sałaty 1 mnych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza fJII = siq z własnego ogrodu). = 
= . . ~to ~rzyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy = 
tlą Siebie 1 sąs1adów w doborowe nasiona. . = 
<fi •Jt 

~·~······~····~~··~····~·~·············~ 
Handel Polski 

w Barro-Erechim Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

N~wo s~rowadzony wielki wybór towarów metrowycb5 jakoteż narzą. 
dz1 rol::aczych1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkla 

kolonialne, - pł.acę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erachi m - Rio Graode do Sui. 

ło tam do starcia mi~dzy rewolu
cjonistami pod wódzą pulkownika 
Leonela Rocha i oddziałem prowi· 
zoryczccgo wojs''a stanowego. 

- Z Porto Alegre donoszą, że 
zrobiła tam wielkie wrażenie wia. 
domość1 że pułkownik Leonel Ro• 
cha stanął ponownie na czeł~ wojsk 
rewolacvjnyrb i te koncentruje 
wi~ksza ilość wojsk:!, ażeby wystą 
pić ~bwjnie przeciW elementom 
rz&du stanowego, nie szanującym 
umowy zaw:~rtej w Prdras Altas. 
Wiadomości nadmieniają. że w mu. 
nicypjum Palmeira w!adze staoo 
we prześladuj!\ bvłycb rewolucjoni, 
stów, aresztują ich a nawet zabi· 
jaj&, dla tego ponowne rozpoczt:cie 
rewolucji j(.J'st prawie nieuniknione. 

- Ostatnie wiadomości donaszaJ 
że generał Setl"mbrino, ma wyje· 
chać do Rio Grande do Sul dnia 
28 b m.1 aby być obecnym podczas 
wy borów do Kongresu Narodowego. 

(Jzłonk-owie Tow. lm Ji:ązi· 
mierza Pnlaskiego w Sio 

lllatheus. 

Ostatnie wiadomości. 
KRAJOWE. 

POŻAR. - Nad ranem dnia 20 b. m. 
zgorzała w Kurytybie doszczętnie fabryr 
ka zapałek • Primor• położona przy ul, 
Angalo Sampaio. Straty Bil obliczone na 
300 kontów. 

INTERWENCJA FEDERALNA W 
STANIE BAHIA. -Dnia 20 b. m, zo
stał wydany dekrat rządu federalnego 
zarządzający interwencję federalną w 
stanie Babia i stan oblężenia na ca. 
łem terytorJum tego stanu. Gubernator 
Babii p. Dr. I. l. Seabra i jego przyja
ciele polityczni Sil zdecydowani przeciw· 
działać tej antikonstytucyjnej interwencji. 

ZAGRANICZNEj 
Telegrafujll z Lizbony, stolicy Portu• 

galji, że dn. 20 b. m. zawalił się tam 
nowowybudowany czteropiętro~y budy· 
nek grzebiąc w swych gruzach rr.n6stwo 
mieszkańców . Dotychczas wydobyto 15 
osób zabitych i przeszlo 30 ranionych .......................... 
; D r·. Zyg m u n t Gr a d o w s ki ; 

: ADWOKAT = 
Złożyli po połowie na Ogród Zoolo· ,, Po ukończeniu uniwersytetu, * 

giczn) w Poznaniu i na Ka~ę im. Mia· ma zaszczyt zawiadomić Sz. ' 
nowskiego : Kolonią Polskq, it otworzył l 

Bronisław Bieszczad 2$, Michał Sam· i kance!arję adwokacką i że i 
sonowski 1$, Walenty Samsonowski 2$, ' załatwia wszelkie sprawy cy •• 
Jakób Boryca 5$, Maciej Hajnosz 2$1 ' = Władysław Andrzejak 1$, Piotr Witko· wilne.ł kryminalne, spadkowe, 
wski 1$, Stanisław Budziński 1$, An- "" rozwodowe i t. d. 
toni Huszez $500, Franciszek Ignasze Jl i 
w ski 2$, Zygmunt W ~cła w 2$, Robert ' Biuro i mieszkanie : ' 
Madolny 1$, Bazyli Jadczyszyn $500. i . P.ra~a Osorio N.3'2'. ł 
Kazimierz Witkowski U. Wilhelm Or· .._.,.., ••-• ._.,. •••• • 
mianin 1$, Władysław Nadoloy 1$, Bro· Zwiqzek PoJskl w Koryłybte. 
nisław Witkowski 1$, . Alojzy K~c~era NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
2$, Wmcenty Janowsk1 2$, Kaz1m1erz . . . . . . · 
Hetka 2$, Józef Bruścielski 1$. Lucjan ~ tOleJSzyrn .zawiadamia s1ę Sz. człon 
Stencel 20S, Adam Janowski 2$, Piotr l kćw, że dn. 30.go marce. odb~dzie 
Slanis~ew'3ki 1$. fadeusz Bieszczad 1$. się Walne Nadzwy~zajne Zebranie~ 
L. Nad?lny 5$, Boi: Nodol~y $400, J. zwołane powtórnie bez względu na 
Stawskt 1$1 Wł. Wltkowskt 1$, Wacław .1 .<.< ł k.( 1 

· 
Madzgałło :$, Kazimierz Nadolny 2$, 1 ?~:~u cz on uW, W celu uzupełnte• 
Pł. Wttkowski 1$, Kazimierz Kacprzak ma Zarządu. . 
1$, Leon Staniszewski 1$, St. Szurmicki Początek .. zebranta o godz. 3 ej 
1$, Józef Ormianin i$, Henryk Nadolny po południu. 
1$, Alf~ed Rydlswski l$, X X 1$, Ks. Za Zarzqd, Sekretarz - K. Mitczuk. 
Fr. Zdztebło 10$. · -

R!lzem 83$-tOO S~akier 
Sprzeda sili lub wydzierżawi za 

Kwota powyższa znajduje się w Ka· ceno UmiarkowaAli sukier, składaJ··· 
sie Konsulatu R. P. w Kurytybia. cy sio z czterech alkrów ziemi, 

dużego i ..., dobrym stanie sit znajdu• 

Po3zukuje sią zaraz dobrego 
STELMACHA przy stałej robocie 
i dobrej zaplacie 10 do 12 milów 
dziennie. Zgłosić się do firmy Wie• 
c z orek & U aterbusch- Oficina Me. 
chaniczna i Fabryka Wozów w Ja· 
guariahyva- Parana. 

lącego domu mieszkalnego, pajolów i 
innych ulepszeń gospodarskich, połol 
Źl)ny w dystrykcie Nowa Polonia, w 
miejscu, gdzte knyźuill się drogi pro• 
wadzące do Campo Comprido, Santa 
Felicidade, S lgnacio i Orleans. Jeat 
doskonałym punktem dla każdego int 
teresu. 

am pogłoski o wyb:Jcbu nowej re 
WJluc Ji i że wojska rewołucyjne 
pułltownika Leonela Rac.ha są skonr 
centrowane w Fortalezie, w muni 
cypjum Palmeira. 

-:-: Donosz~ z Pa~meiry, że przys!• 

Bliźszych informacji nabyć można 
na PraQa Tiradentes w sklopio pod 

• _________ ...,;;;4::L nr 19. ~ 
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Mirosław Szeligolvski ~ 
1 B;srły a~7dent klinik enropejskacll ~] 

g.t. Lel:ca:rz i. ope:rato:r c.)~ 
rr DOKONUJE WSZELKICH OPEUCn CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH ·~-:, 
:~·· Le, ~v tlodtu~ n~l• ;owsr.~··:n tipo•.utló'f!'. S&da za pomoca promiem Hot!ntgena. 1: ·· 
l !. D-9sla~ą wł~s~'} praeownię do badali mikroskupowyeh i blióda4 

1 

~i};! kcw i u .a choroby n kryte. · 
~~ Chorych Z(.f 'fltiejscowych pr·zyj,rnuje na leczenie · 

Wielki Sklep Polski 

arcina Szyndy ,& Ska 
Pla~ Tiradentes N. 19 

titl w swej klinice ~ 
~~:~~ Ru" Siło 'Jlranc~scu a. 8li- Karytrba _ 

ma zawgze oa składzae: mąkę pszennąt źytnią i ku~Ui ydziaoą1 cukier. ryż," sól, 
śledzie, ś1 iwki. rodzenki i konserw·y owocowe. ~ 

~--------------------------------------------------------------- Ma r(>wnież najlepslą kawQ mieloną ~ wła:mej fabryki. 

rowara T run _i krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkh rolne jakoto: kukurydzę, fasolę, ziemniaki, masło .. jaja1 drzewo it.p. 

8; 8 BZEDAŻ NA B.OLON.JE HIJBT·OWN.l. .l DĘT.tLic:lZN..ł. 
CENY PUZYSTĘPNE 

1 Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

/Jrzervyższa/ące wszystKie fnn€j 
) 
l 

•••• ._. •••• •••••••m•• •• • • i Towarzystwo Wyda- ;•• 
wnicze "Kupiec" ' 

n<>jwiększe wydawnictw() fliiZet facho• . i 
wy.:h .,., Polsce poleca Szanownym ' 
kupcom i przemysłowcom w Brazylji ł 
poniższe wydawnictwa do· hskawego ' 
z~tabonowanla : 

Fabryka cukierków 
"A U I~ O R A" 

' 
* 

· l<..UPIECc tygodnik. Najstarszy * J"'ózefa :E:uli. 
i najwi\;kszy tygodnik handlowo· ' --~ • 

. ' pn•emysłowy w Polsce, omawia *, Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w 
wszystkie działy kupiectw~- abo-- i (.balla.s") we wszystkich odmianach. 

pap1er . i .; 

nament 2 dolary kwa.rtalme. ' Ulica Ma.rtim A:f:fon.so nr. 16. 
»Drogerz;ystu tygodmk Jedyny w 

i 
tt 

Pohce tygodnik dla drogerzystów i i 
fumaceutów. Abonament 1,60 dclarów ' 

Coritiba Parana - Brasil. ' kw;:;;rtalnie, s ... ._._._. ... ._ ....... ,.. • ._,._.__.._.,.,..,. .. 
, Przegląd wlóknisty' 1) godnik jedy 

ny w Polsce dla handlu i przeMysłu 
wlókicnm.:zego. Abonament l dol"r 
kwarta l me 

, Ryn~k Metsłowy i Msnynowy00 • 

Jt:dyoy tyg 1dnik w Polsce dla handlu 
i rn'ł:emy sJu metAlurgicznego. Abon• 
ment l dolar kwartalnie. 

)5kóra, Oruwie i Siodlarstwo • jedy· 
ny tygodntk dla branży skór, Ob\: wia 
i siodlarstwa i ga~anterji skórzanej. 
Abonamet 1 dolar kwartalnie. 

, D m G:Jścinny ', dwut;y godnik dla 
restauratorów, hotelistów i kawiarzy. 
Jt:dyny OJ~an związkowy w Polsc:e. 
Kwarta 'nie l dolar. 

Za nadesłaniem jednego dolara wy
syłamy z wszystkith p.sm kilka egzem• 
pl •ny na okaz bezpłatnie. Wszelkie 
knre~pondencje !)rostmy wysyłać pod 
... dreserr : 

Towarzystwo Wydawnicze .Kupiec• 
POZNAN, Pol!ka. 

P Bed. Nie wątpimy, że nasi p p. 
Kup c~· ntt! ~c mieszki! ją zamówić tak 
p żytec;;nEgo, a szczególnie ich inte· 
u:suj&ct go pisma, jakim bez\J'ątpienia 
je t qKupiec .. Je.st obowiązk. em każde · 
g . kupca ·- Polaka wspierać to po
żyteczne ptsm:> i prze2: nte zapoznać 
s • dokhdnie z pnemysłem i handlem 
"I'IS ' ego krsju ojczystego. - Wpraw· 
dzie prenumerata jest niego wygórowa 
n • , Jtdnakże, jak nas zapewnia red keja 
• Kupca • ceny te spowodowały jedynle 
podróżenie papieru 1 podwyższenie wy
m grJdzenia pr !\cowników. 

Dominik Kurecki 
Poski zakład krawiecki 

ćJlica A legre N •• 3 
Wielki wybór materjałów na ubranie 

lamówienie wykonuje się w razie po
trt eby w 24 godziny. 

Bobot& atwarautowaoa. 
CENY NISKIE. 

--------------------------Sklep spożywczy 
BOJlANA SKUBUPSKIEGO 

.Av. Col Bonifacio Vil!ela No. 29. 
PONTA - GROSSA. 

Poleca Sz. P. P. artykuły spożywcze, 
mąkę, cukier, ryt, sól, śledzie, milję itp· 

Ttunki krajowe i zagraniczne wszel· 
kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiarkowane. 
SWOJ DO SWEGO J 

--------------------------Do sprzedania. 
Z powodu wyjazdu jest do sprzeda

n1a 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
znajduje 119 dużo luu. kapryjugi, je• 
den slkter ~audzonej kukurydzy, jeden 
alkie.r bawełny, pół alkra ryżu, fuola 
i pastwtsko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 
Opróc~ tego są do sprzedania 2 ko

n•e, 2 siodła, mtski~ i damskie, 2 
th"l rt!Onta 1 krowa dobra, l wóz, H 
pług 2 brony przyrządy do robienia 
cukru i makaronu, 2 maszynki do sa . 
Ol:ema, l mas~ynka do niszczenia 
mróv.ek, Jed:la do łuszczen ia kukury• 
ci -:y~ 22 drzew pomarańczowych i 
mandHynek, winogrona, dtzewa f•go· 
we, morwowe, sprzęty domowe, kury 
k c:z.kt. et •. , etc Wszystko można na
~'\ ć bardzo tanio. 

f. l Ź$11ł W! adnmOŚĆ 0& kOJCn]i tor• 
Vil',lhO u Jana D:: ··o·~·' ń n 

t!RIIRBmBRR&~IIRIIIIIBRIIliBłi.Błili&Jr.!i~a 
R B 1 Apteka "Tiradentes" 1 
• • Ił Walerego Wiśniewskiego 11 a m 
B Plae Tiradentes N. 3'1 IQ . ~ 
i Baczność Koloniści polscy! 11 . ~ 
S W aptece tejł której właścicieltm jest Polak1 rozmówicie ~ a R 
~~ SiQ W jązyku ojczystym i znajdziecie rz~>telną obsł!lgQ. 8 

•• • B SWÓJ DO SWEGOl B 
a • * ~•••••maaa&mms•aaaa•wasmassa~ 
~ :.;~,.... u · ~ , ... ' m -:~t!Ji.) ~ ... . ~t·. ~ 

·E 
' '' 

Fabryka karmelk6w i cukierków r6tnego L ~tunku, Łań· 
szych i drotszych owioiętyeh w papier (»baihtsc)J malino, 

11owych1 kokosowych* mi~towvch , cytrynowycb1 ananaso • 
wycb, truskawowych, . bananowych i mlecznych. 

Pr6cz tych mam jeszcze inne gatunki specyalo~4 nowe 
go formatu, które w każdej chwili można nabyć po ce. 
nach bardzo przystępnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie si~ o tem1 

te są. najtańsze i najlepsze ;w Kurytybie. 

Franciszek Eachowski. 
CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA . . 

• --~(O(O(ł(ł(l(l{l(ł(ł(I(G(G(Iłłi.CłCGCGCGCOS«łtG.SCOCG(G~ 

l Cervejaria "Cruzeiro" l 
S Najlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji ~ ! piwo własnego wyrobu po oajprzystQpniejszych cenach marki a S »Cruzeiroc.ł »Pilsenc, :.PombacJ :.Escarinha . i iotie. S 
a Kupuje dla własnej słodowni jQCZmień w rozmaitej ilości e a i płaci najlepsze ceny. ~ 
S HUY:rYB:\ - (Jl.l~l. P3"I'\.L 108 @l 
s • 
ee~c.eeCGctlłt~tt0C@ctttcttlctcoecte 

Loadoa and Brazillan Baak Limitet 
założony w 1162 r 

Centrala: Londres 7 tokenbouse Ya.rd E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue bcnbe. 

Bankierzy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Holt & Co. 
Capital w 150.000 akcjach po Lb. 20. 3.00J.000 libr. 

• zrealizowany 1.500.000 1 
• rezerwowy l 500.000 ., 

F i l j e: Lisbona, Porto Manaos, Para, Ceara. Pernaml:-uco, Babia. San
tos, S. Paulo, Curityba, Rio Grsnde do Sul, Porto Alegre. Pelf' t s, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosano de Santa Fe, Par.s, New York. 
Agencja w Manchester, 36 Ch• rlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua d& Alf11ndega. 
Przyjmuje pieniądze w depozyt i na czas określony, 
"'"· r""'" ~" ~~ .. ~ - i~ 4 ~ ' • ..... " 1o ., :v.· • • .- · • • '-" . ..... ~_. ·~ ~~ ~ . .... ( ~. ..,. ~.o · ) ł: • :... J " L 1~ \,· .~L "- .,~ 

Najwl~kszy wynalazek dJa ł€ezenta s 7 filisu 
::E:llixi:r ,,9:1.4"" 

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

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lekardtwem wielkiej warteści. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawut poważniej· 
sz~ch: plamy, fistuła, pryszoze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rękf\ 
odJął. U 9G0/o mężczyzn żematych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczyn~, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego :~:drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest "ELIXIIł 914" najot:łpowiedniej-
sze~ lekarstwem, ponieważ nie atakuje Mlądka i jest przyjemnym w 
użymu. "ELIXIa 914" nabyć roożna we wszystkich aptekach i skła· 
dach apteeznych w B~zylji. 
Główa7 skład Oalvao e Cła 

Szanowne Panie ! 
W ci"gu 4tch godzio uwotmć lSl~ moż~e1e od kolek macicz• 
oychł jPżo li tlŻV :tać b,.;h;iPrie · Fł UXO S'EO ~ TINAc 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

:.FIUJI[o-Sed, tina• .Jest jedyuym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ·cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobtet przed następstwami krwotoków. tak CZf!::!tych przy 
porcdach. Przy innych chorobach kobieCJch .Fluxo .i§edatioa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszy'itk:e niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jec.łyni depozytarfusze: 

Sao Paulo AvenidaS~o 

Towarzystwa FraacaskJe Zegla::i llors~iej. 

ł,Chargeur~s eunisl'' i ,łSud Atlantiquełł 
Reeułarne odjazdy z port6w Santos i Rio de Janeiro 

do HJ wre i Bordeaux. , 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu

ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podl'6ż Z"l Sanlos 
do Francji w 15 d.niach oraz statkami specja.lnie urządzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 
mieszczenie 

Stalki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre c:zyh z Pallice do Gdań•ka od 

bywa si9 pociągami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunll:erque 
do Gdail'lka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pasderowie na granicy niemieckiej. 

Najbliźszy odjazd do Europy 
Z 8ANT08 Z RIO DE .JANEIRO 

•DESIRADE' 14 marca. 
:.QUESSANTc 28 , 
• LUTET lA• 5 kwietnia 6 kwietnia 
»MEDUANA.c 6 c 7 ,, 

Sprzetlaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
Hrazylji t. zn. (bilbetes de cbarnada) załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida t .uill Xavier N 281 Kurytyba. 

Banpue Franęaise et ltalienne pour Lameripue du Sud 
Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, 

B r a z: y l j a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto Ale· 
gre, Pernambuco, Rio Gr nde, 

Agencje: Araraquara, Barrelos , Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Santo do 
Pmhal, Jal:u, Mocóca, Ourinho, P rana~ua, Ponta Grossa, Ribeirao Preto 

S. Carlos, S. Jose do Rto Pardo i S. Manoel ' 
A r g e n t y n a - Agencje : Buen s A yres i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i - V al par iso - Korespondenci : 

PERU - Banco ltaliano·Vma! C~ Hao, . Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA - Banque FtanQatse et Italtenne du C:llumbie-8ogota 

Załatwia stę wszystk1e operacje pieniężna, przyJmuje się d~pozyty na 
termm określony i na nchunek. bierzący płac~&~ najwyższe procenty, 

Agencja Banku XX C..>mmercial ltaliana mieści si9 we własnym bydyn· 
ku przy ulicy 15 de Mcwembro. 
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