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dem~kr~łyzm. 
W imię tej choroby jegomość z obozu 

socjalistycznego, czy innego, pan X, czy pa
ni Y, udaje, że nie widzi na ulicy znajome
go, który może, broń Boże, należy do prze 
ciwnego obozu, żeby go nie posądzono 

należy, że zwycięży plan :nin. Kucharskiego 
Jest to tern prawdopodobniejsze, że Prezy
dent Rzplitej również wyraził uznanie dla
tego właśnie planu. Demokracja jest metyłka formą wład' 

wyrażającą się w sposobie głosowania. 1sto-
o ta demokra::-ji jest jej dusza t atmosfera mo

nilna. 

o bltższe stosunki z tym czy z tą. 
A wszystko to sa trudy i chwasty, bo 

gleba od dziesiątek lat licho uprawiana. 

kar, grzywien oraz wszelkich innych świad
czeń o charakterze publiczno-prawnym na 
rzecz skarbu państwa. Celem należytego 
wprowadzenia w życie powyższej ustawy 
departament budżetowy Ministerstwa Skar
nu rozesłał do wszystkich Ministerstw proś
bę o bezzwłoczne przygotowanie potrzeb
nych rozporządzeń wykonawczych w zakre
sie działania danego Ministerstwa. Projekty 
tj'ch rozporządzeń mają być przesłane do 
departamentu budżetowego celem ostateczne
go uzgodnienia. 

UROCZYSTOŚĆ POLSKA 
W PARYŻU. 

Nasza atmosfera moralna - brrr... na sa-
. mo wspomnienie. dreszcz nieprzyjemny po 

skórze przechodzt. Nasze stosunkt społeczno
towarzyskie-to skandal, to parad ja,- to ło
że Madeiowe, któreśmy sami sobie stwo· 
rzyli głupotą, wyniklą ze zbyt wygórowane 
go pojęcia o sobie samyn:. , . 

Niechże więc ci, co r.::>botę społeczną 
wszczynają, mają to na pamięci, niech za
biorą się do uprawy zaniedbanej roli naro
dowej i . . . niech przed rozpoczęciem pracy 
zajr4ą w gląb swej własnej duszy. 

J?nia 29 grudnia 1923 w paryskiej szkole 
Bahgnolles w Paryżu rozpoczął swe obrady 
kongres nauczycieli szkół polskich początko
wych we francji zwołany przez przewodni
czącego zjednoczonych stowarzyszeń polskich 
we francji, p. Wujca. 

U nas - czy to w mtesc1e, czy na pro· 
wincji, co człowiek to wielkość. BliźniJ? 
swoim pomiata się, uczciwych naz~wa s1ę 
glupcami, tych, którzy twardo stoją przy 
swych przekonaniach czystych i prawych, WPŁYWY Z PODATKU MAJĄTKOWE-
chętnieby się utopiło w łyżce wody. Wszy- GO NA FUNDUSZ SANACYjNY. 

Dzięki powyższemu sposobowi przepro
wadzona zostanie stabilizacja dochodów pąń
twowych, nietylko w dziedzinie dochodów, 
inajdujących się pod bezpośrednią admini
stracją Ministerstwa Skarbu, lecz również w 
preliminawa11ych w budżecie wszystkich in
nych Ministerstw. 

Przemówienia wygłosili p.p. Hieronim Kohn 
(Hieronimek, niedoszły poseł polski w Bra
zylji P. R.) przewodniczący stowarzyszenia 
pomocy kulturalnej emigracji polskiej we 
francji, oraz p. Włoszczewski, który przed
stawił problem polskiej organizacji szkol n ~j 
we francji. Obecna była również p. Szalay
Sklodowska, była inspektorka szkół ludowych 
w Polsce. 

scy ~ho~ują .na w~elkość, c~y . to t. racji Do dnia 20 grudnia 1923 wpłynęło de ZWYCIĘSTWO PLANU MINISTRA 
partyJneJ, pol!ty~zneJ c~y osobts~eJ: Jedm W,Y: l kas państwowych łącznie 19,142,531 fran- KUCHARSKIEGO. 
I : czn,t~ p:zypiSUJa sobie pr..:y~tleJ P0~~kosci, ków złotych, 196.467 dolarów i 500 fran- Plan naprawy skarbu został właściwie o-
mi!osci ?J~zyzny lub ra91 pohty~zneJ, dru- ków w gotówce i we wekslach j)racowany dopiero przez min. Kucharskie- PODZłĘKOW ANIE ZA RATYFIKACJĘ 
dz~ chctehby wszystko 1 ~szystk!ch zag~r- Do 15 grudnia u. r. skarb państwa po- go. Yen nowy plan różnił się od poprzed- 13 KONWENCYJ O PRACY 
nąc pod swą wyłączną Opiekę.' me przebt~- siadał deklaracyj na podatek majatkowy na nich p:-ędkością i krótkością przeprowadze- P. Albert Thomas, dyrektor Międzynam 
rają~ w ·środkach w ~wa}cz~mu .ty~h, kto- 61.744.875 franków złotych i 6.024.500 fran- nia. Min. Grabski rozkładał swój plan na 3 dowego Biura Pracy przy Lidze Narodów, 
rzy tm na dr~dz~ st?Ją, mm,. w lmtę demo- ków szwajcarskich. Oprócz tego jest jeszcze lata, a min. Kucharski oznaczył miesiąc czer- złożył rządowi polskiemu podziękowanie w 
kr~tyz~u, popiS~]ą się sw~m!, ~zasem ~ąt,- przygotowanych trzynaście umów zbioro- wiec 1924 roku jako termin, w którym na- związku z dokonaną przez sejm i senat Rz'.:'-
p_hwy!lu ~.>:tułamt. ~zlacheckimi, Jeszcz: mtm, wych na ogólną sumę 28.000.000 franków stąpi zupełne zrównoważenie budżetu mie- r · 
CI naJmmeJ w, arcJ! P. rzywł,aszczaJą sobte y- złotych. sięcznego, a zatem koń"OW)' okrc·s t1aprawy czypospo Jtej Polskiej ratyfikacją 13-tu mię-
t ł d kt t t t .., ~ - dzynarodowych konwencji pracy, dając wy-
u Y o or?~· 111!ymero'Y! e c. e c, be c., a Tak więc w 0becnej chwili przedstawiał skarbu i reformy waluty. raz głębokiej wdzięczności z powodu tego 

kazdy w som e nos1 god~osc byłego, 0 ecne- się fundusz sanacyJ· ny skarbu państwa pol · · . k · 
go lub przyszłeg.o dygmtarza społecz~ego. skie 

0 
w miesi cu rudniu u. b. " i . W z~I,ązku z planem 11!111. Kucharskiego a tu, świadczącego, jak celowo Polska od-

S~osunek oom!ędzy f?OS~czególnyr:u . st_a- f~ndusz ten ąz k~żdym dniem znacznie w1ększosc polska _uchwaląa ~z~r~g ustaw budowywa swoje ustawodawstwo społeczne 
nam1, czy stronmctwamt me do zmestema, . owi k a podatkowych, z ktorych naJwaznte]sze (o po i jak s~cze~ze. pragnie wywiąz_ać się ze swyc~ 
uniemożliwiający wszelka pracę społeczną. się p ę sz · datku majątkowym, o waloryzacji, o podat zobo~1ąz~n, Jako członek mtędzynarodow~J 
Traktowanie się wzajemne-niebywale u in- UST A W A 0 STAŁEJ JEDNOSTCE ku obrotowym) już dzisiaj w skutkach są orgamzaCJI p~acy. ~· Thomas zaznaLZył, ze 
nych narodów. widoczne. Wydatki zostały zmniejszone, do- wysoko ocen.Ja wysiłek, ~o~onany pr:zez Poł-

Takie pojęcie demokratyzmu jest u nas OBLICZENIOWEJ. chody podwyższone. Skarb państwa, który f skę w sprawie przY.stąptema do mtędzyna 
chorub~ n<lj{minną, ~d~ się nie}lleczal.ną i Z dniem 1 stycznia 1924 r. weszła w ży- b~ł _pusty, yosiada. dzisi~j około 67 mili<;>: 

1 
rodowych konwenCJI pracy. 

przejawia s1ę wszędzte 1 w sposob naJroz- cie ustawa z dnia 6 grudnia 1923 r. o za- naw frankow szwaJcarsktch do dyspozyqt. . 
maitszy: w stosunku inteligenta do chłopa stosowaniu stałej jedr.ostki do obliczenia da- Plan min. Kucharskiego znalazł uznanie SPEŁNIONE MARZENIA ZV DÓW. 
lub robotnika, czy też we wzaJemnych sto- n in publicznych. w całem społeczeństwie. Czy min. Grabski Żargonowy "U nzer f rai n d" śtwierdza w 
sunkach osobników tej samej warstwy spo- W myśl art. l tej ustawy, stała jednostka go pr~yjmie, czy też powróci do dawnego artykule wstępnym rzecz ciekawą, a miano-
łecznej. zastosowana zostame do podatków, opłat, (3-letmego) swojego programu? Przypuszczać wicie, że "nowa polityka • P. P. S. i lewicy, 

W walca o mlljony. - Spodziewam się, ~e ona napisze do hrab!ego A czy hrabba myśli, ża hrabia Egon na tern męla, który wchodzi do pokoju. Uśmiecha się wśród 
w tym sensie - odpowiada Fauny. poprzeitanie? - pyta Fanny - Obawiam się, że loz, wyCJąga ona ku niell!u swe ramiona. 

Bezwątpienia - wola hrabina tryumfująco - on natychmiast wróci, sby z Gratką ustnie pomówić. Kurt przybiega do niej i całuje ją czułe. 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, Wygrałam więc grę, a reszta mi obojętna. - - Na razie nie może on wrócić, bo jest ch,;ry - Tak jest, bawiJem dosć długo ł Czyś się bar• 

przez Jerzego Bornes'i'. Wtem wchodzi znów pani profesorowa. - cieszy się Olga. ·- A jak po tygodniu powróci, dto o mnie kłopotała ł - pyta serdecznie. 

153) 
- No, i cóż? - bada Olga. Cóż ona robi ? to Gretk1 JUŻ tu nie zastanie. B~dzio się więc mu- Dawszy dozorczyni znak, aby się oddahła, opo-
- O, ona już znów całkiem spokojna l Zosta s'ał te m zadowolić, co mu . pisała. 11 łada Lianie spotkanie swe ze Steintbalem i co aii) 

wiłam przy niej jedną z pensjonarek. - Słusznie, pani hrabino. A potem będzie pani od niego o Ol.Jzs dowiedział. 
Gratka patrzy na list ten osłupiałym wzrokiem. - Dobrze. A jak Gratka list ten napisze, to bliska swq;o celu Gdyby tylko bar,1na Marwitza i - hk się tylko trochę lepiej czuć będziesz. to 

(Cillg dalszy), 

Olga śledzi ją baczoie, chcąc z wyrazu jej twa- pro11zę mi go posłać. Lianę 01ozna bsło ta'. łatwo nieszkonhwy i uczymć. pojedziemy dutej - dodaje - chciałbym jak naj . 
1·zy wyczytać, czy ona p6lzllaje, że list jest sfałszo - Z pewnością, pani hrabino. Pro!'zę na mnie - Spodziewafil się, że Alfced i bar Foebren pręrłzef zmszczyć tę ~~dzinę. 
wany. w tym wypadku wszystkie wyrafinowane jej lićz~ć - odpowiada przełot.ona pensji i odprawa dadzą sc,bie z nimi raaę - · odpowiada a, będąc Przflmilcza przed Li:.. ną o tern, M spotkał wra~ 
~lany na niczero by spełzły. . dza gośc~ swych .do drzwi . . dobr~j !DYśli. •· Jeśli oni oboje zosta.ną ze śwtata <'a~ą? .barona F?ebren! bo nie chce zony swej blir· 

I.e<'z Gretka nie jest w stao1e tak dalece egza- Wróetwszy wieczorem na zamok, zab1era się usumęct, it Rudobrody na to l!'ę zgodzi, aby R1ttera l dzieJ Jeszcze mepokmć. 
mir.:ować i przemyśliwać Nie czyta ona tet w<'ale, ~lg'ł niezwłoc~nie_ do pisania. Chce EgonoV'Ii dzit'l ~gł~dzić, to n~o ?ędę więcej miała żadnego meprz~- Baron F?ebren szedł ś'ad w ślad za Kurtem, 
gdyż przed oczyma ma )akby zasłonę, a umysł zu· jeszcze odpow1edz1eć. . I,Jac•cla nu św1ecJ~ l Wtedy będę mogla spokojme aby zużyć pterwil!zą nadar;(ającą mu się sposobn(;śt 
pełnie przytępiony i przybity ogromem spadłego Fanny z11ś za~zyna s1ę przygotowywać do noc- żyć. ldz, Fanny 1 wraca ' rycblo z dobrą oowioą. zaatakowa~ia go. Ale byłoby to ebybet szalł'nslwftm 
Dłl nią nieszcz~ścia . nej wyprawy sweJ do karczmy leśnej . Fanny opuszcza zamek konno i w liberji lokaj- z jego sti'Cny odważyć się na .zamach \en w§rod 

Czuje i pojmnje ona jedno tylko, że go na za· l Przed odejściem jeJ je!-\zczo przynosi posłaniec l skiej, pędzi w stronę lasu. ożywion}cb i jasnych ulic stolicy. 
wsze utraciła, że on jej więcej nie kocha, i że ona z miasta list do Olgi. Po pewnym czasie widzi ona karczmę zdała. · Wyperswadc. wał sobie więc. że to najmniejszego 
z niego musi zrezygnować. - Ach l - wola zdz"wiona. - To od profeso· Zeskakuje więc z konia i przywiązuje go do pnia sensu i celu by nie miało i odłożył zemstę swą na 

Myśl ta toczy serce jej jak robak. Cboiałaby rowej! Pewno l st Gretki •.• a to prędko poszło. drzewa. PtJtem skrada się ostrożnie pcJd karczmę, stosowniejszy ~zas i s~·osoboośó. 
ona umrzeć bo wie, . ~e z t14 rozpaczą w sercu da- Rozerwawszy kopertę znajduje w niej zapiec1.ę o~ wieconą obecnie jawyrn bla~kiem księżyca. Nazajutl'z otrzymal 0d Olgi telegraf1czną odpo· 
lej żyć nie ~otrafi. , towany list Groty i wizytówkę profesorowej z kilku Wewnątrz panuje taka cisza, jak gdyby żywej wiedź i oznajmi~:~nie przrb)cia Alfreda. 

- C"ce mu pani więc nnpiJBć, że mu pani słowami. dugzy tam nie było. • • . • • . • . • • • • • . • . . • • • • •• 
słowo jogo wraca 1 - pyta Olga ciekawie. Przeczytaw~zy na kopercie adres Egcna, który Faany próbuje drzwi wchodowe, ~:tle S'l one Baron przyjmuje go z pawnem zaintrygowa 

- Tak jost ·- szepcze Gret~ą i wstawszy, wy ona Jej podała, otwiera j ą Ol a i czyta ciekawie. zamknięte . niem, bo nie znał on wc&le dotychczas Alfred" 
cllodzi chwiejnym krokiem z pokoJu. - Hm l - szepcze po chwili . - To nie jest Z&chodzi więc od strony podwórza, którego Olga nigdy o nim n:e mówiła i baron wcale D' tł 

Olga biegnie za nią, bo się obawia, ~e ona !!O· całkiem tak, jak być powinno. Pisze ona za wiele furt a z ł a.twościll otworzyć Mię daJe. przeczuwa, iż tan Jego sprzymierzeniec jest tym Bt~o 
bie z rozpaczy gotowa tyc;e odebrać. o mnie i cią~le się na mnie powołuJe. Tak listu Wtem spostrzega ona światło ,... oknie tylnego mym łotrem, ktory go z zasadzki tak zranił, na 

Prowadzi ona j(\ do jej pokoju i siada tam z tego odesłać nie mogę pokoju. miejscu pojedynku z Marwitzem. 
nią, starając się perswazji\ przełamać to moralne - Proszę mi pokazać, paci hrabino - mówi Kto to być może? Czy R11dobrody ze swoimi Alfred puedstawla mu sio całkiem po prostu 
odrętwienie Gretki. Fanny, biorąc list z ręki Olgi - Możemy przecież towarzyszami. jako zaufany O gi i dodaje, że hrabinę już zna o1 

- Niech mnie pani samą zostawi - mówi ona zmienić, co się wielmożnej pani nie podoba. Po· Zbliża się odważnie do okna i podsluchuje. Mo· bardzo dawna. 
wreszcie - ja n..usz~ ... ten list napisać. tern ja cały list ten przepiszę, bo widzę, że mam że ona dosłyszeć glosy, ale trudne jf•j slowa roz· - Gdtio i jak się pan z nią poznał? - bada 

z: wahaniom tylko odebod d Olga, obiecując podobne do niej pismo. Będzie mi więc łatwo na- różnić. Drzwi z taj Ftrony sq \'dchylooe. NAe namy- baron podejrzliwie, - Pani hrabina nigdy mi o 
ę>rzy czułem pożegnaniu, że jutro znowu tu przyjdzie śladować je tak aby hrabia Egon nie powziął ża- Alając s;ę więc długo, wchodzi F. noy na korytarz panu nie wspominała. 

W chodząc napowrót do pokoju prz.ełożonej, dne~o podejrzenia. . W tej chwili otwierają się drzwi izby, z której - Byłem prze1. dłuiszy czas zagranicą - mówi 
t;~ówi Olga : Zabierają si~ teraz do dzieła i w godzinQ pó- wychodzi leśniczy Mf\iohard i detektyw Miller. Alfred, którego hrabina dobrze na ws.lelkie ewen· 

- Pr:>szę panią profesorową bardzo, mieć ba• źniej list jest gotów Olga wysyła go posłańcem do Fanka staje jak wryta i sl.)wa wypowiedzieć tualności przyg towała - i niedawno dooiero wró~ 
ezne oko na dziewczynQ, bo ona się w teJ rozpa miasta1 aby dz!ś jeszcze doszedł. nie moie ciłem. Cóż więc dziwnego, !e Olga 6 mnie nie 
czy gotowa na swe życie targną~. - List ten spadnie na hrabiego, jak piorun z ROZDZIAŁ CLII. myślala? 

Słysząc to, biegnie przełożona zaniepokojona do jasnego oioba - mówi hrabina do Fanoy. ·- Nie - Olga ? - powtarza baron oburzony - Pan 
.pokoJU Gratki. 1 zrozumie on wcale, dlaczego Gretka z niego razy- Dorderczy zamach. w dziwnie pouf11ły sposób mówi o hrabinie. 

- Chodtmy - mówi Olga do Fanny - na gnuje. Musz~ mu więc dać do teiO komentarze i - Kurt l Chwała Bogll. żeś wróc ł. - Có~ pan baron widzi w tem dzi'l'nego? Je--
dziś załatwiłyśmy cośmy chciały. list mój dziś jeszcze musi odejść. Tvm radosnym okrzy~iem wita Liana swego stem przeciel jej przyrodnim brateQl. 

~· ·-.·· "" 



DR. A L L E ORET fi FILHO. 
LECZESIE OGÓLNE. 

Sp · c ja o ość: choroby kobiece i dzle· 
1u 1'7 ~ •<-.Y JT.uje oJ 10 do 12 i od 4 

do 5 · 
~nnsultorjum i re:r.:vdencja: ul. Cnm

mend ~dor Araujo n. 5_" Telefon n 650 
o 2 ---- ------------------------

twDrZf\C1 w~pólny ft•ont z ~ydami, by ła 
rl1 tad ich rn3rzPoiem, które nareszcie Bill 
u rL ec~ y.~o·i ~ tu i~u. ,. p,,za ll;.\SZemi szerega· 
mi - p sze żilrgonuwiec - patrzono J 
ral{' pro;ekt, jako na coś dtiw<'ezurg ), 
zwhwzł ~'go, a nawet w D!ł'l7.yc ct f:/.fll'· ' 

gach uważauo taką propozycj~ "a utopię• ... 
- T.;mc7.asem marzenie spe łniło si ę. Partja 
D t!nńandów i Vebormanów poczęła j uż 
Jotwnie wyalugiwać się idei sjoń3kiej 

.PIA'3T• O PARCELI\CJI DÓBR 
KOSCIEL ~YCH 

O ;tatni • P ast • w szeregu artykułów 
omawia aktualne sprawy polityczne Od
n nśnie do rt-fvrmy rolnej pisze1 że "tylko 
kilka mies i ęcy dzieli na 'l od niej•, Od 
powiedzia'ncść za dotychczac;ową zwło• 
ką sklaris na lewicę. W sprawie par~e· 
lacji dóbr kościelnych nares1cie staje na 
stanowisku ]c l tol,ckiem, oświadczając: 
• Piastowcy zgodtili się na to, że przed 
przystąpieniom d.1 parcelacji dóbr ko· 
śc ielnych, rząd porozumie się z Ojcem 
św. Jest t'J zu 1ełnie zrozumiałe, bo Pol
ska jest krajem katolickim i nie może 
i nie chce działać bez porozumienia z 
głową katolickie~o Kościoła. To porozu · 
mienie już jest w toku. Dojdzie ono do 
skutku niezadługo i ani o jeden dz ień 
nie opóźni parcelacji•. 

----------------------------
Przegląd religijny. 

11 RELIGJA JE-iT RZECZĄ PRYWATN.t\ • 
CZYLI HASł, \ SOCJALISTYCZNE W 

SWIETLE FAKTvW. 
Na zebraniu Koła studjów chrześć.· 

społec.mycb w Krakowie w dniu l O gru
dnia u. r rozwa~aoo hasło socjałistycz• 
no: .religja jest rzeCZ!\ prywatną•. Ra
f::reut, ks. Piwowarczyk, stwierdził, te 
odncśn ie do stosunku socjalizmu do re. 
Iigii są w łonie socjalizmu dwa prfldy: 
jeden, reprezentowao~' przez teoratykow 
ruchu, ~ądający wypowiedzenia otwartej 
walki religji, i drugi, wychodzfłCY z sze• 
rokich ster robotniczych, tądający prze. 
strzegania neutralno~ci w stosunku do 
religji. Pierwszy zwycięta zawsze w pra
cy teoretycznej (7.&3!1.dniczo·naukowei), 
drugi na zjazdach przy ustaleciu progra· 
mu. Stąd tet ~a pochodzi, socjallsm 
wbrew wywies•onemu ha•łn o 
neutralności WZKiędem relig,ji, 
prowadzi jednak nieubłaganą 
walkę z rełigjq. w swojej akcji 
e~ światowej Dwuhcowość ta i obłu
da pochodzi z czysto oportunistycznych 
wzg!~d6w : z obawy, by jawna walka z 
religją nie sprowadz;ila dezercji wierz' 
eycb n botników z obozu socja1istycz'1e· 
go. Przyznał się do tego otwarcie W 
L;ebknecht na kongresie w Halle w roku 
1890 i soc. Poo --Dvorak na kongresie 
w Wiedniu 1892 r. Dosadną ilustracJą 
prawdtiwego stosunku socjalizmu do re• 

lil!ji są . stosunki w RosJi bolszewickiej, 
gdzie rzł\d socjalistyc~tly Lenina i Troc· 
kiego wszystko robi, by spełnić tycze
nie Marksa - .uwolnienie sumieó robo· 
tniczych od upioru religW. 

Nad refdratern rozwinQia się długa dy
skusja. w której zabierali głos: dyr. Pa• 
ct:IOń'iki, ks. dr. Wicher i inni. Dyskusja 
dorzuciła szer~>g ciekawych spostrze~eń 
z akcji P. P S w Polsce, zmierza· 
jącej do zaltłcia włar;y w do· 
s•y robotnika. W szczególności 
1."' r6 c· •nu u w11gę na char~:~kterystyczae 
Z•Hządzen ' lł t;łlbinatu Moraczewakie~o, 

t•J e-go min. • ś ,,·iuty. p Prauss wystą . 

11 ił ;>; p t "l< ktor;J stwor·zenia , świeckieJ •, 
t. j . be~wyznaniowej szkoly. 

MUSSOLINI O KATOLICYt..MIE. 
Żlł stosunek Kościota do państwa wło

skiego w okresie faszyzmu polepsza się 
z każdym dniem, u:ieliśmy jut spQso · 
bność stwierdzić niejednokrotnie.-Swiad 
czy też o tern wywiad ~naj miarodajniej · 
szej wtym wypadku osobistości, bo Mus 
soliniego, - udzielony korespondentowi 
paryskiego .Echo de Paris•. Włoski pre 
rujer powteilztał: ,czego nam potrzeba, 
to d-yscypliny, posłuszeństwa, a także 
poszanowania tradycji 1 religji. Naród 
jeat d~brym obyczajowo, gdy jest reli. 
g1jnym, a jeśli jest dobrym obyczajowo, 
bQdzie także silnym. Wprowadziłem re
lilię do szkoły. Po wejściu do szkoły od. 
mawia się pacierz i uczy się biblji. Ale 
prawo nakazuje tak~e, by religja nie była 
wykładaną według własnego widzimisię 
lecz według przepisów katolickiej wiary 
przez duchownych i nauczycieli, któryćh 
upowa~niła władza kościelna... Nasze 
stosunki ze Stolic!! św. Sił najlepsze, a z 
naszej strony nawet uprzedzlljąco 
grzeczne. Byłaby czemś osobliwem, gd~· 
byśmy iatnorowałi potęgę majlłC'ł za sob'ł 
prawie 2 tysiące lat, której znaczenie z 
dnia na dzień wuasta, a której władza 
rozc •ąga się na 400 miljonów dusz• . 

KWESfJA SZKOLNA W CZECHACH. 
W Pradze przy końcu patdliernika u.r. 

obrajowała konferencja czeskiego Epi
skopatu. Głównym jej tematem była 
sprawa szkolna. Socjalistyczny minister 
oświaty, Bechyne, wprowadził nastQpU• 
jące reformy: znió!ił obowi11zek nauki re
ligji w 3 klasaeh najwytszych giruna· 
zjum, świecką etykę wprowadza wszQ· 
dzie nawet do ludowej. Tym wolnomyśl· 
nym reformom sprzyja pre3ydent Massa 
ryk. Wobec tego pozycja katechetów 
w szkoie jest tak trudna, ;e konferencja 
Episkopatu brała pod uwagę nawet motli · 
woś6 od wołania ich za szkoły. i polecer 
nia im, by nauki religji udzielali w ko• 
ściele. 

ARCHIMANDRYTA SERGJUSZ PRZE 
SZEOf, Z CHYZMY NA ŁONO KO· 

SCIOŁA. KATOLICKIEGO. 
Na początku p:lździernika roku ubie · 

glego, zupełn·e bez ro'głosu, przeszedł 
na łono K0ścioła katol Archimandryta 
Sergjusz Dabicz. biskup kościoła prawo· 
sławnego w Rosji. -

Dnia 6 paźJziernika złoiył wyznanie 
wiary katolickiej w ręce księdza biskupa 
Chaptal, sufragana paryskiego specJalnie 
ku temu delt'gowanego przez Stolicę 
Apostolski\. 

Fakt ten zasługuje na szczególniejszą 

uw~tgę O ł r\lku 1439 w którym odbył 
się Sobor we Floronej , nie było wypadku 
takiego, aby biskup kośeioła prawosła
wnego przeszedł na katolicyzm. 

Były arch 1mąndryta jest znakomitym 
juristą i teologiem. Brł on przez 6 lat 
z górą kapelanem poselstwa rosyjskiego 
w Grecji, gdzie był przedstawicielem ko· 
ścioła prawosławnego; był równi&ż przed 
stawicielam tegoż kościoła w Austrji, 
w Ntemczach i na Węgrzech 

Ojciec ::;'więty w szczególniejszy spo 
sób upoważnił Mons. Sergjusza do uży 
wania tytułu Archimandryty, do nosze 
nia krzyża biskupiago, pastorału i mitry 
biskupiej 

Nie dawno temu jeden z ksią~ąt ro
syjskich1 ks i!łże Włodzimierz Szycka zo
stał w kaplicy księży Lazarystów w 
Paryżu wyświęcony na kapłana. 

Obaj ci konwertyci z pewnościąl ode 
graJą Jeszcze ważną rolę w zbliżeniu 
się kościoła prawosławnego do Kościoła 
katolickiego, a być mo~e w niezadługim 
czasie dożyjemy tej pociechy, że kościół 
prawosław:1y połączy się z prawdziwą 
owczarnią Chrystusową: krok naprzód 
do ziszczenia siQ obietmcy Chrystusa 
Pana, że >będzie jedna owczarnia i je 
den Pasterz<. 

W każdym razie przejścia Archiman· 
dryty Sergjusza na łono Kościoła katol. 
nie tylko jest seozacją ale ma też 
znaczenie epokowe. 

NORWEGJA. 

Uchodzi jako pewnik, ta Kongres nor• 
weski pozwoli na osiedlenie siQ Ojców 
Jezuitów w Norwegjl. Jest to wielki 
sukces Kościoła katol. w Norwegii gdzie 
Wiara katoi. do niedawna była zaw~iQ
cie r.rześladowana. 

HOLAMDJA. 

Został otwarty w Nimwadze pierwszy 
uniwersytet katolicki w Holandji - Jest 
to rówmet znak czasu ... 

LUKSEMBURG. 

W opactwie Benedyktynów Clervuaux 
(Klerwó) w obecności ks biskupa Nom• 
mercb'a przeszedł z protestantyzmu na 
łono Ko~cioła katol dr. Konrad Sinose, 
profesor filozofJi na uniwerR}'tecie w Ko· 
penbad ze. 

Lic!ne ts konwersje ludzi znakomi· 
tynh najlepiej §wiadczł\ nie tylko o ~y
wotoości ale i prawdziwości Kościoła 
katol. Fakty takie Sil też tarczą i mie 
czem obronnym przeciwko niektórym 
zidjocialym półmędrkom, którzy niedosyć 
że sami sprzeniewilłrzyli się wierze oj 
ców, w lud nasz wnoszą zarazQ niewia
ry i to w imię >kultury< i postąp u. 

ZAMIANOWANIE PRZEZ OJCA SW. 

.Aigemeine Rundschau• z Monachjuro 
donosi, że Ojciec św. powolał do Rzy
mu O. W. Schmidt'a z Tow. Słowa Bo· 
tego, który należy do największych po
wag w dziedzinie Etnologji (ludoznaw· 
stwa) i historji misyjnej, w celu poczy• 
nienia naukowego przygotowania do Wy• 
stawy Misyjnej, która ma się odbyd w 
roku jubileuszowym 1925 

TElEGRAMY 
\;!AngJja. Londyn 26 - W ko· 

fach mmisterjalnych uznanie rządu 
sowieckiego przez Anglje uważają 
jako fc~.kt dokonany. 

Agencja Reutera donosi, że p. 
Grady przyj~ł stanowisko ambasa• 
dora przy rządzie bolszewickim. 

Londyn 27. - Rząd angielski 
zaw1adamia oflcjalnief że lord Pal· 
mour, członek obecnega gabinetu 
micisterjalnego zastąpi w Lidze Na• 
rodów lorda Roberta Cecila. 

Rosja. Londyn 26 . - Telegra· 
tują z Moskwy, że następca Leni· 
na z~stanie wybrany z pośród trzech 
kandydatów: Kamieleffa1 lJunoffa 
i Stalina. 

Rio de .Janeiro 26 - Z Moskwy 
donosz~. że stan zdrowi& Trockie· 
go, który ma raka w żołądku, jest 
bardzo powa:lny. 

Rio de Janeiro 27. - Donoszą 
z Mo&kwy, że Rosja zerwała stosun· 
iti handlow~ z Francj~. 

Moskwa 27. - Rz~d sowiecki 
ma zamiar ku uczc~eniu pamięci 
L~nina zmieoió nazwQ Piotrogrodu 
na Leningród (: ?etersburg na Le• 
ninbUt g:) 

Włochy. Rzym 26. -Następca 
tronu włoskiego książQ Humbert ma 
zamiar w marcu lub kwietniu od· 
byó podró~ do Południowej Ame· 
ryki. Padróż ta potrwa około trzech 
miesiQCY. - ~astępcQ tronu ochra " 
niać będ~ dwa okrQŁY wojenne. 

Grecja. Ateny 27 - Tutejsze 
dzienniki doaosz~, że p. V enizellos1 

pt emjer obecnego gabinetu greckie 
go wyjaśnił przywódcom Opozycji 
przyczyny, dlaczego rząd grecki 
uznaje za konieczne, aby plebiscyt 
rozstrzygnął, czy Grecja ma być 
królestwem czy republik~. 

Turcja. Rio de Janeiro 26.
Z Londynu telegrafują ie w Kon 
stantynopolu wykryto spisek komu• 
nistyczny rosyJski, szeroko rozgałę· 
ziony. 

U WiEJziono wiele osób. 

Meksyk. Ta!Dpico 27. -We· 
dług wiadomości otrzymanych przez 
departament wojenny, admirałowie 
Browns i Ville, dawni stronnicy ge 
nerała Pancho y Villa, maj~ wziąść 
udział Iw rewolucJi i jut znajdują 
się w stanie Duran{ZOJ gdzie mobi· 
lizuj~ swę wojska. 

1 TA.BELA CES' OGŁOSZEN! 
W ,GA.ZEłJIE POL~KIEJ•, 

ZA OGł.OSZENIA JEDN.O~A.ZQWEj lGIII yzm 
~a 1-szej stronnicy 2$000 od wiersza 
• 2-giej • ISOOO • • ~ .,żl 
• 3-ciej • ~~ • "~· · !Id 
• 4-tej " $200 • • l 

ZA STRpN~I JEDNO~tOW'()~ 1 

Za całlł 4-te stronnicę 100$(J)O :Pl' 
• 

1/a 4•tej stronnicy 60$000 łó 
r 1/, 4-tej Stronnicy 85$000 

N a 3-ciej stronnicy o 25 %, na 2 ej Y 
o 60 o/o na 1-szej o 100 proc. więcej. riY 

U OGWSZKNlA MIESiliCZNE 
Na 4 tej str. 70 rs. za 1 cm. kwadr. 

• 3 ~iej • 90 rs. za • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 1 
• 1-szej " 140 rs. za , , 
Przy ogłoszeniach półrocznych i rocz• 

uych 35 proc. znitki. 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCY.JffM 
Na l szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3·ciej • 20CSOOO • • 
Nale~ytość przypadaj~ca ze oglo· 

szenia nalP.!y zapłacić z góry. 

Meksyk (miasto) 27. - W-ojska 
federalne zajQłY Cerro Terro i Za· 
camixtle, znaczne środowiska naf· n 
towe. 

Niemcy. Berlin 27.- Sąd nad 
Hitlerem, baiRarskim przywódcli na. 
rodowym oskarfonym o ostatnie za• 
burzenia polityczneJ odb~d1ie się na 
jednym z przedmieAc Monachjum, 
aby w ten sposób uniknllć ewen. 
tualnych napaści ze strony jego 
zwolenników. 

Berlin 27. - U marła tu wielka 
ksi~żna luksemburska Marja Ade· 
laida, starsza siostra ksitcia Ru
prechta1 byłego następcy tronu bs• 
warskiego. 

Berlin 27. - Z Kolonii donoszą 
o zamordowaniu p. Schleicha, b14 

lego prefekta rz~du seperatyst6w 
w dystrykcie Meyer. 

Zwłoki jego znaleziono na dro· 
dze w pobliżu miasta. 

Francja - Czechosło·"'acja. 
Paryż 27. - P. Rajmund Poin· 
care premjer rządu francuskiego 
i p. Edward Benesz. minister spraw 
zagranic~nych CzechosłowacJi pod· 
pisali dn. 25 b. m. traktat sojuszu 
obronnego między obu państwamj. 

Stany Zjednoc~one. W a· 
szyn~ton 26 - P. DobenyJ pre· 
zydent miQdzyamerykańskiej kom· 
panji naftowej oś1viadczył senato· 
wi, że wdrożył śledztwo przeciw 
działalności. p. Falla, byłego ministra 
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- Oz;iwnc l - mowi baron, kiwając niedowie· wiada Alfred spokojnie. - Owa piękna kobieta dziwnem zrządzeniem przypadku właśnie obok ko Wreszcie udaje mo siQ dzieło. Od11unąwszy por• 
rzajęcę g!ową (t6ra się tak czule do barona przymila, jest moją moat barona Marwitza. tjerQ ogląda on się po eleganckim, miQkkimi dywa-

- Ale prawdziwe - uzupełnia Alfred. - Lecz toną. OJbiorę ill sobie od tego wielkiego pana l. Kaząwsży wnieś6 swoje kufry, zapisuje on siQ nami wyścielonym saloniku i przebiegnąwszy go, 
wróćmy do tematu, który jest ważniejazy niż móJ - !- to udany ~art l - wo~a baron Foebren jako doktór Scheffteld z Ameryki do księgi bota- staje u progu drugiego pokoju. 
stocounek do hrabiny Olgi Czy baron Marwitz z rozbawiOny .. - Jakzesz to możliwe, aby ona była lowej . Jest to sypialnia Li11.ny, a obok niej le~y pokój 
toną jeszcze tutaj bawią? równocze§n~e toną pana i maUonką barona i Wszedłszy do swego pokoju, zasuwa on drzwi sypialny Kurta. Przeszukawszy obie te komnaty i 

- Pewno t - Liana jest chorą. . . - ~alkle.m P?prostu l Ona p~wno sądziła, że na rygiel i staje przy okaie, aby się na migi poro- nie znałazłazy w nich nic, coby go zając mogł.>, 
- A gdzie oni mieszkają? 111 JUt me żyJę, a Ja to samo o nieJ myślałem. Stąd zumieć ze stojflcym za firanką swego okna, baro• wraca on do salonu i spostrzega tam na stoliku 
- Tam, naprzeciw. pochodzi lziwienie moje, gdy ją zobaczyłem. nem Foebren. list, pisany ręką Liany, a zaadresowany do księ· 
- Co, w tym hotelu, który z okna tego widać .-. Có an teraz.: m~śli zrobić l - bada baron Potem przystępuje on do lustra i śmieje się ci- ~nej do Neapolu . 

._ woła Alfred zdziwiony. z uśmiech . - Czy póJdzie pan zaraz do barona cbo przed siebie Nie ma jednak czasu listu tego przeczytać, 
- Tt~k jest, na drugiero piętrze l Te cztery odebrać s _e żonę l - Nie, w tej masce nawet dawna jego tona gdyż popatrzywszy w okno barona Foebren, widzi 

okna! Otóż i Marwitz jest w jednam z nich l Nie~h - To me byłoby ~ądrze z. mryjej strony.-~e- go nie pozna Może on się więc bezpiecznie zabrać on znów wystawiony kapelusz, co oznacza: Mar· 
tsię pan schowa za fmmkę, tak, aby on pana me zgnuje Alfrod. - Zrobię panu jednak propozycJę: l do dzieła. witz z toną wracaj~! 
mogł spostrzedz. Miech pan barona Marwitza zrącznie ze świat11. Co za szatański plan myśli on wykonać na Ąlfred wy:~uwa si~ czamprędzej do swego po• 

Ukrywszy się za fi.ranki, ~1,serwuJą obaj Kurta, sprzątnie l Zonę zaś ~a na _11iebie biorę. . . ŃSpólk~ z bar,Jnem Foebren przeciwko Kurtowi i koju i zamyka drzwi za sobą 
który otworzył okno 1 na uliCę wygląda. - Z Marw1tzem JR .sobie sam dam radę 1 bezę l.ianie, którzy mczego złego nie przeczuwają l W tej samej chwili wchodzi Kurt z Lianlł do 

- A jego zona? - pyta Alfred zirytowany - na pomoc p.1na. odpowiada Foebren. Oglądnąw~zy siQ po pokoju, spostrzega Alfred, saloniku. . 
czy jej pan nie zna ? ·1 - Naturalme. Po to przecież przyjechałem - że w ściaaie, dzielącej go od komnat M trwitzów l Wlt'lczorem udaje s tę Alfred na naradę do barona 

- Nie, nie widzialem jej nigdy przedtem. Je~t ootakuje Alfred. - U!ozyliśmy z hrabiną Olgą do- są drzwi zastawione tylko szafą i odsuwa ją tak Foebren a wróciws~y, patrzy ciągle w lego okno, 
ona pi~kna, jak anioł. Wiem tylko to, te nazywa bry pan, pytanie tylko, czy się tutaj da go wy· cicho i ostrożoie, te tylko ledwo dosłyszalny sza- Nareszcie widzi on ckolo północy gasnące W 
l!ię Liana, lmnaó. Jest powstaje. i>Okoju Wiipólnika swego światło, co oznacza, !e sht 

- Liana - szepcze aktor. - Jeżeli to rzeczy- - Proszę mi go wyłuszczyć l - mówi rozcie- Drzwi te są naturalnie zamknięte i klucza w Marwitzowie do snu ułożyli. C~eka on jeszcze aa 
wiście ona, to .. kawiony baron. nich niema, ale to nie jeat dla niego przeszkodfl, druga sodzioa nad ranem wybiła, poezero zabiera 

- Co pan chciał powiedzieć - bada baron Alfred zaczyna się szeroko rozwodzić, ale Foe- gdyż zaopatrzył on się w rozmaita narzędzia i wy· się da wykonania ,swego planu. 
maciekawiony. bren przerywa mu, mówillc: trychy Zaopałirzywszy siłł w ostry sztylet i chlorofJrm! 

Alfred nie odpowiada, lecz wytęża wzrok swoj, -:- Nie, tak łatwą spraw!\ nie jest, jak pan Ma raz:ie nie sięga oa je.łnak po nie tylko nad- którym zwil~a obuatkę od n?sa, otwiera on drzwa 
aby poznać rysy kobiety, której postać ubrana w m~łll. W ten sposób absolutnie do celu nie d\)j ~tuchuje rozm~w~ Kurta i Liany. Niestety słyszy i wchodzi po cichu do salomku. . 
bieli, teraz obok Kurta stanęła. dzaemy l . . •n tylko głosy" ale nie może połapać związku słów. Jest tam zupełnie ciemno, al_e Alfre~ nie rob1 

Nagle wyrywa siQ z ust Alfreda ochrvpły okrzyk, - Ja me mam lepszeJ rady - mruczy Alfred, Po chwili ucisza się zupełnie . Marwitz z żoną opuś- §wiatla, gdyż znając teren, umie on stę f tak zo• 
a twarz jego skrzywia się nie do poznania Stoi wzruszafilC ramionami. l!ili widocznie ten polrój. rJentować. 
jak wyryty, nie mogąc oderwać oczu od okna. . -: Tu wogóle atc się nie da przedsiQwziąg P.r1.ebrany aktor przyatępuje znow do okna i Zblita si!ł więc do drtwi sypialai L\any i otwie• 

- Tak jest. .. To ona l Ona naprawdą ~yje l - mągn•e baron dalej - trzeoa będt.ie pr~eczekać, ·i 1je Fuebr.,nowi znak kapeluszem; baron odpow;a· ra je ostro~nie. . 
szepcze wylękły. - Prawie oczom swoim nie do· dopóki się stąd nie wybiorą i wyjecbać za oim1 ia mu oow1ewauie'D chosteczlci, a w chwilę pót Komnata dawnej jego żony oświetlona Jest bla~ 
wierzam. W drod1.e zaś motamy zol:>a('zyć, co się da zrobić. ,1iej pokazuje Alfredowi swój kapelusz, co oznacza. dam śwtatłem ampułki, której żółtawa umbra apra· 

Baron nie pojmuje, co siQ Alfredowi stało i pa- - To bardzo niepewne - obawia si~ Alfre,i ~e Marwitzow:e wyszli. wia dziwny efekt. Jest tam Jak po zachodzie słoń· 
trzy zdziwiony na zirytowanego aktora. - rozważmy to dobrze. Ja mam jeszcze inną Z tdowolony Alfred daje znak, że wid1iał, a ba· ca, kiedy ostatnie promienie tegot jeszcze przes 

- Co psnu jest l - pyta wreszcie. - Czy myśl. t'On F .:.~e br. o odstępuje. okno się wkradają. . 
pao zna tę damQ? . . Dłu~o trwa ich narada, wresz;cie u łołyli plan Kurta i Liany nie ma wiQc w domu. Na to Al· Pod wpływa~ jakby czarownego teg? oś"Ietle• 

Alfred wybucha ochrypłym, szkaradnym śmte· dz•ałama. fred tylko czekał. nia staJe Alfred Jak przykuty u drzw1, a wzrok 
choro. . Alfred opus~cza niebawem baron-t i znika wśrM Wyjąwszy narzędzie swa z kufra, zbliża on siQ jego paaa na stojące w głębt łó~ko, którego ftran• 

.- Czy ja ją ~nam ł - wola. - To przeciot ułtcznego tłumu. . . . "n6w d.J drzwi, oddzielających go od komnat Młlr - ki calkie~ Sfl odsuniQte. . . . . 
moJa żona . . • Tego sa~ego data Jaszcz~ zaJeźiża przed hotel, w1tz6w i zaczyna przy nich manitJulowae lqie idzie Na ~ma~nych podus~kac~ widzi cudnie Plflko& 

- Co, pana tona? - pyta baron medow1e- w ~tórym mteszka Kurt z Lra~ą p,)w6z, z którego to tak łatwo1 gdyt musi on si~ bardzo cicho pr.z;y twarz Ltany, okoloolł złotym• jej lokami. 
rzająco. - Pan chyba w gor11czce mówi. wysiada starszy człowiek o białej, sędziwej brod~; . e. te m uch )Wy wać i nie śrnie otworzyć ic~ prze-
~ Nie my:~ s'~ i wiem, co mówi~ - odt>O· Ż•d• on pokój na drlliiem pifłtrze l dostaje 10 '>cą. m (Ciąg dalsay nasblpl). 

'· 



~EN~ Dr. Graeiaae •e Ollvełra ..,1 
IJ •. , o p e r a t o r - a k u s z e r 

.ecz.y masatern elektrycznym, reuma
~l df yzm, newral,de i paraliż. Bada nos, 
iersza uszy i gardło. 
• ~ 'nr ul, 15 de Movembro 93 na piętr1.e 
". l8d apteką Tell. Telefon 575. IL 

• l =-au"aaa=·-.• .:;;;;~t,. .. :::..-:-::--=.......-·-·----:::;,.::.." Ft 

~ ~ 
~SlXXJ 1PJ'aW wewn(trznycb za czasu rza· 
~$000 lów ~p. prezydenta HardingaJ ktO· 
f$~ y przed wydziertawieniem okr(to• 
f .eJ rycb rezerw naftowych w Kalifornii 
ceJ. niędzyamerykańskiej kompaoji naf· 

.owej, otrzymał od niej tytułem 
,o~yczki sumę lOO'tysi«:cv dolarów, 

pieniadze te utvł na zakupno dla 
iPbie fc;~.zeody w Nuw' m :.'lh:~>:s v klła 

Gazety amezykaiBh.Ju ~zet lJ h'J 
L kt ten kcrucutuji\ 

w 

O• 
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! KRONIKA KRAJOWA i 
leseee~8888888888888888W8e~N 

Z Kucyiyby. 
NAGŁA SMIEHĆ . 

' 
Dnia 24 b. m. wieczorem zmarł 

nagle podczas cwicztń muzycznych 
w Stowarzyszeniu •l de Dezembroc 
przy ul. 15 de Novembro, muzy. 
kant wojskowy Francisco Crispim 
de Paula. 

CALA RODZINA OBJAWIA 
SYMPTOMY OTRUCIA. 

Prawie cała rodzina p. Eduarda 
de Araujo, zamieszkałego przy a . 
wenidzie 7 de Setembro Nr. 108, 
po ~:;potyciu śniadania ciętko zacho· 
rowala. Zawezwany natychmiast Ie· 
karz Dr Jose Pereira de Macedo 
skonstatował u wszystkich objawy 
otrucia. U więzioao kuchark~ Lucia· 
no Goac;,aJvez1 na któri pada po· 
dejrzeme spowodowania tego otru. 
cia. Zyciu wspomnianej powytej 
rodziny nie grozi niebe.zpieczeń3two. 

Z Para.ny. 
SM.IERĆ Z POWODU UKĄSZENIA 

ŻMIJ I. 
W miejsoc.wości Costeira zmarła 

dnia 21 b. m. z powodu Ukfłszeoia 
przez żmiję 19 letnia córka koło• 
nisty Piotra Kamińskieg'J. W szelki 
ratunek okazał się bezskuteczny. 

Pogrzeb odbył się dnia 22 b. m. 

Ze Stanu S ta Catharina 
BUDOWA NOWEJ LINJI 

KOLEJOWEJ. 
Minister komunikacji w Hio de 

Janeiro zatwierdził na ttłdanie sta· 
nu S·ta Oatharina dostaw., mater
jałów po(r~ebnych do ?.najduj4cej 
sio w konstrukcji Jinji kolejowej 
między Blumenau i Hanz~;. Kosz 
torys tych dostaw wynosi około 
1.180:000SOOO. 

BUDOWA MOSTU tiNDEPENDEN· 
C!Ac NA. :.ESTREITOc. 

Badowa mostu .,fadependenciac1 
który poh,ezy stolicę Florianopolis 
ze stanem S·ta Catharina poslQPU· 
je szybko naprzód. 

CzQści metalowe mostu zostaną 
wysłane z Nowego Yorku w lipcu 
br. i jut w początkach sierpnia ma· 
j' być ustawione ua olbrzymich, 
w znacznej cz~ści ju~ ~kończonych 
filarach. Badowa reszty filarów 
wkrótce zostanie ukońc!ona. 

Ze Staln/u Bio de Janeiro 
FAŁSZYWA CÓ3KA CARA MI· 

·KOŁAJA II W RIO. 
Przed kilku dniami dziennik rio• 

ski ., Jorosi da Brasil c ogło!dł, te 
-do stolicy Brazylji przybyła, cudem 
uratowana wielka ksi~źna Olga, cór. 
ka zsmordowanego przez bolszewi• 
k6w cara M•kołaja IL Reporterom 
~powiadała, te z wi(zienia ociekła 
przy pomocy pewnego tołnierza1 
poczem udała się do Niemiec i in' 
nych kJ.18j6W Europy i nakoniec do 
Brazylj'i, gdzie ma nadziej.; tyć, 
nienaraltana na tadne niebezpieczeń 
stwa. Th>tychczas utrzymywała si~ 
1 pieni~dzy otrzymanych ze sprze, 
daty uratowanvcb klejnotów. Obec• 
nie fundusze te się wycse.1pały i znaj• 
~je s"& _pr~wie btił( ąr~dkQW dQ 

l, 

~ycia. Dama la prezentuje się bar. 
dzo dystyngowanie, ubiera się skrom 
nie i zamieszkuje w skromnym pen· 
sjonacie przy Avenida Passos. Wła• 
da kiłkoma językami. Wydaje się 
przedwcześnie ze~tarzałą w skutei\ 
przebytych cierpień 

Ostatnie wiadomości donoszą, że 
policja zbadała, i!\ rzekoma kaięZnicz 
ka jest zwykłą aw~mturniczką. 

ZBRODNIA W NJTH.EROY 
Dnia 2~ b. m. w· Nitheroy ku· 

plec Ju~e Lourer<;o Fontes zasztv· 
letował swą żonę i zwłoki jej zo• 
stawił w pokoju zamkniętym na 
klucz.. Zbrodnia zostąła wykrytą 
przez brata zamordowanej, k!óry 
pod~jrzywajlłc zbrodnię,~ tak długo 
szukał f iostry, aż znalazł jej trupa 
w zamkri~tym przez Fontesa pokoju. 

.ZoŁNIEtłZE POLUJ4,, ABY WY~ 
ŻYWIC SIEBIE I SWE RODZINY. 

Z Tereziny telegrafują, że z po 
wodu nieotrzymywania płacy 25 
żołnier~ v prosiło swego komendan · 
ta, aby im ~o~wolił polować i ryby 
łowić i w ten sposób utrzymywać sie 
bie i swe rodziny. 

W RIO DE JANEIRO PRZYGO· 
TOWYWAL SIĘ NOWY BUNT 

WOJSKOWY. 
S!edztwo wojskowe wyklyło, że 

był przygotowywany cowy bunt 
woJskowy" który miał wybuchn"ć 
w czasie powrotu ministra wojay 
generała Setembrioa z Rio Graode 
do Sui. Na czele buatu tego stało 
kilku sieci.antów wojska r~deralnego .. 
U więziono ich. 

DU BIO PRZYBYŁY Zt.VŁOKI 
KONLULA BBĄZYLIJSKIEGU 

W JAPONJI, 
Dnia 24 b. m. okrQtem japońskim 

• Tacoma • Mani c przybyły do Rio 
de Janeiro 1włoki 11p. r.).ra Manoela 
da Costa Barradas'11, generalnego 
konsula brazylijskiego w Yokoka· 
mie, który pactł oftarą wielkiego 
trzęsieni& ziemi w Japooji. 

Pogrzeb śp. D·ra Barradas'" od· 
będzie siq na )toszt państwa. bra· 
zylijskiego. 

Z Bit~ G·rande do Sul. 
TAJEMNICZE ZAWIADOMIE~IE. 

W miejscowości Santo AntoDio 
da Patrulha ośmioletni syn p. Ma· 
noela Jaoeta oświadczył ojcu, że 
we ~nie objawiła ulU SiQ pewna 
osoba i powiedziała mu, ~e w miej 
scu, które mu w śnie wskazała, 
znajdaje się zakopany skarb. 

Ulegając ciągłym prośbom dziec. 
ka p. Manuel Janet rozpoczął kopać 
ziemię we ws!iazanem miejscu i od. 
krył jut sztucznlł ścianę i drzwi 
za.mknięte kamienną kratą. 

Chłopiec oświadczył ojcu, te on 
jest jedyną osobą, z którą komu• 
nikować się będzie we śnie obja· 
wiony duch. Owa krata kamienna 
musi być wysadzo•1a dynamitem. 

ZABURZENIA W SANTO ANGELO 

Telegramy nadesłane do Rio de 
Janeiro z Porto Alegrc doaoszą, te 
w Santo Angelo przyszło do wiei· 
kiego zatargu mi~dzy tamtejszymi 
m·eszkaticami i wojskiem prowizo. 
rycznem. W zatargu tym zginlłł 
jeden z mieszkańcówJ znany pod 
przezwiskiem •Cariocac i ciętko 
poranieni zostali sierżant i dwóch 
tołoierzy. 

Z BRAZYLJI. 
POSEŁ HR. FR. KSAWERY OR 
LUWSKI W DRoDZE DO EUROPY 

Okrętem angielskim •Desnac wv• 
jechał z Buenos Aires do Europy, 
przez wszystkich PolakOw wysoko 
ceniony i powszechnie szanowan; 
pierwszy Poseł polski przy rządzie 
brazylijBkim, p. hrabia Franciszek 
Ksawery Orłowski 

W przejeżdzie przez Rio de Ja• 
oeiro w dniu 23 b. m. powitali Czci. 
sodoego Posla wybitniejsi czlonko• 
wie tamtejszej kolonii polskiej, zaw· 
sze żałującej ust~pienie teso nię~at 

' . 

pomnianego i dzielnego przedsta· 
wiciela naszego p&ństwa. 

Dowiadujemy si~, te hr. Orłowski 
ma wkrótce powróci( do B:1enos 
Aires Jako poseł polski przy rzą· 
dzie argentyńskim. S;~częśłiwi nasi 
rodacy argentyń ~ . ! 

ZOSTAL UWIĘZIONY WICEGU· 
BERNńTOa PROWI~CJI ACRE. 

Z Rio Branco, w Acre, donoszą, 
że został tam uwięziony wiceguber• 
nator Paulino Pedreiras za zata.ie· 
nie 3.000$000 przy sporządzeniu 
inwentarza. Podczas uwięzirnia go, 
Pedreiras s~awiał opOr, lecz został 
ubezwładniony przez polic1ę i od 
stawiony do więzienia policyjnego. 
Oprócz powyi wskazanego przekro· 
czenia1 niesumienny ten urzędnik 
państwowy oskartony jest o znie · 
watenia sęd9,iego muaicypalnrgo 
i za oszczerstwa rzucane na SQd?.te 
go federalnego. 

-------------------------S '. p . .Józefa D . sewlecka 
Dnia 13 go b m. przeniosła się do 

wieczności w S!io Feliciano ś p. J6zefa 
Drzewiecka, przeżywszy lat 60 Zmarła 
osierociła synów, córki i wnuków, 

Pogrzeb odbył się dnia następnego 
przy licznym udziale rodziny zmarłej, 
oraz wielu rodaków i brazy1jao. 

W sv.ystkim, którzy oddali ostatnią u
sługę w odprowadzeniu na cmentarz 
swłok kocbanej Matki, rówciet p. Karo
lowi Mu!izyńskiemu skladamy z głęki 
serca staropolskie .,Bói Zapłać•. 

Niech Jej lekkił będzie ta ziemia bra· 
zylijska, na której wiodła to aycie tu
łacze. 

Pogrątena w smutku i talobie 
Familja Drzewieckich. 

--------------------------
F o dziękowanie. 

Dtiś po uiszczeniu się z moich zobo
wiązań, składam serdeczue dzięki za 
wspaniałomyślność, którąteście mi SLan. 
Panowie okazali podczas mego nieszczę· 
ścia w r. 1921. 

Zacbowftn wraz z rodziną pamięć o 
tom i wdzięczność 11zczeióln·a dla P. 
Józefa D01~ańskiego oraz dla Paoów : 

K. Głucbowskiego, Władylława Ja. 
worskiego, Ks Stanisława Trzebiato
wskiego, Marcina Szyndy, Jana Konaka 
D ra Mirosława Szeligowskiego, Fran 
ciszkil Łypa, Władysłuva Fhsa, Augusta 
W endlera, Walerego Wiśniewskiego, Łu
kasza D.:>rabiały, Franciszka Lachowakie 
go. Zygmunta Majewskiego, Carlosa 
Dietza, Towarzystw a Acacia Paranaense, 
Jó~efa Hauera Junior, Gradowskiego, 
StaniRława Ciszewskiego, Rocha Pieka· 
rza, Grad\lwskiego, Władysława Kęsiko
wskiego, Staniaława Wojskiego, Flavia 
Macedo, Pswła 3krocha, Jana Kło· 
sa i W. Glasera. 

ROMAN SKORUPSKI. 
Av. Cvl. Bonifacio Viiiela Nr 29. 

Ponta-Grossa. 

--------------------------
SPROSTOWĄNlE 

W po~rzednim numerze .G.tzety 
PolskieJ • umieściliśmy na podstawie 
telelfallhl z .Gazeta do Pf.' vv•, w1ado• 
mość, że w R1o de Janeiro utworzył 
ait; komitet, mający na celu praktyczny 
rozwój stosunków handlowych polsko· 
brazylijskich i te prezesem te1o komie 
tetu wybrano jednomyślnie Posta pol• 
skiega p. Czesława Pruszy6skie1o• 
Ponieważ obecnie z .VJdu• dowie· 

dzieliśmy sig, :ie Pan Poseł Pruszyński 
został obrany presese• honoi'O . 
wym powyż wzmiankowanego komite· 
tu, dlatego to mylną informac:je, umiesz 
czon• w poprzednim numerze, niniej· 
szem prostujemy. 

Ciekawi jesteśmy bardzo, komu 1 na• 
szych rodaków powierzono kierunek 
tak poważnej sprawy, wzglgdnie kto 
jest prezesem czynnym 1 ktorzy z roda
ków riaskich Sil członk:atnJ te1o tak waż 
nego kom1tetu. tego .septemv:ratu•, 
g~ył o tem nie wspominaJ• ani brat:y• 
lijskłe, ani polskie pi1ma 

-------------------------Ojiary na #akłady Mi 
sjonarzy Słowa Bożego 

to Potace. 
Tow. :aOrła Białegoc w S. Luiz de 

Guapore w Rio Gr. do Sui. 
Albin Kremski 30$, Marcin Piaseckł 

4$, Ludwik Wroński 2$, Stanisław 
Rewers 2$, Józef M•chałoski 2$, Adam 
Powała 2$, Józef Rac:inoski 35, Aleksan
der Wroński 3$, Włldysław Szeloo1 
2$ Mtchał Z emiezak 2$. Michał Choi· 
nacki 2$. Józef Mal.6slu 2$, Wtncenty 
Spibida 2$500. Józef _P~;wlak 2$, Woj 
ciech Powała 21, Jan Powała 1$. Bro
nisław Pl)wała 1$. Antonina fowała 1$, 
Weronika Powała 1$, Franciszek Ko 
waleski tS. Aleks Rewers 1$, Tomasz 
Kvproski 1$1 P1otr L'nene l$ Jscenty 

BACZNOŚ C 
Prawdziwe tanie cer.y znajdziecie w ~kładzie spoŻy*ctym 

L U C CA & C-ia 
Wielki depnzyt zboże. i nacionalne1o wina, Spn:edaż hurtowna i detaliczna 

Plac Coronel Eneas (dawniej plac: da o:-dem u Katedrą) nr. 7, (065) 

$~u~~~~~~Mu~.-~~~u~~~~~~~~il'...u~• .. ~~ 
= Nowy Rok 1924 ! = O&wart7 został dla wycody !iolonl.stów ; 

! Skład n a s i o n z P oJ s ki : = Pawła NIKODEBA. e 
4'1 KURYTYBA T.ravessa Zacharlas nr. 5 . (ulica prowadząca ~ 
4'1 ' z Awenidy LUIZ Xavier do Placu Zacbarias). or 

~= ~ ~ g -~ = Warzyw· KAPUSTA, buraki, brukiew, cebula, llt 
..,.; ~ -5 ~ • marchew, rabata i l d. 611 
~O== ~ 
i~~= b) 
~ ~ ~ ·- Kwiatów: Bratki, gC'ździki, lewkonje, maciejka, łt 
~ -.... Mak i t. d. Y. 
4'1 ~"" t~ ~ ~ ~ ~ = ROZSADA z nasion z PJlski : kapusty, kałafjnrów, burako , = = rabaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiat6w. (Dostarcza ~ 
tfł SiQ z własnego ogrodu) = = Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy t! 
4'1 siebie i SfłSiadów w doborowe nasiooa. -

~ = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~i~*~~* 

KINO- MIGNON 
We środ~ dnia 30 stycznia br. po przedstawieniu kinematograf~cznym od· 

będzie się w :~~MIGNONc 
KOKCERT 

międzynarodowej opProwej śpiewaczki 
p . 11 l m l H o r a e n • 

która odśpiewa utwory kompozytorów polskich, włoskich, francuskich i niemieckich. 
Przygrywać będzie orkiestra pod kierownietwem maestra P• Leona Keulera, 

WSTĘP NA iALĘ 3$000 
P. M i m i H orle o s je s t rod e m z P o l ski. 

Kozak U, Jan Kowftleski l$ Jan Ziem• 
niczuł 1$, Magdalena l< edecka 1$, W101 
ce:1ty Piaseckl 1$. Wincenty Rapkie· 
wicz 1$, Józef Kominek 1$ Jan Mali
noski IS, Antoni C~chanoski i$, fiotr 
Garmus l$, Józef Jaroszeski 1$, Ko• 
stanty Graezyk 1$, Władysław Kujaa 
wa 1$ Stanisław Szymoc:ha l$, Józef 
Koiłoski !$, Michał Czarnobaj U, Ja
kób G raCZfk 1$, Józet Łuczaj 1$, Józef 
Gro::hot U, Józef Szelong lS. Kazi
mierz Dutkiew cz 1$ Józefa Pietroska 
1$, Pątr Ostru&lli 1$, Józef Krupiński 
1$ Ada-n Prymd l $, Jan Stelong 1$, 
Stan:s 'aw Szablowsk• 1$. Tomasz Mo
drak 6 )() rs Jan Morandin 5GO rs. Józef 
Czajkoski 500 rs. Antoni łSanuzeski 
500 rs. August Kampanroi 500 sr. 

Razem 100$100 

Poszukuje swego brata Pawła Ko• 
walczuka, który ma sio majdować 

w Brarylji. 
Ktoby wiedzlal o miejscu Jego po· 

bytu, ze~:hce o tem sawiadoaaió Ro 
dakcjo ,.Gazety Pol1kiej'. 

KAROL KOWALCZYK. 

-------------------------
Wiktorja trojaaowska za,.,ińzkała 

w Maniew:czach, Wojewódz~:two Wo• 
ły6akie, ponukuje mcł• Jó&afa TroJa· 
nowskiego, który w roku 1914 frzoby· 
wał w Kurytyb1e. 

Poszukiwa11y lub ktoby wiedzlal ~nioj· 
sce pobytu poszukiwanego zechce &nieść 
sio z Konsulatem R. P. w Kurytyb e. 

S. Luiz 12 XII-23. Zwląsek PolBkl w K•ryłybłe. 
Zbierane przez ~· Albma Kremskiego. Ni!liejszym nprasza swych człon· 

. . ków wr&? z Rodtinami na 
Widzą nast Sza~ownl Czyteln1c:y, że ZABAWĘ TAMECZNĄ 

głos. nasz, wzy~~Ją~y do składek .z ' ktorą urz,.dza dnia 3 go lutego w nie· 
okazJI ur.oczyatosct S w. 3 ~rólów, me dziel~ 0 godz. 3•ciej po poludnhr. Ko· 
p~zebrz9uał bec ech 1.. towyz!ze. skład· niec 0 aodz 1l tej wieczór. 
kt to owoc nasz!IO wezwama 1 o~oc Wstcp na zabawo tylko dla c:lłon· 
serc, ~t6re czuJą po ,ka~ollcku 1 po kó~. Cena wstopu dla panów 2$200 
polsku •. Cześć zacn!m ef:aro_daweom dla pań wstop bezpłatny. 
z S. LutZ de Guapore l Cześc szcze• ARZĄD 
gólnie zacnym obywatelom Albinowi Z 
Kremskiemu i Stanisławowi Szabło
ws• iemu którzy tą skłAdk• sio z•iłli. 
Oby ich przykład poci4gn~&ł za sobą 
jeszcze azeregt naszych koloniJ. 

Składki z Sao Lu•z de Gu•pore dla 
b:ednyc:h dztect wynoszące 7\ł$•:00 o· 
głosimy w nastopnej Gtzec:•e. 

-------------------------
Ostatnie wiadomości. 
WARSZAWA 28 - Komuniści pol• 

scy, celem uczczenia pami~ci Lenina 
urządziii uroczy1te ~oa'edzenie,po któ 
rem zorganizowali pochód po ulicach 
miasta. Pochód ten w głobok1em mil · 
ezeniu przeuedł przez główne ullce 
stollcy. 

RIO DE JANEIRO 28 - Telegrafu
ją z Berlina, że ku u~zc:zeniu śm: erl:l 
Lenina odbyły sio tam Wielkie i burzli 
we manifest•e. e ur,.dzone p1 zez ko
munistów. Ogromny pochód przeb1egł 
wszystkie ulice stolu:y z okrzykiem 
:~~precz z policj4c :aprecz z kapitałem,. 
- Policja zmuszona była rozp~dzic! tłu· 
my manifestujllcych przy uiyc:;u pałek 
gumowych. 

M OSK W A, 28. - Pogrzeb Lenina 
odbył sit przy udziale przeszło. pól 
miljana osób. c~r:monja odbyła sio 
bez wszelkich demonstracyj żałobnych 
i wy1łoszeń mów Zwłoki złoiono w 
tym~zaaowem grobowcu pod murami 
Kremlin". Na po1rzebie Jjllwlli sio 
wszyscy azsfowie komunistyczni z wy, 
jątkiem T1o~kiego. W c:zas1e złożenia 
trumny do grob~wc~ zachowane zo
stdo w całej Rosji sowieckiej przez 
5 mtnut mtlczenie i wszelka praca i 
pociui wstrzymane. 

RZYM, 28 - Ojciec S'w. Pius XI 
ptzy)4ł na specjalnej audjencJi obywa· 
teli brazylijsldch pp. Rajmunda Ga· 
brjela Vtann~ i G-u:lbona Poroifa V·~nv. 

....................... 
: Dr. Zy gm unt Gra do wski : 

: . ADWOKAT ' 
! Po ukończeniu uniwersytetu, l 
'

• ma zaszczyt ZłlWiadomić Sz. ' 
Kolonję Polską, it otworzył * kance!arj~ adwokacklł i te * 

' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
i wiłnej kryminalne, spadkowe, i 
' rozwodowe i t. d. : 

C Biuro i mieszkanie : ' 
i Praęa O.orlo • .M' l ....................... 
~------------------------

NAKŁADEM NASZEM 
W TYCH DNIACH WYJDZIE 

Z DRUKU! 

ELEMENTARZ 
Polsk'i 

Poprawiony i ulepsaony. 

Cena 1$500. Przy tuz. tO o/o mittł. 

PRZYJMUJEMY JUŻ DZIS ZA· 
MlJWIENIA i pros!my tatowe 

nadsyłać pod adresem : 

.Gazeta Pol•k•• J 
CURITYBA - PARANA 

Cała B. 

Kurs pteniędq. 
dnia 30 go stycznia lQ2' roku. 

Marka polska n l$000-280,000 mkp. 
Frank 428 i Pezo zL 8$ 
Frank szw. 1$605 Dolar 9$200 
Lir S408 Funt szterl, a7ł6CX) 
Pea 21896 

f' ' 

~· 

' 

ł 



Dr. Mirosław Szeligo ~ski •• • ••• 
.R;rły a!łydent klinik europejskich · Wielki Sklep Polski~ .. · . 

~~rcina Szyndy & Ska 
- - Plac Tiradentes N. 19 

Lekarz i. ope:rator 
DOKONUJE WSZELKICH OPERACTI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

Letzv podtug najnowszl<'n spo~ bo~ R·da za pomo<'a promjeni Roe·stgena, 1~ 
P1Js~ada własną praeowRię do badań mikroshopowyeb i bada6 

krwi ua ehol'oby ukryte 

Chorych zruniejscowych pr#yjrnuje na leczenie ___ J::J'l • 
,~ swej klinice il 

Dna Si\o 'F.ta.u.eiseo • SIS- Kury.yb1l 
ma zawsze na składz~e: m~k~ pszenną, żytnią i kukurydzianą, cukier, ryż, sól, 

śledzte, śhwkt, rodzeold i konserwy owocowe. , ______________________________ _ 
Ma również najleps ~ą k a wQ mieloną z własnej fabryki. 

T run i krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkt:>. rolne·jakoto: kukurydze, fa~ollll, ·ziemniaki, masło, jajtt1 drzewo it.p. 

SPBZE AŻ NA. KOLONJE HIJBTOWNA. l DĘT.t\LICJZNA.. 
CENY PHZYSTĘPNE 

'l 
ł 'l'zewyższa/ące wszgs!Hie inne 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji • • • ••••••• • • • •••••••••• 
K~r ap. ".ndenoje. 

Poniżej umieszczoną korespon · 
den~Je ogłaszam". jedynie w imię 
bezstronności. Red. 

S FELICIANu, dn. 1 ~trcznia 1924 

S.:anowna Redakcjo ! 
Widz~c i czyt.ając w •Ludziec i 

,Gazecie Polskie.~ c sprostowanie 
mylnych wiadomości, przez pana 
Derengowskiego, pospieszam do· 
DJE'ść, że f:~kt zdobycia Pelotas 
opisany w imi~ bezstr(Jnności ~rz"z 
pana Derengowskiego, jest straszli• 
wie poprzeitrQĆany na oiekorzyść 
rewo!uqonistów. 

Służąc osobiście w boh1terskich 
S7.Ut gar.b obrońców wo'ncści, ma~ 
sobie za obowią'lek powiadomić i 
przedstawić ten fakt w prawdzi· 
wyro świetle• 

Kolumna nasza składała siQ z 
800 ludzi, 200 pod komendą Dra 
CampoF1 zostało nad rzeką Ca· 
maquam1 a głowna siła pod oso .. 
b1slą komendą Generała Zeca Net· 
to udała si~ do Pelotas. Dnia 20 
o godzioie 5 tej rano, po cRłoncc· 
nym marszu1 s anęliśmy pod mia· 
stem, w miejscowości zwaot-j •Ta. 
blaciac. Stąd nas~ komendant od· 
komenderował 120 ludzi na zdo
bycie mmsta co też po zad(teJ 
bitwie si~ udało. Rządowcy Widząc 
niemożliwość dłużs~"i ebr:my zło· 
żyli broń1 Jedyme ,corpo prcv;so• 
r1o da Bl'igada Miłltar• zamkuiąc• 
w budyoku •SociE.dade Agricola• 
pod dowćdztw{m Ałdrowana de Ao' 
drade L?ao, pomimo śmierci te. 
got 1 i jeszcze 13.tu i ogromnej 
liczby -:annych, nie poddali się. 
Zdob)'Cie Pelotas kosztowało nas 
4 zabitych i l 7 rannych, w tej 
Jiczbie był i ·piszący te słowa. 

O godz. 9 · Łej wjechał generał 
Zl;ca .Metto na czele swej kolumny 
do miasta. witany z niekłamanym 
entuzjazmem przez niepl'zeliczone 
masy pobhczności O gad~. 5 po 
południu dywizja nasza Wyruszyła 
z powrotem, gdyż gPnerał spieszył 
na pomoc Drowi Campos, który 
i ut obłegał m1asteczko Sa) Joao 
de Camaq aro. 

Dalt:' i pisze pan Derengowski, że 
ra[mych rewoluCJonistów dużo po• 
mado w szpitalu, ale ja myśl~. że 
ten pan się pomylił w pisaniu i 
wziął r.l~dowców za rewolucjoni• 
stów, gdyż zaledwie jeden rewolu• 
cjonista umaił w szpitalu. 

Prawdziwa liczba zabitych i ran· 
nych z obu stron jest nastę~Jująca: 
rewolucj'-lnistów 4 zabitych 17 ran. 
nych, borżystów 14 zabitych 27 
rannych. 

Ż3.dnego dynamilt1 nikt nigdr~:ie 
nie zakładał, a opisywanie podo· 
bnycb nicp L awdziw~cb rzeczy ma 
ch~ba na celu szkodzenie dobrej 
opinji i wprowadzanie w błąd swoich 
rodaków. 

Z szacunkiem i poważaniem 

Antoni K idrycki- porucznik 
4 tq dyw•zji południowej wojsk 

Zeca Netto • . 

' ' 

r;.•• • ' i ' t 
' 

................................ ..... 
Fabryka cuKierków 

A U I~ ) R A" 
" o 

l 

' 
* 

1 ::r 6ze:fa :E::uli. i 

' ' *, Wyrabia cukierki w najlapszych gat::ac; i karmeli owinięte w papier .ł. 
l (.ballas") we ws:~ystkich odmianach. ; 

' Ulica Martim A:f:fo:neo :nr, 1 S. 

§ C o r i t i b a - P a r a n a - B r a s i I. : c................... ....... .... ....... 
Jt!RDRłl~liłlłliR~BR•t.l JiS~Rł!~B i;S~!ł~ a ~ i Apteka "Tir 
1 Walerego Wjśniew~kiego 1 

entes'' 

S Plac Tirarlente~ 1 37 B . ~ 
li Baczność Koloniści polscy! 11 l W aptece tej, której właAcicielom jest Polok1 rozmówicie ~~ 

siQ w jqzyku ojczystym i zna jdziecie rzetelną obsługą. 11 • li SWÓJ DO SWEGOl ł1 
a ~ 
~aSRB8~9RR~H25'R•aa~WBRH~BB~~ 

,,A o '' 
Fabryka karme1k6w i rukierków różnego tunku, tań · 

szych i drotszych owiniątych w pap·er (•baJ asc)1 malino, 
nowych1 kokosowychł miętowych, cytr~nowych1 ananaso. 
wych, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeazcze inne gatunki specyalne, nowe 
go formatu, które w każdej chwHi można nabyć po ce· 
oacb bardzo przyst~pnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaska we przekonanie siQ o te m, 
te ~ najtańsze i najlepszP. w Kurytybie. 

Franciszek Łacho'wski. 

CORITIBA Rua Cabral Nr. 53 -- PARANA. 

l· 
ICG<GCOCłCOctmCGCOCGCGCGCOI I(G(t(G(ł(G(G8C9CGtSCGCG ~~ 

! Cervejaria "Cruzeiro" ~ 
GiJ ~ajlepszy browar w Kurytybie polecel tll i na prowincji ~ s piWO Własnego wyrobu po O<tjpr~· :ił~pr'liej il;yr,h cenach marki tiJ 
GJ ,Cruzeil'O«J ,pilsenc, ,pomb:u:1 •Eic:.Jriaha i inne. e 
SI Kupuje dla własnej slodowoi jQozmień w ,ozm. itej ilośr1 ~ 

i płaci najlepsze ceny. w 

KUi'rYB \ - CJ l.l.~\. P .ł H' l L l 1l'l s o 

696)1)6)6)86l&l&lCOS8CGCOI I~CGat 
L o a d o D a n d B r a z i 1 l a n B a a k. L i m i t e t 

załoiony w 1862 r 
Centrala: Londres 7 tokenhouse Y!Hd E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue ;:,cnbe 

Bankierzy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capitał w 160.000 akcjach po Lb. 20. 3.00J.OOO libr. 

• zrealizowany 1 500 000 " 
• rezerwowy l 500.1 00 ., 

F' i l j e: Lisbona, Porto Manaos, Para, Ceara, Pernam uco Babia. San
ost, S, Paulo Cunt}'ba, Rto Graode do Sui 

1 
Porto Al~: gre Pel t s, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosano de Sanrll' Fe, Pans, New York. 
Agencja w Man,bester, 36 Ch rlotte Stre"t. 

R1o de Janeiro, 19 Rua dt Alfandega. 
Przyjmuje pieniądze w depozyt i na czas okreśLlny 
H;oresponden,ja z całJm światem cywilizowanym. 

NajwiQkszy wynalazek dla leczenia syfjlisu 
::E:lli:x:i.:r ,,9:1.4'" 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publiczneco pismem dn. 11 luteco 
· 1916 roku, Nr. 28 

z:walcza Skutecznie 5yfilis bez Oiebe2pl€.CZOÓStWa dla injekcyj, Jest enero 
gJCznym środktam, czyszczącym krew i lelrar.;twam wielkiej wartaści. 
Już przy ulyciu trzeciej fiaszeczki, objawy choroby nawat poważniej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rQką 
odjl;lł· U 9~0/o mQżczyzn żt>natych, którzy za czas6w kawalerskich, choro• 
wab na choroby sekretne choroby te pozostają cbronicznemi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamQżnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało, 
. 3 łlaszeczki wystarcz!\ zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
1 uratowania waszych dzieci od prz} by ych nastQpstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej
szaro leicarstwem ponieważ nie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 
u~ciu. "ELIXI!t 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
docb aptA :mych w Brazylji. 
Glów•7 lilkład Q)'Aivao e Cia s. Paalo, 4-v 8ao .Joao lM 

~li1 !)!łe} !Jl9JM!X~~llij;młfllitłmD~~~~;~ 

~!J~~!l~~~~~~ttl~lil~~!l~~~~~~~~~ 
Szanowne Panie I 

W ciągu 4 ch god~m uwolnić su; mot~>cie od kolek macicz• 
OVI"'h, i PI):»fi c}~vwa~ h~rł ziP,.i~ ,. Ff .UXO · S Ell.\ TłNAc 

uznana przez Narodowy Departament Zdrol'iia Publicznego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 87. 

,Fiu.s:o·8ed tina• Jest Jedyuym zoan~·m produktem leczniczym, 
ktorego skutek jest najszybszym w lec1.eniu niedomagań kobiecych. 
Kolkf maciczne leczy w ciągu 4·cb godzin. Używany 15 · dni przed . 1 

porodem, ulatw1a poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed następstw mi krwotoków, tak czQstych przy 
por~dacb. Przy mnych chorobach kobiecych .Flnxo Sedatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy w: zrtkie niedomagania kobiece • 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Je(!yni depozytarjusze: 

GaJyśS., & Cia S!io Panlo AvenidaSao Jo!lo 145. 

Reeularne odjazdy z port:ów Santos i Rio de Janeiro 
do H wre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
ksusowemi posp:eszoymi, które odbywa1ą podl'óż ZP. Santos 
do Francji w 15 dniach, oraz st.'ltkami specjalnie przlldZO• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak naj wygodnieJsze po' 
mies~czenie 

Stalki mail\ do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre c:zyh z Pallice do Gdań•k• od 

bywa sio pociągami francuskiemi aź do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdatl,ka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
sposób unikn!e 1;0 różnych nadużyć, na które nieraz bywaj~& nara 
żeni nasi pueź ~r"wie n• granicy niemiecklej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8A.N'TOS Z RIO DE J A.liEIRO 

•UEOU\.~Ac 13 styczma 14styczma 
~lU . .._SSILIAc 12 • 13 • 
•EUBEE• • 18 •) 
.:uosELLAc 10 lutego 11 lutego 

Sprzetiaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
HrazylJi t. z11. (b1lbetes de chamada) .załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasp,rowicz · 
A veoida • uiz Xavier r~ 281 Kurytyba. 

Banpoe Franęaise et Italienne pour Lam0t&illUe do Sud 
Centrsla: Par11, Rue Halevy 12 
Agencja w Re1ms! 

B razy 1 ja - F1lje : S. PAulo, Rto de Janeiro Santos, Curityba, Porto Al• 
gr~ Pernambuct.>, R1o Grande. 

Agencie : Araraqusra, Barrelos, Rebedou.ro, Botu~tu, Cax as Espirito Santa do 
Pmhal, Jstu, M cóca, Ourmho, Parana~ua, Ponta Grossa, RiDe1r!o Preto, 

S Carlos, S. J se do Rto Pardo i S. Msnoeł . 
Argentyn a - AgencJe: Buen s ~yrea i Rt:>sario de Santa Fe. 
C h i l i - V slparAiso - Koresp ndenct : 

, ERU Banco ltalian, L ma, C!IE.l.ao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa. 
COLOMBIA Banque F t anGatse et Itałiennt3 du Columb1e-8ogota, 

Załatwia Sl~ wu ystkta operację r •eni~żma, przyJmuje się depozyty na 
ter.n.n określilny i na r chune~e. b erząc.y phcłl ~ najwyżsse procenty. 

Agencja B::1nku XX Commerciał hallana mielci s·o we własnym bydyn· 
ku przy uhcy 16 de Mc.wembro. 
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