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Słowa prawego Polaka. 
Do Legionis1ów poJskich. 

---......... ---

"ozstrzelanych i poległych, a dziś wywłasz
czanych ... 

Czyżby wielka wojna, która w naszej bo
taterskiej sojuszniczce francji wytworzyła 
~łogosławioną "U ni on Sacn!e" i wzbudziła 
1lierwszorzędne charaktery i talenta, w Pol
<:>ce bryzgnęła szumowinami aż na naszę 

!"oże ~yjść żadne. rozporządzenie wbrew 
1ch wolt I na razie manewr ich odniósł 
pożądany dla. nich skutek. Województwo 
wstrzymało s1ę tymczasem od wydania cen 
mak~ymaln~ch. Taryfa ta ma być ogłoszona 
za kilka dm, po zasiągnięciu opinji u władz 
naczelnych. 

LEOJONIŚCI! Popełnioną zost~~a ·z?r<?· publiczną. od interesu osobistego, druha od .larodowe ołtarze? Słuchajcie Legjoniści! 
dnia wojny domowej, tak ohydna, IZ w Imię zdrajcy! Zem się na Was nie pomylił! Ra- Wy, wśród których osierocony śmiercią po- Z POBYTU GENERAŁA HALLERA 
wiążących nas serdecznyc~ sto~unk~w . żą: zem z Wami żachnąłem się, gdy zaczęto :egłych braci, pożal się Boże, serca i bra· W AMERYCE. 
dam od Was słowa, że Jesteście mewmm szarpać Naczelnika Państwa i Naczelnego terstwa szukałem! Jeżeli robiąc opozycję da- Ś . . . . . , . 
tej szlachetnej krwi, która się na ulicach Wodza. Milczalem jak żołnierz, gdy Wasz liście się wciągnąć w spisek, zerwijcie ze w1ez~ nadeszłe_ dzie,nmki amerykanskle 
Krakowa polała. . . Komendant łamał konstytucję, teraryzując zdrajcami tak z lewej, jak i z prawej strony 1 przynoszą nowe szczegoły. z pobytu gene-

Mój Pułk, moja wojskowa rodzma, Ułam groźbą połamania kości małodusznych par- Pre~.-z z Bolszewią i Targowicą! Jedna jest rała Haller~ w Stana c~ Zje~noczonych. 
Poniatowskiego, wciągnięci w zas~dzkę, zdzi.e· lamentarzystów. Stropiłem się, gdy w pro· i:ylko Polska! . Generał Jest wszędzie witany owacyjnie 
· k · 1· b ·' k t l k · · l h h · kb k · 1 to tak l d '' 1 k · k s1ąt owam zosta 1 przez OJOW 1 s rze ec Je. wmqona nyc mowac , Ja y gorącz ujące- Po tragicznym a niespodziewanym zgo- , przez u nosc po s ą, Ja amery-

... PrzysięgniJide mi, że one nie były polskie! mi rękami, sam zdzierał ze siebie strzępy · b k · · ł · · k ł kanską. . . h . k 1 d n!e o cego raJOWI cz ow1e a, staną naresz· W St L . . t , . . 
Zorganizowane bandy 1 I c ..:mry, wzno- uro u ~gen y. Cle na czele Narodu mąż który w pierwszem . . . . ou1s .mi as o zgotowało gosciowt 

szące okrzyki na cześć Józefa Piłsudskiego, W przededniu sanacji skarbu, likwidacji, swem orędziu zaczął od' Boga i nie wezwał przyjęcie. owacyjne .. Prezes k.omitetu polskie· 
dobijali nożami leżących na t.ruku rannych sami wiecie najlepiej czyjej, Zfłbagr.ionej de- Imienia Pallskiego nadaremno. Człewiek pra- g,o, sę~z1a Orodzk1 zor~amzow~ł masowe 
polskich oficerów. Powiedzcie, że to sroma- magogją spuścizny, żywioły antypolskie po- wy, w którego życiu czystem jak łza, mo· zc~rame w ~om u polsk1l!l, gdz1e zgroma
ta, zakrzyknijcie, że i Was i Waszego ko- stanowiły rozsadzić Państwo strajkiem ge· gło się całe społeczeństwo przeglądnąć a nie dzlł~ sl~ z gorą dwa tystące Polaków na 
mendanta zdradzono! neralnym. Czy poszliście na lep ich kłamli- . ~jrzeć swego skrzywionego oblicza. Te:nu ! pow1tame gen~rała. ~blejno. odwiedził gen. 
Odkąd wyszedłem na wolność z Butyr- wych haseł? Czy daliście się wciągnąć nie- moraliście kraj cały wzdłuż i wszerz zaufał... l ~aller następme Indianopolis oraz Taylor-

skiego więzienia w Moskwie, przez lata cał.t: opal t:zn!e? , . . ł . . . . Przypisują Waszemu przywódcy z daw- v!l~ . lk' b . 
żyłem z Wami jak brat. Ja sam dawny of1- Ja 1 wy JesteseJe zo merzam1 1 rozumie· nych pono czasów bluźniercze słowa że a wie 1em ze ramu w Domu polskim 
cer wojsk zaborczych oceniałem w Was my ma~ew~y. Gdy usłyszy!lly głos powó~- albo będzie Polska Piłsudskiego, albo P~lskę w Los. Angelo~, z~romadzili się Polacy 
młody rozmach ducha żołnie_rskieg~, nie~rę- cy, ozwie s1ę ~ygnał trąb~1 a oddział. WOJ· djabli wezmą! · wszys+~1c~ obozow: .Wygłasza~ o wiele mów, 
pawanego żadnym kompromisem me.volt, ska przechodzi w tę lub mną. forma~Ję. do l Nieprawda! Polska nie będzie ani jego, a po~mesc !rz~ba, ,Jz w z~pełm~ popraw~ej 

Wiem, ilu z Was zaszczytnie poległo. marszu lub ~o atak~, ~Y wiemy,. Ja~J ~ ani innego, ani niczyja, jeno Boża-inaczej f?rmi,e, choc ~1ekto~zy mow~y JU.~ od d::te-
Chociaż nie byłem sam socjalistą, pozna- tern wszystkie~ tkwi zw1ązek. Czyz d~IWic ! Naród nasz stoczony materjalizmem żyduw- SI~tkow lat mteszkaJą. VI! .KahfornJI. Go~cio

wałem brata w każdym, który walczył z za- W~s !eraz moze powszec~~a ZĘroza 1 po- ; skim i demagogją, nie dorośnie wielkiej Wl wręcz~no zł~t~ c1ęzki medal na pam1ątkę 
harcami. Sercem byłem z Wami. tęp1en~e, gdy nawet lud~osc cywilna zesta· , •-:-rancji i rozsypie się jak robaczywa ur- odnkolonJI polskie! w Los Angelos. 

Wierzyłem, że Polska Partja Socjalistycz- Wia ~1edawl)e ~odburzają~e mow~ Waszego chawka pod podwójnym naporem prusklego uenerał wy~~ tł. w podzi~'f:' dhgi"', ser" 
na łest w swoim rodzaju jedyną, bo polską, q?wodcy: Zołmerze, macie o~ow1ązek bro- ~ protestantyzmu i bizantyńsko-rosyjskiego pra- dec~ne przem?w~e~1e, podnosząc zasługi f-'o- · 
choĆ sodałistyczną, bo patrjotyczną. n~c 

1 
waszego W~dza skuteczme ... sku.te~z: l wosławia. franciszek Xawery Pusłowski. !onJt amerykansk1e1 w walce o niepodległość 

Marzylem w Moskwie, że doczekam się me. - . przed k1m? ~d czego? w JakieJ n ,tm strz S-go pul. Ułunow Ponit~tow I odbudowę PolskJ. 
pr ..:ybycia Komendan.ta i że będę mógł pod potrzebie? gdy zestawia tę komendę z osta- Gdy generał odj-eżdżał z Los Angelos na 
nim służyć w sprawłe Narodu. tnią odezwą Związku Legjonistów, rzucają- dworcu zgromadził się tłum. Każdy ch'ciał 

Przy mojem ognisku domowem przykutą cą dość przejrzyste hasła "do broni!" po- CASA BRASIL jeszcze o coś generała zapytać. Na razie 
do łoża chorobą siwa matka, wplatata mo- czem nastąpita zasadzka i rzeź polskiego 10, Rua Jose Bonifacio N. 10 rozmawiano w wagonie, wkrótce jednak ge-
dlitwy do jedwabiów haftowanego ornatu, żo~n.ierza w ~plugawio~ym Krakowie. ~ Wielka likwidacja j e d w a b i u nerał zmuszony by! zejść na peron, gdzie 
za brata poległego w 63-cim i za Józefa Pił- dztejach Polskt były WOJny koko~ze, by~y 1 - - rozmo~a toc~~ła s1ę tak żywo, iż pociąg-
sudskiego, że był dla niej przedstawicielem ro~osz~, ~Ie ran~ych br~ct. ,na uhcach ':II~st W" Jl " m ~ l ,_!!l zwyczaJem mieJscowy~ -:- ruszył cicho bez 
nieprzerwalności powstania. nozamt me dobiJano. M1ehsmy Oontę 1 Ze- 1&.~0mfl'u:Ct~~J l ~O 1Al.11 • sygnału. Generał mustał JUŻ w biegu wska-

Przejąłem t:-adycje ostatniego z moich leź~~aka w . Barze. ale nie w Krakowie! f kiwać do s~ ego wagonu salonowego. 
straconych braci, który zanim poległ, chwy- Dzls popełmoną została rzecz szatańska, któ- UNIEWINNIENIE p SIKORSKIEGO ! Generał Jest z pobytu swego bardzo za-
cił w lat sposobność, by jako przedstawi- ra. na W a? _i "\i( aszego przy'Y?dcę rzuc~ c!eń . · . . · l do~olony .. A ~o, do. Polaków tamtejszych-
ciel sztabu austrjaekieo-o uratow~ć Igna~ego hajdamackieJ mesławy. Bądzc1e zazdrosm 0 D.ma 28, 1 ~' odbyła s1ę w warsza~sktm dosc powtedz1ec, 1 ż kolonja kalifornijska 

• R M h cześć waszego bohatera, choćby partyjnego sądzJe. apela~yJnym rozprawa w spr~~.Ie Jó- . uchwaiiła wysłanie depeszy dziękczynneJ· do 
Daszyńskiego, nara?oneg.o W tec owie. i staraJ· de się oczyścić go ze straszliwego zefa Sik_orskJego, b. k. omendanta poliCJI pa.ń- t rządu polskiego "za przysłanie generała". 

Patrzałem sucbęm okiem, gdy lltzez Was, t l 
, . ł · · zd zarzutu. kno~ań prz.eciwko P<;>lsce. s ~oWeJ w Warszawie, sk~zanego w kw1e- . Prasa w. Am.eryc.e zarówno wydawana w 

Legjoniśd, płomieme po~ra Y ~OJ~ g!lta ~ Powiedzcie m. u, ze kto nosił tytuł prze- tmu b. r. P. rz.ez warszawski sąd okręg.ow. Y l Języku an.gJelskim, Jak polska, pos'wi·ęca gen. rodzinne z bezcennymi skarbami odwtecznęJ t S d l 
polskieJ kultury. Kosztował mnje Wasz PC:· .~zysty J~aczelryika, k~o stawał obok Ko- na r~y miesiące aresztu. ą .apelacyJny 1 Hallerowi ob~~erne artykuł~. Wszystkie ob-
byt w mo jem majątku czt~ry lata wygnam g. scJUszki 1 Pomatowsktego, ba, nawet prężył uchyl~ł wyro~ s~du. okręgowego 1 pana S1- 1 chody na czesc generała op1sywane są szcze
i niedoli w Moskwie. Poświęciłem się w sję w stronę, gdzie historj~ wiecznie kuje korskte~o qn.tewmmł, . . ~ółowo .. Opisy podavrane są z szeregiem 
Rosji sprawie uwalniania z więziell skrzyw· posąg Napoleona, temu me przystoi kom- P. S1korskt ~t~~ po~ zarzu~em, ze, Jako IlustracyJ. "Los Angelos T i mes" nazywa 
dzonycb chłopów i Waszych młodych to- pan ja Mierosławskiego czy Chmielnickiego. ko!llendant Poh~JI PanstwoweJ dopusctł ~ gen. Hallera "polskim Pershingiem". Pobyt 

ł k, p p S d h W pamięci mojej stają obrazy nikczem- dm u . 16 grudma. r. 1922 do demonstracyj generała ma niewątpliwie dla Ameryki cha-
warzyszy, CZ. o~ ?W · · ·.są zon~c . w h 1· · · pr b d t kt d · Moskwie. Późntej J~czyłem się z socJalista- nyc . s~en u 1.czn~ch zdzieram a. epol~tów z zec1w wy orow1 prezy en a. r~ er ."z ar~ema dnia".. Przy sposbności 
mi czeskimi i pod ki~ft1Wnictwem Masaryka rosyjsktch oftcerow w Mosbw1e. Nte daj p1sze s1ę duzo o Polsce 1 -pochlebnie. Ma 
brałem udział w t,~kładaniu wspglnego adre- Boże, byśmy tego w kraju dożyli. Lepsza W ALKA PASKARZY Z RZĄDEM. to więc poważne znaczenie w sprawie pro" 
su połsko-czesko-słowack!ego do f-tn!zyqent.a śmierć stokroć od hańby l Przetnijcie tedy Województwo lwowskie, pragnąc poło::yć. pagandy dla Polski. 
Stanów Zjedn., a ~rt~zcte zostałem !ąc~m· samj rppieją~y wrzód monstrualnego ~ojska kres wzmagającemu się paskarstwu artyku· . Gen. Haller ma do rozporządzenia spe
kiem między półskiemt .Sto~arzysze.mar~u ~ w. wo~sku . J kom. endy W komendzie. A łam i spożywczymi, postanowiło wydać ta- qalny . wago~ s~lonowy. Towarzyszy mu 
ukraińskieml socj.ałistyczn~n orgamzaqami Wiedzcie, ze komumzm u nas to otwarte ryfę maksymalną na artykuły pierwszej po- stale kllku of1cerow amerykallskich. 
w Moskwie. bramy dla Rosji, to powrót stuletniego bc.r· trzeby, by po ogłoszeniu cen wytycznych Armja amerykańska dała generałowi eskor-

Uratowany od kary śmierd, wyszędłem z ~mrzyńskiego ucisku najeźdzcy - to fini3 tern łatwiej prowadzić walkę z niesumienny- tę ~onorową ze szwadronu jazdy. Na powi-
więzienia Butyrskiego, by zgłt:>sić się do p.ol- Polonfatt~ mi handlarzami. tamę generała w San Francisco dano 17 
k. .j k D . . . ł t . t t ' db ' W tym relu zwołało dn. ~.8, 11 ,- sesj·ę strzałów armatnich. s 1ego w o s a. , zistaJ p a m agi a, o rowie po . l.łrzam .,. 
Posłany na Sląsk odnalazłem tam daw- ciemną ludność krakowską przecil.Vko ~isku- prodl-lcentów1 kupców i konsumentów celem , 

nych kolegów Kt!nickich i Bobrowskich; tak l pawi i Duc~owieństwu, które nie dołączyło ustalenia cen. Po kilkugodzinnej dyskusji OSZCZĘDNOSCI W MINISTERSTWIE 
ich, jak i posła Regera uznawałem za pompy kościelnej do obchodu pogrz~bowe okazało się, że na razie niemożliwe jest u· KOLEI. 
zwierzchników. Bróniło się przecież jednego... go cywilnych morderców i nie poprowadzi- stanowienie cen maksymalnych, bo.,, ceny 
Karwiny! . ło czerwonykh sztandarów rewolucji i fere- takie nie odpowiadaj~ spekulacji handlarzy 

Przez cztery lata służby wojskowej i ple- tronów z obrzezanymi świątkami mi~dzyna· zbota i mąki i handlarzy bydła, rekrutują
hiscytowej wiązałem się z W 1m i uczuciowo rodów ki w jarmułkowych aureolach. Ghcia· cych się przeważnie ze sfer żydowskich. Oto 
~!a każdym kroku. Najwyżej postawieni z no obraz~ Częstochowskiej Bogarodzicy giełda zbożona, na której nie pr?;eprowadzo
pośród W as oraz najskromniejsi, odwzaje- obok konterfektu Marxa! no żadnych transakcyj zb~i:owych, podniosła 
mniali mi się zrozumieniem linji wytycznej Zbałamucony tłum wykrzykuje: precz z Il etnę szacunkową" pszemcy od żyta od 35 
mego nacjonalizmu i zaufaniem. Rządem! po co nam Lwów i Wilno, cudze- do 45 procent, a równocześnic handlarze 

Gdyście byli u władzy, żądałem od Was go nam nie trza! bydła podnieśli cenę żywego towaru o 30 
tylko pracy, nie ubiegałem się o nic P.Onad Dosyć tego! większego bólu i upokorze- procent, zmniejszając równocześnie dowóz 
to, ale dziś żądam od Was zapłaty. Ządam ni a z11ieść niepodobna! nie mogę milczeć, bydła do Lwowa. ~Stało się to od chwili, 
jej z pełnego. Dajcie mi moralne zadość- muszę wybuchnąć! · gćły rozeszła się wiadomość o wprowadze-
uczynienie, uspokójcie' moje sumienie, żem MarnuJecie mi dziedziczny skarb cierpie niu taryfy maksymalnej. 
zawsze umiał odróżnić prawdę od fałszu, ni a tylu zmarłych patrjotów, spuściznę po T ak więc handlarze zboża i bydła rozpo· 
dobro ojczyzny od jej uszczerbku, sprawę braciach i ojcach więzionych, wygnanych, częli wąlk~ z włąqzą, chcieli pokazać, że nie 

f ........ ... 

W arsza~a. - St~sownie do zarządzenia 
nadzwyczaJnego kom1sarza oszczędnościowe· 
go w centrali ministerstwa koleji żel. w War· 
s~awie z~olniono dalszych l 0% urzędni
kow, czyh 42 osoby, w tern 30 urzędników 
12 ' niższych ~unkcjon~rjuszy. Dymisję dan~ 
przedewszy~tkJem kob1etom zamężnym, oraz 
osobom takim, co do których jest wiado
mem, że znajdują się w dobrych warunkach 
materjalnych. 



.~tł g 
a.Ji ... t · ··~-- -~--~ _' -

nn. A.Lt.EGRET !'l Jl'lt.DO 
l E:CZE~IE OGÓLNE 

r c ~ H'"'V 'b •·ce i dtle· 
, , , y; \.~r d 10 d • 12 i od 4 

(o 5 
'Kon~uttorjum i rezvdencja: ul. Com

mendadar Araujo n. 5J. Telefon n 65~ 
o 2 ---- --~--------~------------

rzeg~ąd r-eligijny. 
M1Ji11TYB . .\.. 

W tych dniat..:h oe7.Hkiwany j<Jst z Jhl! 
,.y \\·izytacyju~>j Ntljprzew. ks B skup 

. · F.·. I3ragR, który nie wróc l do 1nlll 

) • w św;ęta Boiq{<) N1,rodzotwf jak 
c (. •[JC lnir) wylnm g! !'7.0n0. 

~·p.lf w ks 81skup o t yio rado:-": e i 
będzw witany w swej rezydencji o ile jego 
nievbBcność była już głęboko odczuwana. 

Sprawa zamianowania drucłe· 
go Kardynala dla Brazylji. 
Swego czasu donosiliśmy, że król 

hiszpański Alfons XIII orędował u Ojca 
św Piusa XI za większą liczbą kardy· 
nałów dla Ameryki Połudoiowej. 

Orędownictwo króla Alfoma oczywi
śCie zostało w Watykan•e rolle pnyj~te 
gdyż sp::>dzlewana jest kreacja kardyna• 

l a brazylijskiego na przyszłym konsysto· 
r t.U watykańskim. Jako kamlydató w do 
purpury kardyoalsk1ej wymieniaJą srcy· 
b1skupa Bahii i ks. B isk. s ut agana z 
R10 de Janeiro, Dom Sebastjana Lama 

POLSKA 
Listy pasterskie. Wedfug słow 

obecnego O;ca św. Pm!!a XI zmarły arcyt 
blskup lwowski ks. Jozef Btlczewski był 
jednym z największych biskupów nietyl
ko w Pol3ce ale świata całego. Następell 
tak zasluionego ks;~cia Kościoła został 
mtanowany sufragan lwowsk1 ks. biskup 
Bolesław Twardowski, który w dniu 11 
listopada odb) ł uroczysty ingres. W liście 
pasterskim z tego powodu wyjanym 
nowy arcybiskup nawołuje wiernych do 
pracy społecznej w sodalicjach, słowa· 
rzy";zeniach i organizacjach katolickich. 

Biskup łucko·żytomiertiki J. E. ks. 
Ignacy Dubowski wydał w do 11 listo
pada bardzo piękny list pasterski z oka
zji 30J·letoiej rocznicy męczeńskiej ~mier· 
ci św. Jozafata Kuncew cza, który uro· 
dził si~ we Wlodzirnierzu W olyńskim 
diec. łuckiej r. 1570 Biskup w liście 
ubolewa , że lud prawosławny dotąd żyje 
w oderwaniu od KośJioła kat lickiego. 
Dalej pasterz nawołuje do jedności w 

• Oj czyt.uie i w narodzie. 

List pasterskt «•-Bi•kupa 
SapiebJ"• 

U waga Redakcji l W związku z anty· 
pP.ństwową, zbrodniczą rewolucJą socja
listyczną w Krakowie w dniu 6 go listo· 
pada, książ~ Biskup krakowski Sapieha 
wydał list pasterski piętnujący ten 
czyn Kainowy 1 nawołujący do upamię 
tania się. O wrażeniu, jakie ten list wy· 
war! w szerokich masach ludu krako · 
wskiego, świadczy okoliczność, że Nr. 
249 .Głosu Narodu11 wynoszący 10 000 
egzemplarzy a zawierający ten list zo
stał momentalnie rozchwytany, tak iż 
zaszła potrzeba wydania drugiego na· 

kładu tego numeru. List ten umieszcza. 
my w n·•~ZHJ Gw1.ecie dosłownie: 

Wolt\] r in p1'1.;estaw}łj, jako trą
t>a wyouś glos swoj, a opowiadaj 
łu1lowi memu złości ich, a domo· 
w1 Jakubcwemu grzechy ich. Izaj. 
58, 1. 

Niestt'ty, rnu~imy jak prorok Pański 
w1•m Nrłlmil::.i w Cbrystusie P. O!JOWia· 
dJć 7' 'Śct i grz~;chy, wutać do W'll!l o 
n1tłpr1 v. o.~cinch, ja!-dG splam,ly miasto 
ua~r.e. Ul:cP '•rodu naszego kr11·ią btat• 
ntą zbrocz1•m Padli nesi dzielni ~ołnie· 
rz0, co testuwL.11i sw~ piersią 0J<;;Zyznę, 
a padli POf'łus:mi SW{'j władzy aż do 
ś'll erci Polegli n!O z ręki wrogów, ale 
z ręki tych,· co są krew z kr d i kość 
z koClei ich i JJa'lZj'C'h. A czy d, co za
b.j a .i, co tu.. gnQil s1~ ua v.oj:;ko n'lsze, 
zrobili to z głodu, z rozpac~y? Nie l 
Uczynili to dl~tego, bo ich podburzano, 
bo byli rozrtgitowani, bo ich nadużyto 
do eolów, z których wielu z nich nie 
zdawal<J sobie jasno sprawy. Za jakim 

· hasłem oni poszli i za czyim rozkazem ? 
Krew jednych spadła na drugich, po
ciągnęła za sobą nieszczęście i dalszQ 
tak bolesne of·ary. 

A jBk obałamucone były owe rzesze, 
jak zdrad ·.iecko wykorzystano ich łatwo· 
wi~::rność l W~starczy wskazać choćby 
na tan jeden fakt, ~e od samego rana 
tAgo smutnego dnia rozpuszczano tak 
niedorzeczną wieść że księża strzelali 
do tłumów, M w kościołach i na wie· 
żach kościelnych poustawiane były kara 
biny maszynowe I temu nieuczciwemu 
kłamstwu. wymyśl nemu z 1ście szatań· 
ską złości~ uwierzono i mem się pod· 
n ecano. 

Jak się to mogło stać, ~e takiemu 
obłędowi ulegli ci sami luchie1 co z ta
ką gorliw~scią i wiarą napełniają nasze 
kościoły ? A to wszystko działo się nie 
gdzieś tam nad granicli Rosji, rozpalo· 
nej bolszewizmem, ale w Krakowie, w 
tem sercu Polski, tym Rzymie polskim, 
co to się szczyci swą świetną przeszło• 
ścią, w tym Krakowie, zdobnym tyloma 
wspaniałoroi pamiątkami i najpjękniejsze· 
mi w Polsce świątyniami Pańskiemi. 

Krwawe wypadki ostatnich doi były 
zaś t~lko płomieniem tego ognia, który 
się tlił pod zgliszczami, były następstwem 
tPgo, co się dawno przygotowywało. 
Wszak od tygodnia byliśmy świadkami 
zlowrogi~j roboty. pędzącej w nędzę nie 
tylko pll ństwo, ale także tych, co za
przbslali pracy, pozbawiali społeczeństwo 
i siebie samych koniecznych środków 
do życia. A czemu to Kraków 111łaśnie 
stał się ogniskiem tej niestczęsnej robo· 
ty? Oto tu od szeregu lat panoszył się 
płaski oportunizm, spoglądatący na 
wszystko z punktu widzenia chwilowej 
korzyści i partyjnego- zysku, lekcewato· 
no wszystko, przywdziewając zewnętrzny 
strój zasad, Pobłażano wszelkim choćby 
najszkodliwszym poczynaniom, podzielo
no się na partje. rozniecafąc wzajemną 
zawiść i rozterki Ideały narodowe, słu
żące czqslo tylko na pokaz, stały się 
podobnie jak te stare nas~e mury za· 
bytk9.mi martwyrr.i, Nie wahano się na· 
wet święto~ci reiigijnych użyć za ~rodek 
do osiągn1ęcia swoich celów. Te zaa 
zasady religijne nie wprowadzone w ży
cie, niekiedy zaś falszowane stractly 

swą moc i siłę. Dla wygody, miłego 
spokoju, ambicji, kuszono się o połą· 
czenie jawoego wypar~ia się. Boga z 
Jego publicznem wyznaniem. Nawet po 
tych smutnych wypadkakh wielll nie 
mogło zrozumieć, że pogrzeb katolicki 
nie może być prowadzonym pod czer· 
wonym sztandarem, bo sztandar ten 
jest godłem wzajemnej walki, pieśó 
zemsty i nienawiści nie może się łączyć 
z modlitwą o wiecxoy w Bngu spoczy• 
nek, wizerunek Chryi!tusa Ukrzyżowa· 
nego iść razem z godłami tych, co go 
ukrzyżowali. 

(Dokończenie na~tąpi); 

-------------------------~ C.A.SA BR.AlliL 
10, rua Jose B n1bcw N 10 

Postadając 011,dmiar KAPELUSZY po 
stanowiła sprzedaws,ć je po cenie zni · 

~onęj o 20 - · 30 i 40 proc. 

TElEGRAMY 
Gdańsk. - Nadcbodz~ infor· 

macje1 że Banlt angielski dostar· 
czy w. m. Gdańskowi funduszów 
potrzebnych do puszczeni~ w obieg 
nowej monety. 

Niemcy. Berlin 28, 12.- Mi
nister obrony krajowej, który 
właśnie powrócił z Saksonji, oświad. 
czył1 że w kraju tym musi trwać 
w dalszym ciągu stan obł~tenia, 
gdyż tego wymaga bezpie~zeństwo 
obywateli. 

Be~liń 28, 12.-Donoszą .t Hali· 
noweru. te grupa m(tczyzn nie .. 
znanych dokonała zamach:l dyna• 
mitowf:go na budynek rządowy. 
Zamachowcy mieli zamiar zamor
dować gubernatora P• N oske, by• 
h go roiDistra wojny Rzeszy nie· 
mieckiEi, zamach jednak na ~ycie 
p. N osk e siQ nie udał.- W-ybuch 
brJmby ZTJtszczył tylko drzwi i okna 
budynku. 

Pary?. 29, 12. - Donoszą z 
Ave'łch, że premjer francuski p. 
Pomcar~ pl"zyjd tam przedstawi· 
c1e1a N lemiec i z tym~e konfero• 
wal w sprawie Ruhi"y i Nadrenji. 

Berlin 30. ..:!.. Z Salon zawiada· 
miają, te policja uwięziła spiskow• 
ców1 którzy mieli zamiar zamor· 
dowaó osoby, żyjące w bliskich 
sto~uokach z ksiqciem 'badeńskim 
Maksym H ja nem. 

Pr~ypuszcr.a siQ ogólnie, że 
spiskowcy c1 mieli zamiar zamor· 
dować tak~e i ksit:cia. 

Z Bohum i Gelsenkirchen dono• 
sz~, ~e wkrótce będzie w tych i 
innych miejscowo~ciacb okupowa· 
nych przez władze francusko-bel. 
gijsKie1 wycofana znaczna cz~~O 
wojsk okupacyjnych. 

t Wt:::::::u • fi 4 L l 7 & . ·; eat .: aJSII ; . 
Paryż 29. - Została ~tworzona 

komisja SOJUSznicza, celem zbada· 
n!a w jakiej wysokoAci Niemcy 
moga upłacić odszkodowanie wo· 
jenne. Komisja ta składa siQ z 
przedstawicieli AngljiJ Francji, Bel· 
gji, Włoch i Stanów Zjednoczonych. 

Rosja. - Pary! 2$, 12. -
•Echo de Parisc donosi, że cho· 
roba dyktatora Rosji bolszewickiej 
Lenina, zamieniła. sit: w ciętką1 
groźoą anemjQ. 

Londyn 29, 12. - Z Moskwy 
telegrafują, ~e Trocki prosił o dy
misj~ z godności członka central 
neJ komisji stronnictwa komunistów. 

Włochy Brazylja. Rzym 29: 
12. - Premjer włoski Mussolini 
ma dnia 1 stycznia 1924 przed· 
stawić królowi Emanuelowi III1 
nowa i sensacyjn~ propozycj~ po· 
lityczną. W tejże mit:dzy inneroi 
ma si~ znajdować projekt utwórze· 
nia trzech miejsc w Izbie seQato• 
rów, któreby uwa.&ane były• jako 
przedstawiciele Ameryki Południo · 
wej. Celem tego projektu jest wi~· 
ksze zbliżenie sie połityczno·ekono• 
miczne Wioch do Poł:.:dniowej 
Ameryki. · 

Na jedno z tych miejsc wska· 
zany jest p. Francisco Matarrazzo, 
znany w Sao Paulo przemysłowiec. 

Francja. - Paryż, 29. -
Anarchistka Germaine Berlont któ· 
ra przed kilku miesiącami zamor• 
dowala dziennikarza Marinsa Pla· 
teau1 redaktora »L'action Fran<;ai · 
sec została przez Sąd przysięgłych 
uwolniona od kary. 

Oburzona tym wyrokiem prasa 
francuska o~wiadczyła, te śmierć 
Marinsa Plateau b«:dzie w inny 
sposób pomszczona. 

Paryt, 30, - Zmarł tu sławny 
inżynier Ąleksaoder Gu.;;taw Eiffel, 
twórca • Widy Eiffel c w Paryżu, 
w 91 roku tycia. 

Paryż, 30. - Ogromny Zeppe · 
Hn francuski :~Dixmudec, który 
przed kilkunastu dniami wyjecbał 
z Paryta zaginllł i dotychczas, 
mimo wszelkie poszukiwania, nie 
został odnaleziony. Ogólnie przy· 
puszcza się1 te albo spadł do mo• 
rza i zatonął, albo zginął na pu• 
styni w Afryce. Ogro:nny ten ba• 
lon miał na swem pokładzie zało 
GQ złotoną z przeszło 60 ciu osób, 
(oficerów i żołnierzy). Uwaiany 
jest za stracony wraz z cal~ zało· 
gą. Przypuszczenie to potwierdził 

TABELA CE~ OGŁOSZEŃ 
W ,GAZOOIE POL!!JKlE.J•. 

ZA ~ł.OSZENIA JEDNORĄZOtfE 
~a t.szej stronnicy 2$000 od wier5H 
• 2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • • 
• 4·tej .. $200 • • 

ZA S1'RONNICE JSDNOR.A..ZQWO 
Za całą 4-te stronnicę 100$000 

• 
1/1 4•tej stronnicy 60$000 

, 1/, 4-taj stronnicy 35$000 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %, na 2 ej 

o fiO o/o, na 1-szej o 100 proc. w!s.c.e!;_ 
ZA OGJ.OSZENIĄ MIESI"C.ZNE 

Na 4-tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwadr. 
• 3 -::iej • 90 rs. za • • 
• 2-tej ,. 110 rs. za • • 
• 1-szej ,. 140 rs. za r , 

Przy ogłoszeniach p6lrocznycb i roc1• 
r.ych 35 proc. zniżki . 

ZA OGŁOSZENIA W DZIAL! REDAKCYJNYM 
Na l ·szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ ,. 300$000 • • 
• 3·ciej • 20CSOOO • • 

bardzo powa!ny i znamienny fakt. 
· Mianowicie w miejscowoAci nad· 
morskiej Sciacca w Sycylji znale· 
ziono zwłoki porucznika Grenada• 
nia, który był komendantem •Dix• 
mude'ac. Prawdopodobnie Grena· 
dan pragn"c się uratować rzucił 
siv z balonu do morza i otopił 
si~. Zwłoki jego znaleźli , rybacy. 

AngJ ja. - Rio de Janeiro, 30. 
- JJ United Preasc donosi, !e ko· 
mendant okrf:łU JJChakdinac spQ• 
strzegł w zatoce Bengalskiej, mie· 
dzy Akyab i Rangoon istnienie 
nowej wyspy wulkanic.1nej1 mającej 
około 2.000 stóp szeroko~ci, jeden 
stopień sLerokoAci i 30 s\óp wy• 
soko~ci. 

Japonja. - ZAMACH NA. 
KSIĘClĄ REGEf.\4TĄ. - Rio de 
Janeiro1 27. - Telegrafują z To. 
kio1 że na tycie księcia _ regenta 
Japonji Hirolito dokonano zama .. 
cbu1 w chwili gdy tenże udawal 
sif} automobilem do parlamentu. 

Zamachu dokonał student Dai• 
ruke Mamba, syn senatora, kt6ry 
niedawno stał się komunistą. Wsku• 
tek tego zamachn1 do którego ma 
być wplątany jeden z ministrów 
- cały ~abin~t podał si~ do dy· 
misji. Dymisji tej na razie ksiąie 
regent, który ' zamachu wyszedł 
całoJ na razie nie przyjął. 

Równocześnie z tym zamachem 
wykryto na Korei spisek, którego 
celem było zamordowallie k~i~da 
regenta. 

Hiszpanja. - Madryt, 30. -
Władze miejscowe wykryły spisek 
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W walca o mlljoDy. - Słusznie - potwierdza Alfred - ale hra· ten najczulszych wyrazów; do .niej zaA pisal on biedna dziewczyna - dotychczas nie mam od nie• 
bia zarówno będzie cię podejrzewać, jak Gretka zupełnie krótlw i chłodno. go ~adnych wiadomości, a on przeciel jut dziś 

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, 
przez Jerzego Bornes'a. 

zniknie, choćby to było bez pomocy Rudobrodego. - O, jak on to stworzenie kochać musi - ay- miał wracać. 
- O, nie - uśmiecha si; Olga - ja to sobie czy Olga między zobami. - Jak zupełnie inaczej Olga udale ogremne zdziwienie. 

inaczej ułożyłam. Doprowadzę Gratkę do tego, że · on do niej pisze, nit do mnie. - Co ? Czy en naprawdę ani razu do ciebie 
się hrab;ego dobrowolnie zrzeknie, i sama mu to Opanowuje ją liiZalona zazdroś6. O, jaUeaz ona nie pisał, kochana Gratko ? 

(Cil}g dalszy). napisze. Dopiero jak to się stanie, to ona zniknąć tę szczęśliwą swą rywalkę nienawidzi. - Nie, ani słowa dotychczas od niego nie 
_ Ach, co 1 - gaiewa się Olga - zamiast mu:-i. Hrabia zapomni o niej, a fa osiągnę swój celi - Cierpliwości l - mówi ona sobie w duchu miałam. 

lamentować. poszukaj lepiej testament. - Hm, a ja? ze zlo~liw'l radościlł, - Ju~ fa poło~~ koniec temu - Jakto? - woła Olga obłudoie. - Przedei 
_ Nie mog~ go nigdzie znaleźć. -- Ty? - śmieje się Olga szyderczo. - Ty szczęściu. nawet ja jut dziś list od ni&JO miałam l A pani ... 
"""" Chyba, że sobie pracy nie zadałeś t zostaniesz jego następcą l Przełoiona zakładu obrzuca Olgo badawczym narzeczona jego l 
Alfred wzrusza ramionami i nic na to nie od- - E, do djabła. To jeszeze długo by trzeba wzrokiem i przeczuwa walk~ wrącą w sercu tej Gratka blednie i patrzy na Olg41 w przeratsniU. 

p')wiada. . było czekać? demonicznej kobiety. - Czy to motliwe l - wyrywa sio ze zbla-
- Dokąd się wybiera11z, Olgo l - pyta się, - Pewno l Ale inaczej to nie idzie - szydzi - Niech pani nic o tym liście nie wspomina i dłych jej ust. 

musztrując elegancką toaletę. Olga. Mo~esz się tymczasem twoją Fanny p01 wszystkie następne listy również konfiskuje - mó-~ - I ja tego nie pojmuj!) - mówi Olga tonem 
_ Do miasta odwiedzić narzeczoną hrabiego cieszyć! wi hrabina Olga spokojnie. - Gratka nie śmie potałowania. ·- Czyż by to była prawda, co on 

Egona - mówi Olga, uśmiechając się. To mówiąc, wychodzi ona z pokoju, nie cze- dostawad innych listów, prócz tych, przezemnie mi .•• ale nie l - urywa ona Ulfl&, jakby si~ nn· 
-- Hm, weź mnie ze sobą. Cbcisłbym się tro- kając nawet na odpowiedź Alfreda i wsiadłszy do pisanych. myślając. - On może nie ma czasu i jeszcze na· 

chę zabawić i rozerwać l l powozu, odjeMża do miasta. - Jak pani hrabina rozkaże - odpowiada pisze l Niech si~ pani nie niepokoi, kochana Gratko. 
_ Nie, ty w domu zostać musisz P .wóz zatrzymuje si~ przed pensjonatem, w profesorowa z uniżonym ukłonem. Jej przebiegle obmy~lone i oie całkiem dopo· 
_ Ależ ja umieram z nudów -- woła Alfred którym Gratka jest umieszczona. Hrabina wchodzi - Nie będzie to ze szkodą pani, jak się pani wiedziane aluzje, dżiałlsłlł na biedolł dziewczy 'i'l} 

eałośnie. jedoak naj';)ierw do prywatnego mieszkania przeło- do wszystkich moich tyczeó zastosuje - mówi oktopnie przygoębiaji\CDe 
Głupiś ! Idź lepiej dziś wieczorem do kar· ~onej zakładu, która z nią Jest w zmowie. Olga - z pomocą pani z pewnością wszystko mi - O, niech pani doko:ficzy, oo paoi powiedzi~ 

czmy lasnaj i zobacz, czy komisarz wreszcie sprzą· Przyjmuje o~a Olgę z .wyszuk.aną u~rzejmo§cią.l się uda .. Musi pan~ jednak wydać .~i tCJż.listy, które chciała, ~ani hrabino - wola ona bl4g~ie. 
tmęty z tego świata . Będziesz miał odmianę i - Jakżesz stę powodz1 naszeJ puptlce, narze Gratka p1sać będzte, gdyż one we Śrollł dolś6 do - N1c! Doprawdy nic - wykręca BlQ Olga. 
rozrywkę. czonej hrabiego Egona? - zaczyna Olga, dając hrabiego. - Pani hrabina co4 prtedemną ukrywa -

Alfred wzdycha i mruczy coś niezrozumiale szyderczy nacisk na słowo .narzeczona•. - Pani hrabina mote zupełnie na mnie liczyć l wola Gratka zrozpaczona. - Błagam panią, bądt 
pod nosem. Pani profesorowa u~miecba się wyrozumiale i Stofę paai pod ka~dym względem do dyspozycji. pani ze mną otwarta, 

- Co zamyślasz właściwie z Gretką uczynić ? odpowiada: - Dobrze l Rozumiemy się zupalnie - m6wj Oldze widok s~rapionej dziewczyny sprawia sza-
- pyta nagle. - Całkiem dobrze, pani hrabino ! Panienka ta Olga z uśmiechem. - Nie potrzebuje 'Się pani też tańskll radoś(j. Udaje ona jednak wsp6łciucie i 

- Co to ciebie ob:>hodzi P ma wszelki powód by6 zadowolona ze swego losu. niczego obawiać, gdyż hrabia nigdy prawdy się mówi smutnie: . 
- Mnie przeclet wszystkie twoje plany obcho· - Pewno J - potwierdza Olga -- czy Gratka nie dowie. - Cóż p8Itl mam powiedżieć, kochane dziecko l 

{łzą, to przecież całkiem naturalne. '!lie miała jeszcze ż~dnych. wiadom~ści od hr~biego 1 - Jak dł.ugo h~abia je~zcze w podróży zos~anie? Nie chciałabym pani sprawiać bólu, a przecie! ... 
- Całkiem pojedyńczo. Che~ ją z drogi usu· --.owszem, m1ała dzt~ rano ~1st od mego - - Czy s1ę pam obawia, że on zawcześme po· dodaJe ona, wzruszając ramionami - mołe,l:ly 

hllć. bo mi niewygodna odpowiada przełożona - zapomntalam o tern na wróci? lepiej bylo, gdyby psni dziś ju~ z ust moich gor!lr• 
-- Najprostszl} drogą b~łoby wydlłłi ją JeJ OJ' chwilę. - I to by było mo~łfwe, szczególnie jeśli nie prawdę usłyszała. 

'czyroowi, lub Rudobrodemu l proponuje Alfred. - Wiem, te hrabia pisał do swojej narzeczo· będzie miał odpowiedzi od sweJ narzeczonej. Gretka blodoie, jak ściana i patrzy w hrabine 
- To nie dość pewne, bo ona by od nich naj -- wtrąea Olga zimno - Czy jej pani list ten - Niech sfę pani ni.czeg? nie obawia l On tak osłupiałym wzrokiem. Serce jej ściska siQ strasZ'• 

znów uciekła. wręczył& l długo w podró~y zostame, Jak długo nam z tem nem przeczuciem. 
- Rudobrody poprzysiągł jej zemstę On by ja - Nie, zastosowałam się zupełnie do woli pani będzie wygodnie! z dzikim okrzykiem, który się z ust jej wy'ry· 

z pewn-Jścią z::>mordowa.ł. hrabiny i nie oddałam jej l:stu - Us:>okojooa zapewnieniem profesorowa, pro- wa, biegnie ona ku Oldze i woła, chwytajile ilł za 
- Wątpią, i nie mo;(ę <się ~puszczać nSJ t iP· - Proszę roi ten list wydać. wadzi hrabinę do salonu i woła Gratkę, poezero je obie ręt:e: 

pewne rzf\czy l Muszę też uwnż~tć. aby na ... et ceń Wziąwszy list ten z rąk profesoroweJ. otwiera obie same zostawia. - Niech mi pani powie, co się stało l Czy on 
podeJrzenia na mnie nie paał. Gdyby Gratkę tu go hrabma i czyta ~I)iesznie, zaciskaJliC menawiatnie Hrabina wita Gratkę z obłudnil serdecznością, chory, czy może znów uwięziony? Ja umieram z 
zwabiła i oddała Rudobrodemu, to wzbudziłabym zęby. Twarz jeJ przedłuta się i pos~pnieje. · pytaj(\c o jeJ pragnienia i życzenia. niepokoju. 
rtem podejl',enie hrabiero ·Ego~:~a, a teao r:guszę unikać. I~ist b.rabieąo Egona do Gretki bowiem test pe. ..,... JestelU niespokoina o E;ona - odpowiada 
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Wpisy do polskich szk6ł katolickich. 
NOWY ROK SZKOLNY W SZKOLE ŚREDNIEJ ZWIĄZKU 

POLSKIEOO ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 19 STYCZNIA 1924. 

S~koła Sradnia w tym roku szkolnym l Oświaty w Warszawie przy pomocy in
składać się będzie z dwóch klas, to jest nycb profesorów, gdyby tej pomocy za· 
:z pif!tej i szóstej. Do piątej klasy przyj- szła potrzeba. 
mowani będą uczniowie, którzy u koń · Opłata miesięczna wynosi : 
OZ)'li czteroklasową szkołą początkową dla klasy piątej : dla człor:ków 
polską, lub brazylijską -(grupo cscolar). Związku Polskiego 5$000 

Tak w piątt:j, jak i w szóstej klaRie dla nieczłonków 6$000 
wykładane będą; roligja, język poloki i dla klasy szóstej: dla czlvoków 6$000 
portugalski z szczególnem uwzględnia· dla nieczłonków 8$000 
niem gramatyki, historja i geografja po Wszyscy uczniowie Szkoły Sradniej, 
wszechna ze szczegółt-10m uwzględnie· którzy otrzymali świadectwa z uwagfl 
niem Polski i Brazylji, rachunki i geo 11plenamenta' i, simplosmente', przechod~ 
metrja, uauki przyrodnicze, keligr'łfJa, do klasy szóstej. jak równie~ ci, którzy 
śpiew i gimnastyka. W miarę dostatecz• poddadtrą się dodatkowemu egzaminowi 
nej ilości uczniów wykładany b~dzie z poszczególnych przedmiotów i teo 
takte za osobni} dopłatą język francuski egzamin zdadzą. 

8zlwła Srcdnia pozostajo p«ld kie:'un· Reszta llczniów Szkoły Sredo!ej z ro· 
kiern ks. proboszcza Drapiew~kiPgo. ku ubieglego pozostanie i w tyta roku 

Języka portugah1kirgo, tudzież historji w klasie piątej. 
i geografJi brazylijskiej będzie uczyć pro- Wpisy do Szkoły Sradniej już sit 
łtl::M Szkoły normalnej p Modest Falarz.. rozpoczęły. 
Iansch przedmiotów uczyć b~dzia pro· Należy więc pospieszyć się z zapis!l· 
ięeor1 wydelesowany przez Ministerstwo n:em swych chłopców do Szkoly Sredniej. 

'ft'pisy do poll!lłdej Szkoły 81óah Rodziny Darji 
w Hnrytybie 

D n i a 7 -i o s t y c z n i a rolpocznie l h!storją polską, •dadomo§ci z dziedziny 
si~ nowy rok szkolny w polskiej szkole przyrody jak : zoologję, mineralogj~. bo 
S. S. Rodziny Marji przy ulicy Aquida· tonik~, somatologię; stylistykę. rysunki,: 
barn i równecześnie w loblu Towarzy l kredkowanie obrazów, gimnastykę, robo· 
st"' a lm radeusza Kościuszki. Wykład ty ręczne t j. haftowanie bielizny dam· 
nauki odbywać si~ będzie podług na.j• skiej, haft jedwabiem na atłasie, lub 
aowszej metody w języku polskim i por pluszu, wyszywanie na siatce, wykonani& 
tugalskim. garniturków włóczkowych dla małych 

Program obejmuje następujące przed dzieci i aplikacji podług najnowszej 
mioty: religję, rachunki, czytanie, pisa- mody. 
nie, rysunki, ieoarafją, his!orj~ polską, Przyjmuje się tell na stały pobyt w 
historję naturalną, gramatykę, gimnasty· Zakładzie dziewczvnki z okolicv i~ 
kę, śpiew i roboty ręczne. 

Roboty rQczne rozpoczynają się w II 
idaaie i 111 zastosowane do pojęcia dziec. 
ka jak n. p. ściea prosty, początki szy. 
dałkowania i wyszywania na kanwie. 

Klasa III. i IV. wykonuje robótki w 
ciuu dal1zym praktycżniejaze jak : wy
szywanie kolorami, siatkę, czapeczki, 
::>oticzoszki wełniane i s~ rwQty na stoły 
i kredense. 

Klas a V. czy l i kur s wy a.· 
a z y d l a d z i e w c z ą t obejmuje: re, 
ligję, arytmetykę, gramatykę, geol6rafję, 

Od Redakcji ! 
Rt dacy l Pólska Szkoła Sióstr Rodzi · 

ny Mar1i i Szkoła średnia Związku Pol 
skiego w Kurytybie sil jadynami uczelnia
mi, w lrtórych wasze dzieci :1abyć mogą 
wykształcenia zdrowego i pożYtecznego 

, w duchu katolickim i polsko-narodowym. 
Szkoła Sióslr Rodziny Marji uznana 

została nawet przez postępowców jako 
najlepszy i najstosowniejazy Zakład nau· 
kowy dla dziewcz11t W Szkole tej wa
sze córki nabędą zdrowego pokarmu 
dla duszy, umysłu i serca, tam Waai 
synowie przygotowywać się mogą do 
wy~szej Szkoły katolickiej, jaką fest 
Szkoła średnia Związku Polskiego. Tam 
jedyc.iJ Wasze córki mogą r.aby6 wyż· 
szego wykształcenia, tam równie! nau
czyć się mogą pożytecznych robót do
mowych i gqspodarstwa domowego 

na źyc:e generała Prim<J de Rive
ra, pre!ydenta dyrektorjato woJsko· 
wego, rząd~ącego obecnie Hisz 

· panfą, 
Z'l machu na życie generaia Pri• 

mo de P.ivera miano dokonać w 
Sevi!li, podczas meczu footbalis 
-łów. Zamach nie udał się tylko 
dzięki temu, że generała Prima na 
czasie o nim uprzedzono. 

Lizbona 30. - Władze policyj 
ne portugalskie zaprze~zają, jlikO 
~>v łs'niaiy wskazówki wybuchu 
rewołacji kcmunisłycznej równo, 
czt:śnie w Hiszpaoji i Porlugalji (o 
czem w poprzednim numerz~ do• 
llOSiliśmy r- R,). 

W!ad.?.e hiszpa()s~ie przypusz i za 
i- :mo~łiwoM rewolucji republi. 
tańskil·'i• ale nie komunistycznej. 

a~····$~*~&~~000f~$98~&eeeee 

i KRONIKA KRAJOWA i 
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sz~ panwnkt. ktńre oprócz nau~ 
szkol~ mo~~:ą SIE) wvuczyć gospodBrstwa 
domowAgo. 
Opłata miesięczna 

w szkole wynosi : I i II kl. 2$000 
III • 8$000 
IV • 4$000 
V • 5$000 

WarunKi przyf~cia na stały, roc1ny 
pobyt w Zakładzie będą omówione na 
mlejscu. Wpisy trwaj11 obecnie i zakofi· 
czą się w połowie stycznia. 

1 W Szkole średniej Związku Polskiego, 
jedynej wyższej uczelni katolickiej w 
Brazy ji. pozostającej pod kierunkiem 
zJolnych i sumiennych profesorów, do· 
brych katolik6w i ozczer~e OjczyzDf~ 
kochających Polakow, Wasi synowie na• 
będą wykształcenia zdrowego, które h1 
pomocnem będzie w uzyskaniu popłat· 
niejszego 11tanowiska, i da im podstawę 
moralną i kierunek do dalszego katolic
ko-narodowego tycia. 

Jeżeli wiec pragoiec:e, aby wasze 
llzieci nabyły wykształcenia zdrowego, 
nie za.trutegv jadem niewiary, potytecz1 
nago 1 opartego oa zasadach wiary ka
tolickiej i moralności chrze6cijań'3kiej. to 
powinniście dzieci Wasze zapisywać 
tylko do Szkół katolicko-nsrodowych, a 
teroj są w Kurytybie : łlzkoła Sióatr 
Rodziay Marji 1 ~akoła S'we-
dnia Związku Pelskleao. 

PREMJE ·CE1sTENARIAc DLA 
WYSTAWCÓW PARA~SKICH, 

Z Hio de Janeiro mają b\6 
wkrótce nadesłane do Kurytyby 
premje ,Centenariac dla wystaw· 
ców parańskicq1 ' -

Z Paran.y. 
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Z 
POWODU NI~OSTROŻ1~EGO OB· 
CHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ PALNĄ 

Ddegat policjt z miejscowości 
lpiranga porqczoik policji Kodolpho 
Tobias Pinto v. ybrawszy się wraz 
z kilkom1 znajomymi w podrOt do 
Apucarany zabrał ze sobą strzelbe. 

Dr. Oraeia•• •e Ollveira 
operator-akuszer 

Leczy masatam elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i parali~. Bada cos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 da Hovembro 93 na piętr1.e 
nad apteką Tell. Telefon ó75. 

Na skut~k skargi p Rosy Be 
zerra Manoel Correia został sreszto• 
wany. 

Poniewd jednak przy wstepnem 
śledztwie oświadczył goloweać po• 
śłubienia Da winy, włądza nolicyjna 
wypuściła co na wolność: 

ZGIN-ĄŁ PO~ GRUZAMI WŁI\ · 
SNEGO DOMU. 

Dnia 26 grudnitt u_ r. w Lapie 
podczas .gwałtownej burzy zawalił 
się dom rolnika Oulcia Dom ... or. 
Maciela a pod gruzami domu Zi-W ą~ 
właściciel Dolc&o1 który nie zd ., 7ył 
na czas uciec. Nieszczęśliwy ruinik 
osierocił ~onq i dwoje dzieci. 

Burza ta i)ozatem wyrzl\dziła w 
Lapie znaczne szkody materjalne . 

DELEGAT POLICJ! MoRDERCĄ 
WŁM5NEJ ZONY. . 

Dodatkowo do notstki umieszczÓ 
nej w kranice łloprzednh;go nume1 
ru •Gazety Polskiejc donosimy1 że 
ionobójca Marjan Leda j ~·st biga
mistą, posiadał bowiem dwie i ·-nv 
t;amordowane_j S\\ ej żonie za.d{(ł 

30 ran notem i ta nieszczęśliwa. 
dopiero po 3 ch dnia<>h z n!tZ''rl·~:
nych ran umarła. Potworny te o mu<. 
dęrca sądzouy bt;dzie w marcu bl'. 

Posrzeb §p. Pasji Loda , ni~~z · 
częśłiwej of1ary tego wyrodoegr1 
i zdziczałego mordercy, odbył t~ią 
kosztem mieszkańców m1as1.e<:zua 
Rio Brance w Minss Geraes. Wzif;ło 
w nim udział około ł ch tysięcy oaob 

Ze Stanu R io de Janeiro 
ECHA Z LIPCOWEJ REWOLUCJI 
WOJSKOWEJ W RIO DE JANEIRO 

Rio - S~dzia Ioderalny Dr Var. 
Pinto postanowił wytoczy6 proc~~ 
oficerom i si~rta:1tom, którzy brali 
udział w rewolucji wojskowej w Rio 
de Janeiro w lipcu 1922 roku a uwoł· 
nil od odpowiedzialności karnej 
wszystkich uczmów szkoły woj· 
skowej. 

Po01ewd wskutek tego postan ,, 
wienia grozi mu niebezpieczeństwo 
zemsty ze strony of1cerów i sierżan. 
tOw oddanych pod sąd, - a takie 
oogłoeki kratą, ·- dla.tego sędz1a 
Vaz Pioto zatądał od szda poli 
cjiJ ateby zarządził ~rodki za.bez. 
pieczajare jego osob~ od ewentual 
nych napaś<'i. - S t ef policji oałra 
zał strzec mieszkania B.;r1ziep przez 
oddział policji. 

POZAR N A STACJI KOLEJOWEJ 
W RIO DE JANEIRO. 

p,zez pożar, który wybuchł przed 
kilka dniami na stacji kolejowej w 
Rio de Janeiro 3!Di~c~ony ~ostał 
budynekJ w którym SJi§ mieściły 
biqra rachunkowe K•lka cddzia · 
łów stra3y potarnej pracowr~ły 
z wysiłkiem oad złokalizolvani6ro 
pożaru i odci~ciem palącf'go SI~ 
budynku od reszty zabudowań sta• 
cyjoych. 

Potar pocbou4ł dokumentv O· 

gromnC'j wartości. Ogólne straty 
materjalne oblicz11tą na setki kontow 

SAMOBÓJSTWO STUDENTA 
INZYNIERJI. 

Student inżynierji Mario Ca1d.,ira 
Brandt nie zdał egzamin, d>' które 
go zasiadł przed kilku dr. i ~ m' F?.kt 
ten tak bcleś!He dąt~n~~ ~oJ ~t· 
Wf' zed~"i?. 'J \ :;:ara~ po eg1m. r.n iuie dr, 
przybocznago pokoju z okna rzucił 
się ra bruk, przyczem ponióeł tąk 
dotkliwe ;>oraoi€nil!t ~e na drug1 
dzieg ~mar~ .. 

Mario był synem D·ra ~ Mario Z Kurytyby. 
P. DR. CAETANO MUl'łHOZ DA 
BOCHA PREZYDENT PARĄNY 

(,oajdui~c si~ jpż w pobliżu apu· 
carany1 uchwycił w pewnym mo• 
mencie .za strzelb~ tak nieosłi'ożnie1 
te ta wypalił~, a strzał jej zran1ł 
delegata w ramię. 9ę~ko rat:1iooe· 
go odwieztobo do szpitala w Ponta 
Groesie, gdzie n~tychmiast dokon1ł· 
oo operacji ra01ienia. Zachodzi oba· 
w~, ~e pon~~?,;~uk P~ntQ utraci rąk~. 

PoRWANIE DZIEWCZĘCIA. 

Kupiec z Antoniny Manoel Cor· 
reia Junior uprowadził dnia 20 gru. 
dnia u. rJ z domu wdowy p. Rosy 
Bezerra, córkę tejie Da winą i ukrvł 
w domu swego przyjaciela Maooela 
Ałava FiBueiredo. 

l 
Brandt se:tretarza finansOw stanu 
Mins.s (lerąeą~ 

ŻENI SJĘ PO RAZ TRZECI. 

e Dowiadujemy si~, że pan Prezy. 
dent naszego stanu Dr. Caetaoo 
)lunboz da Rocha zar~czył si~ w 
14pie z ~1'loą Sylwjq Lacerda Braia 

INO W A LINJA KOLEJOWA, 
Ministerstwo kolejowe w Rio de 

Jaueiro1 postanowiło rozvocząć ta· 
raz budowQ linji kolejowej łą"są· 
cej JacareainhoJ ze stacją kolejo• w' Ourinhos w Stanie Sio Ptulo. 

Str. a 
-= - =-

BAOZNOŚÓ 
Prawdsiwe tanie ceny znajdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-i• 
Wielki depnt:yt zboża i nacion8lnego win~. ·- Sprzedaż hurt·..lwna i det11liczna 

Pllłc Ceronet Ene& {<la 'niej pl •!;; ds o:dem Z!\ Kaledrlł) nr, 7 (05f)) 

ROBOTNICY 
•tacja albo '()PZJ'8taoek • Tar• e~ Orande• Lłaha &ul 

Na fazendzie Caratinłto, włun,.,ść Manoela Jose de Miranda w pobl ~żu ~t&cji 
albo przystanku • Vargem Grande' potrzeba robotników do nast~pu)lłcych 

robót i po cenach poniżej wymienionych: 

KLEPKI 
do 12 tysiocy 22$000 

2ó • 25$000 
50 • 28$900 

1oo • aosooo 
DB~EWO OP.t\LOWE 

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

Stosownie do rddaleaia od linJ~ koltJOWeJ od 2$~00 do 2$500 st•)S1W-
nie do odd~>ien·a od !ltllcii k'"~lejowej . 

SĘKI ~~llł.JOBO\VE 
Za metr kubiczny zebranych 1 u(oŻonych s~ków, stosownie do oddalenia od 

lioji kolejowej od 3$500 do 4$000 
Dale (dyle praosze) piojorowe. kloce imbujowe i cedrowe 

za te roboty płaci siQ dobre wynagrodzenie. 
KAROSY 

Celem odstawienia powyżej wspomnianych materjałów do lini i kolejowej pnyj
1 

muje si9 karosy, a także daje sio je n& fazendzie wraz z końmi lub mułam 1 

i obrokiem dla tychże w przedsł~biorstw {w impreitad~). 
. Sklep spożywczy dostarcza żywności na Żfldanie. 

Udziela sit bonifiliacji wi~~ szym przedsi~biorcom 
Danoel J~se de Miranda 

10-16 

~~----------------~-------------------
(J.<\SA DRASIL 

10 rua Jose Bonifacio N. 10 
Wielka wysprzedaż 

to~arów lłłtlniau)'ch (casemiras) 
~raJ"wycb 1 zagrauicznych, które sprzeda• 
Jeruy po cenie zniżonej o 20 do 30 pr • .)C 

W sprawie kolekty na 
misje katolickie. 

W poprzednrm numerze .Gazety 
Polskiej• zachtcaltśmy wiernych do 
zdwojenia swej ofiarności na c:ele mi
sy;ne i podnieśliśmy myśl, aby we 
wszystkich ka~l;cach i kolc:ol~ch gdzie 
t:wyczajmc kolekta w dzień Sw. 8 Kro .. 
łów na Cflle mi11yjne st~ nie odbywała 
urządz(lno lrolekte lub składkę na pol 
slr!e mi11e katoltckie 

Dz1ś do tego dzieła t&k: po.tądanego 
na nowo pobudzamy i zach~camy a 
raczej niech Was kochani Rodacy ku 
temu CJObudzi • nasz• Ojciec świ~ty 
Pius KI .nasz• w azczególniejuem sło· 
wa znaczen1u, albowiem zna t"olske 
i zna naszą mowo ojc"stą; byi pietw• 
szym naszym Nuncjuszem Ap•,stol'1kim 
w Warszawie i jako taki pok!:'chał nan 
naród, nasze świlłtynie i nasz11 Mtitk~ 
Bosk4 Częstochowakił i Ostrobramskfł. 
On przedewuystk1em MOC!nie s!~ prze& 
konał jak wielk1em jest znaczen e Pol 
Jki jako .Przedmurza Chrzt~ścijaństwa ~ 1 

jako narodu, który od Bega samego 
odebrał posłannictwo n•wucania ua. 
rodow ościennych do jednośct ~ Ko· 
śclołem katohcktm. To też :.N rts~ O cie.-. 
świ~ty• nc1:ególnie na na "i ~wrac · , ,. 
oczy 1 oct ekui,.,, że nłe tr.awledz ~mv 
jego w n•s pokł1Ądi"lych n d7.t' 
Pa~i~tajmy też, ie P1us XI duż•.: 

uwaai i pracy CJOświec• sprawom mi
syjnym, W tych G!'rawych wydał już 
nie jedno or~dzie. W czasie Jego Pon· 
tyfikatu, to jest w roku co dopieru u• 
bieglym Kościół katolicki obchodził 
3001etnilł rocanict założenia KongregacJi 
Razszerzenia Wiary (De Propaganda 
Fide), On wysłał do Rosji misjo do· 
broczynr.ą aby tak ~rtygoto,wa~ dzieło 

ry'h pragniemy wychować liczne zaa 
st~py mtsjonarzy polskich, b4dź też· za• 
silaj•c datkam' m1sjonerzy jui praru· 
jących w pogańskich i bł~dnowierczych 
kra •ach 

Rodacy nie zapominaj c· e tedy w dzień 
Objaw1enia si~ Chry~tusa Pana pt•ga· 
nom (Epiphanta D~mlni) 1 powołania 
ich do św Wiary to jest w uroczva 
stość ~Sw 3 Kró ów o kolekcie a bo 
składce na cele mtsyjne. X. T D 

Otiary na ~aklady Mi • 
sjonat·zy Slow a .Bożego 

UJ Polsce. 

Ofiary na zakłady Mis)onsrzy SłoNa 
Bożego. 

P. hn Puchalski S M 5$, !' Sta• 
Oliław Marszałkowski 2$ 

W dalszym c1ągu złożyli a p L. 
Hawryluka w Iraty nast. p. p. Fr. Bur· 
nat 5$, Wal. Jasnoch 600 Jan Filus 
5$, Wejciccb Haliborek 2ł, f4'ran. Haa 
hborek 1$, Antcni Ntem1ec 1$, Kata1 
rzyna Haliborek 500 rs. Jan Burnat 500. 

Razem 15$600 
Dawniej ogłosz()no (N 79J 58$000 

Ogółem dotąd u p. Hawr 73$600 
Wszysl ki e dot4d ofiary z Iraty wyno. 
S'1 162$600. ...... ,._. .............. . 
: Dr. Zygmun t Gr adow ski : 

' ADWOKAT ' . ' 
' l· u ~cńczen1u uoiwPrsytełu JJ 
i ma zaszczyt zaw1adr mtć Sz. ' ! Kołoo]Q Pobką, iż otworzył ł 
• kancelarj~ adwokacką i że * 
: załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
' wilneJ kryminalne, spadkowe, ~ * rozwodowe i t. d. i 
ł Biuro i mieszkanie : ' * Praęa Osorio 5 ,3'2'. l 
............................... 

p łączema Wschodnieao kościoła z N ·· K · · 
Zach'ldnrm (katolickim), o, całem ser- ... . a kolO~Jt rys~yna w pobhzu bu-
cem popJeta Polski To,.. t uUJącego st~ kośetoła, 4 k~lometty od 

. . " • . ~ . arzys wo Ct~.mpo Largo, spr:GedsJe s 1ę lłi.ŁY!I 
~ISYJR& 0 którym. JUZ nteraz mówi- na rzece R 1 Verde o d•óch złoże· 
bimy, On n• rok jUbileuszowy 1925 . . , ' 
UrZAdZ& wielkA W t W ~f • "' r nJ&Ch, ki\MI60Je ff&nCUSk'e1 Z~Olne pne~. 

"' .. • Y1 a ~ 11~1°'1 • mlec 80 alkrów na dobQ. Do tego 10 
On-:-Jednem ałowell\ - me zanredbu- alkrów ziemi i teren w Campo Largo. 
je mcz_ego, co,b.y ~dol.nem było ~oz bu- Wiadomość na miejscu albo A rau· 
~złć zĄ.mtoresowanle 119 apraw4 m11}i'jn4 kar; a Wład. Fllus. 
1 rozwmąć to dzieło na szerok4 skalo. ~ 

On bowien1 głosi WSZ}IItkim że ------------

poTRZEBA dobrego kowala do ku· 
cia koni i wozow i dobrego stelma· 

e;ha do stałej roboty. Pł!tci si~ dobrze. 
Zgłoszenia przyjmu,e p Jan WJe· 

czt~rek. w Rio Nfgro. 

.najwiv~ej baskiem ze wszystkich dzieł 
jest głoszenie ś•iatu prawd ś·.v Ewan
aelji•. To te~ f ·1UI XI tak jak w Pol• 
1ce po tyslrał sobie im i~ polskieg!l P11 
p !eJI l"-k W Całym ŚWICCIC 'CI'9t to 
w~ęce1 zyskuje sob1e !mi~ Papat>rza-Mi 
sk naru P(jtr~eba robotnikó-;;;-

A ty mlłJ Czytel"iku, czy nie t ('chcaaz llo robót na roli i do r4bania drzewa 
te~ w•9cej zainteresować &i\1 tą spraw4, Płael &i~ dobrze 
która st.tnow1 .ostatni4 wolo• Chrystu . · Informacji :udziela: w KURYTYBIE; 
sa Pana ? Ostatnie bowiem słowa. Chry- p A B 

. stus• d~ Apoe.tolów, to rozkaz pójścia . lbert arddał zamieszuły przv 
na cały lwiat i r,auczania wszystkich ul,cy Aogelo Sampało N. 64 1 P· Fre
ll&i'Odów CzY. nie zocltcesz wzi4ŚĆ u ' dolin Schiihli zamieszkaPy przy ulicy 
dsiału w tem boskiem dziele nawra . ltarare N. 79• W PORTO DE CIMA; 

p. Io~o Micanda 
cania pogan? Otiar ewu.je się syski 

PeWt\O, ftie mo~sz pójść jako misjo'· 
narz do pogiińskicb krajów, bo masz K 'U'rS P'teru~a,zy 

; inne od B''ga powołanie i c·bowiqzkł· dnia 2-go stvcznia Hi28 ·oku. 
ale jednak wspó'd~illlłać możesz w tem Marka pulska za 1$000 280.000 mk 
boskiem dz ele 1 wielce zasłużyć ai~ u ~ Frank 523 l Pezo zł. 7$500' 

. Boga, jeżeli sldndać 1-~dzieu twoje o- Frank szw. 1$750 Dolar lUłlOO' 
ftary !l~ cele m~•y!no b4d~ to na zakłaa . Lir $442 l Funt szterl. f>2$9QJ 
d1 M.tsłonarzJ Słowa ~~e,o, w któ• · ~ 81080 . 
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Zakońe•enierokaoak .. Jnego Fabryka cukierków \ 
w A.ffooso Penaa. l '' 7\ u T,.~ o R }\ 46 ; 

W sobotę dnia 8 grudnia b. r. odby j M I'\. M ł 
lo się u nas uro:Jzyste zakończenie roku 
szkolnego. Zrana dzień był pochmurny ' :; 6ze:fa, ::B:ull.. l 
i zimny, silny wiatr wschodni borykał ' ,• 
się z nagromadzoneroi chmurami, ktśre 
powoli zaczęły ustęr ować, odsłaniajlic l Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier t 
nam piękne pogcdne niebo. (.ballas11

) we wszystkich odmianach. ł 
Kdo budynku szkolnego zgromadzili 

się uczniowie i uczennice wraz z rodzi· Ulica MBrtir.n A:f?:fonso nr. 16. ,* 
cami w odświętnych strojach i z zado- ' c 0 r i t i b a _ p a r a n a _ B r a s i I. 
wolonemi minamki, jak żo~ni~rz 1_Pewi~n . ł 
zwycięetwa, ocze 1wali z memerp JWośc1ą ~ • ... ..._. ..,. .. .,._ .. __..._. ............... •• •• 
przybycia panów egzaminatorów. O godź 
10 pr~ybył inspektor szkół rządowych 
pan Jorge Nascimento i wnet przystą• 
piono do egzaminów. Dzieci cdśpiew&ły 
hymn brazyhj~ki i polski poczem rozpo• 
cząt się ~gzamin z 1ęzyka portugalskiego, 
hh;t i geogrefji Brazylji, za który dzieci 
otrzymały roch-wałE; od pana Inspektora. 

Po uk(;ńczeniu egzaminu z jęz. por· 
• tagalskiego pan Sttfan Szumowski, kla

rownik polskiej szk0ły im. Józefa Pił. 
sudskiego w Kurytybie rozpoczął egza· 
miny z jęz~ka polskiego i innych ptzed• 
miotów. 

Uczniowie na zadane pytania odpo 
wiadali śmialo i wyraźnie, a na szcze, 
gólną pochwałę za~łużyli uczniowie Ed· 
mund Hrast, Zdzisław Soohaczew&ki, 
Elżbieta Pośniak i kilku innych, którzy 
f.ą prawdziwą chlubą naszej szkoły. 
Przy kc ńcu egzaminów przemówił p. 
St. Szurnawski zaznaczając w wzniosłej 
i ~·&trjotycznej mowie postępy uczni w 
naukach oraz intensywną pracę naszego 
Uł1UCzyciela pana Tadeusza Jankosza, 

· który dokłada wszystkich starań aby 
pmtawić nasz14 szkolę możliwie na naj· 
lepszym poziomie, poczem zakończył 
swą mowę życząc dziatwie weB! łych 
wakacji i dobrej gwiazdki. 

Następnie przy dźwiękach wesołych 
plE-śui polskich odeg!'anych przez dobo
rową orkiestrę złożoną z młodz'eży 
affonsopcńskiej, zwiedzono wystawę ro
bótek ręcznych prowadzonych 1-rz.ez 
komp&tentną nauczycielką panią Zden· 
kę Chorośnicką. Na pochwalę zasłużyły 
hafty wykonane przez uczennice Elż. 
Pośniak, Janinę Danielewicz~ . Janinę 
K0zdr~ i Janinę Pajewską. Dzieci od· 
śpiowa~y k!lka pieśni pod kit!runkiem 
pani Chorośnickit>j i zadowolone roze· 
szły się do domów, aby odpocząć na 
dals.r.y ciąg popisów, mających się od
b' ć wieczorem . 

·Nad wieczorem wiatr powoli uslawał 
a na horyzoncie zaczęły się pojawiać 
coral czarmejsze chmury, słońce się 
chylić zacz~ło ku zachodówi rzucając 
cc ruz bledsze promienie na szczyty gór 
i .asów, a po chwili znikło zupełnie. 
K- ło szkoły napowrót zaczęli się gra· 
madzić koloniści i kolonistki. O godz. 
9 tej, gdy sala była napełniona, rozpo· 
c~ęły się śpiewy i przedstawienie ode
grane przez dzieci szkolne. W ostatnim 
dramacie odznaczyli się niezwyklemi 
zdolnościami Romaną Chorośnick!i i 
Alfons Żelazny. Pó~niej pan St Stumo· 
wski zaśpiewał kilka kupletów 1.: akom· 
panjamentem skrzypiec zasługując na 
.bu1zę oklasków ze strony publiczności. 

Na drugi dzień po połudmu żegnaliś· 
my miłych gości dziękując za trud i 
pracę jakiej się podjęli przy egzamioo
waaiu. O godz. ó bryczka zaprzągnięta 
p11rą siwków potoczyła się w stronę 
K•Jr·ytyby unoszllc z sobą panów St. 
tizumowskiego i dwóch jego kolegów 
proft:sorów, żegnanych szczerze przez 
tutojszych obywateli i obywatelki. 

Irena Sochaczewska 

Pos~ukiwanie 

Pacbała Wiktor z Roxo-Roiz po• 
szukuje swej córki R{głny Pachała1 
t. óra od roku przebywać ma w 
Kur~tybic. Ktoby znał obecny jej 
t 1. res zechce o tern zawiadomić 
Redakcję ,Qazely Polskiej« • 

~~~ił~~~~~~~~~~ re~w.a 
~~ CEGIELNIIA FABRYKA DACHÓ\VEKCOLONIAL ~ 
i Rosolik, Filipiak & Cia. ~ 
~ l ~1 . ~ '::1:':1?-o::rna.z Coel~o ~ 
~~ wyrabia cegłą zwykłą 1 posadzkową, dachówko francuską 1 wszelkiego 
~"ll gatunku cegły i dachówki 
~~ Polecamy naszą fabrykę Szanowl!ym Rodakom w myśl hasła: 
m SV?6j c!.o s~col 
~ Bosollk, JI'Uiptak & ,,._. , 

m~a~~~~~~~~~
~·••••••aa~•aa~••••BBaaRR~B~ 

l Apteka "Tiradentes" 
• fł Walerego Wiśniewskiego 
11 Plae Tiradente~ N. 3'7 l • • 
~ W aptece ~:C=:~ła:i::~~iś:t ~::~Yr~zmówicie l l si' w j~yku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsłagq. J1i1 

li SWÓJ DO SWEGOl ~ • w 
msaaaeaaaamaa•aaaaRWRSBa•••~ ... 

'' VENBEDORA'' 
Fabryka karmelków i cukierków różnego fi'llunku, tań· 

szych i dro&szycb owini~tych w papier (,baUasc), malino, 
nowych, kokósowychJ mi~towvch, cytr~nowyrh, ananaso. 
wycb, troskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne1 nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć po ce· 
nacb bardzo przystopnych. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie si~ o tem, 
że ~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek AachoMski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

-fa ~CO~CłCGDCtetDCGtGCGttfJI8tł 3łttctCGStłtGiłctct ~9 
. ~ 

~ Cervejaria "CruzeirO" ~ 
e s 
S . ~ajlepszy browar w Kurylybie polecel tu i na prowincji S 
ta PIWO ~łasnego Wyrobu po oajprzyst~pniejszych cenach marki (i 
fi' •Cruzeuocl •Pilsenc, ,Pombac, tEseurinha i inne. S 
~ . ~upuje dla własnej słodowni j~c.zmień w rozmaitej ilości ! e l płaCI Dajlepsze ceny. ~ 

~ HUYrW'B\ - łJliS:ł. PD,.JTlL ta~ (9 

SOl (ł(łll~tG<t«Kt<tctcoed 

~ L !'i o J 

Najwi~kszy wynalazek dla leczenia syfilisu 
Elixl.:r ,,9::1.4"' 

•nany przez Narodowy Departament zdrowia publiczneco pismem •ft. 11 luteco 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczl\cym krew i lekar.:~twem wielkiej wartaśc~. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powa~nieJ• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj(\ jakby je r~kq 
odjął: U 9GO/o m~żczyzn żt>natych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaią cbronicznemi i to jest 
przyczyni!!, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłJoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego :~:drowia 
i uratowania waszych dzieci od przy by ych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 9U" najodpowiedniej
szaro lekarstwem, ponlewa~ nie atakuje ~olądka i jest przYJemnym w 
u~yciu. , "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła, 
dach apter·znych w Brazylji. 
Główa7 skład Galvao e Via S. Pauło, .l.v. Sio .loio lM 

s . (Geateettl(OSCOCOCGCOtłCO r•ctmcoctCOCG<G8CGCOcta, 

l BAZAR UNIAO e 
1 Nadszedł nowy transport i 
\1:11 towarów stosownych do wypraw ślubnych jakot.o: etami~y 

l jedwabie i woale b•ah•1 welony i wianki w najmodnie]• 
szych fasonach również sukna czar!le "a ubrania ślubae 

m~skie, kapelusze, koszule i rQkawlCzki. 

Wybór wielki i pi~kny. - Ceny jak :1ajtańsze 

IgnaC'I/ Kasprow ic* 

S 4v. Otreaeł Lniz XaYier 88, ęsqulaa Lar~e O•or.. e 
"ctCDCO~Cł~CISOXGCGitlm<GCł6l8C90XOctect0 
PmJ:~~urt~~~~~ 

S~anowne Pa't."ie ! 
W ciągu 4•ch godzin uwolnić się motecie od kolek maciez• 
oycb, jeteli utvwaó bedziPd~ •Fł.·UXO SEOATINAc 

ur:nana prser: Narodowr Departament Zdrowia Publicr:nego, pismem dnia Z8 
czerwoa 1915 roku. Nr. ~7. ~ 

,pJus;o-8edatłna• Jest Jedyuym znan~·m produktem lecz~iczym, 
którego skutek jest najs~ybszym w leczeniu niedomagaii. ko~tecych. 
Kolkf maciczne leczy w ciągu 4 ch godzin. U~ywany 15 dm przed ' 
porodem, ułatwia poród, zmniej!'!za boleści por,~dowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotok:ów, tak częstych przy 
porodach. Przy innych chorobach kobiecych .Flux:o·S~atłna• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobtece. 

Zaleca si~ lekarzom i akus.zerkom. 
Je~yni depozytarjusze: 

GaiYilQ & Via S~o Paulo AvenidaSiło Jolio 

Towarzystwa Fraacaslde Zeglagi Jlorsklej. 

,.Ohargeur~s Reunis'ł i "Sud Atlantiqueł' · 
Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najsz•fbsza i najwygodniejsza statkami lu

ksusowemi pospSesznymi, które odbywają podrót ZĄ Santos 
do Francji w 16 dniach, oraz statkami specjałnie urządzo, 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po
mies?.czenie 

Stalki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordea·ux, z Havre c:zyl, s Palllco do Gda6tka od 

bywa sit pociligami fl.'ancuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdaf11k11 statkami. komp francus~iej • Transatlantit~ue•. W ten 
sposób umknie sio r:óżnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 11 
żeni nasi pasd"rtwtie na granicy niemiec:kiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8ANT08 Z RIO DE JAXEIRO 

-.MEOU \.NA c 13 stycznia. 14 stycznta 
•Mft SSILIAc 12 • 13 • 
,EUBEEc » 18 ., 
,MUSELLAc 10 !utego 11 lutego 

Sprzeliat biletów z Brazytjr. do Polski ~ra~ z. Polski ?o 
Hrazylji t. zn. (bilhetes de cbaaaada) załatwia 1 bhtszych ID· 

formacji udziela 
Ignacv Kasprolwicz • 

Avenida l .uiz Xavier N 2.8, Kurytyba. ~ 

151'1Ri!Rlli9Rfil'-~8fł ~~ 
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