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Ostatni numer "Piasta" niemal w całości 
poświęcor.y jest sprawie przesilenia Artykuł 
wstępny, z niezwykłą siłą napis,any i prze
pojony duche~ _pajrjotyzmu, mow1 o zd~a
dzie 14 seces]omstow, Jako o "rzeczy, kto re 
same w sobie kryją tyle potworności, że w każ
dym uczciwym człowieku wywołują zgrozę.". 

Na wstepie organ ludowców przedstawia 
zabiegi lewicy obalenia ~ządu więks~ości pol
skiej poczem przechodzi do m0tywow "ohy
dnego nostęp ku" pp. Bryła, Pawłowskiego 
i Pluty. , . . . , 

Nie dla celow 1stotmch - pisze - wy-
stąpił teraz z klubu Piastowców Bryi, P~w~ow
ski i Pluta ale także dla celów wyb1tme o
sobistych. Poseł _Brył, k~óry p:ez. W_itosowi 
zawdzięcza wogole swoJą kaqerę po!1tyczną, 
pogniewał się o to, że me został ~mtstrem 
robót publiczny~h. Poseł Pawłowski posze~ł 
od Piastowców dlatego, że rząd postanowił 
poddać rewizji jego kontrakt o wyrąb drze
wa z lasów państwowych, kontrakt tak zro· 
biony, że państwo na nim traci. Pos~ł Pluta 
pogniewał się o to, że nie został wicemar
szatkiem Sejmu, ani ministrem reform rolnych, 
choć ani do jednego, ani do drugiego sta
nowiska nie dorósł. Inż. Posacki poszedł za 
pp. Brylem i Pa~łowskif!1, bo ~o z nit:ni !ą
czą interesy. lnm posłowie, Iudz1e dobreJ wia
ry dali się tylko opętać wyżej wymienionym". 

'Zaznaczywszy na wstępie, że "polska 
większość była gwarancją utr~y'?a~ia ~ol
skiego charakte~u ~ze.czyp?sp~h!er, Jak row
nież była "rękoJmią, ze naJwazme]sze postu
laty ludu z~s~aną spełni~me", "Pi~st~'. pod
nosi, że własme wtedy, ktedy "w na]bhzszych 
dniach miało sie skończyć drukowanie ma 
rek polskich, od. Nowego Roku miała się już 
zacząć prawidłowa gospodar~a yaństwmya 
na podstawie budżetu, a w naJbhzs.zy~h mie
siącach miały być wydane nowe p1entądze", 

wszystko to zostało zdruzgotane. W jakim Ból mi serce ściska ze wstydu. Bo ja chłop 
celu? polski, czuję się podporą państwil i narodu.-

"1 z jakim programem- zapytuje "Piast", Jako chłop wstydzić się muszę, że pośród 
wystąpił p. Thugutt, iako kandydat na pre- nas, chłopów, znaleźli się zdrajcy". 
zydenta ministrów? c::>to przedewszystkiem , W tymże numerze "Piasta" p. Zdąbłosz 
zaznaczył z naciskiem, ze w programie jego z Łańcuckiego zamieszcza list otwarty do 
leży zaniechanie wszelkich reform społecz- posłów Sobka i Pluty : 
cznych, a więc przedewszystkiem zaniecha- "Czy wy, posłowie Sobku i Pluto .:....- pi
nie przeprowadzenia reformy rolnej. jakże sze - występując z P. S. L "Piasta ", pyta
wobec tego wygląda oświadczenie p. Pluty, liś::ie się o zdanie swych wyborców? Nie 
złożone przed wyjściem z Klubu Piastowców, było Was widać ani VJ. powiecie łańcuckim, 
że powodem wystąpienia jego i jego kole- ani rzeszowskim, bo n~e mieliście odwagi 
gów jest, stanowisko większości klubu do stanąć przed nami z czołem, na którem tkwi
sprawy reformy rolnej! Oświadczenie to zło- ło piętno zdrady i oszustwa. Dlatego też my, 
żył p. Pluta w chwili, kiedy Sejm kończył nie chcąc mieć zdrajców za 'Swych przedsta
obrady nad ustawą o parcelacji i osadnictwie, wicieli. żądamy abyście mandaty, które pla
obrady uniemożliwiane przez całą lewicę, któ- micie, oddali do dyspozycji f:>. S. L "Piast". 
ra wiedziała także i o tern, że rząd przygo- Nie domagamy się, abyście . zawrócili z 
tował już szczegółowy plan parcelacji 600 błędnej drogi, na którą zaprowadziły Was 
tysięcy morgów ziemi w roku przyszłym, że r<?żne Bryle i Pawłowscy, awrócili do stron
ta parcelacja miała się zacząć już za kilka mctwa ludowego, bo ono zdrajców nie po
miesięcy, a właściwie za kilka tygodni, bo z trzebuje, ale mamy prawo, jako Wasi wy
końcem lutego". borcy, żądac od W as 2łcżenia mandatów. 

W tymże samym numerze "Piasta" zn1j- Odtąd nie macie prawa pokazywać się na 
dujemy komunikat Zarządu Głównego P. S. L, wsi polskiej! Niegodni jesteście zwać się sy
który w Qstrych słowach piętnuje walkę Ie- nami l~d~, bo jego woli i wielkich zadań nie 
wicy z polską większo~cią. 1 rozumiecie. 

"Dożyliśmy tej haniebnej chwili, że nie 1 
obcy, nie wrogowie, ale ludzie z pośród nas, 

1

.- · 
zaślepieni Ż1dzą zemsty za niezaspokojenie wiji J " !l . n l km 
ich osobistej ambicji, podjudzeni przez w. ro-.. l ii~OllnOuCI l ;('Ol l 111 
g ów, wsili polskiej większości w Sejmie, a · , 
ternsamem rządowi, nóż w plecy". . 1

t_ N ARO D FRANC\! SKI SKŁADA HOŁD 
Odezwał się również ze szpalt "Piasta" NAUCE POLSKIEJ. 

do "braci ludowców" zasłużony weteran ru- Warszawa, 27 grudnia. - · Wczorai w 
chu ludowego sen. Bojko Stawia on pod Sorbonnie paryskiej odbyła się umczysta a
adresem secesjonistów następujące pytania: 

1 

kademja z okazji 25-letniej rocznk.y odkryci ;a 
"Czy chodziło im o dobro Państwa, ki e- radjum. 

dy podejmowali ten brzemienny w następstwa Oprócz jubilatki p. Curie - Skłodowskiej 
krok? Nie! Bo państwo potrzebuje Rządu, byli obecni: prezydent repu b h ki Millera n d, 
opartego na polskiej większości. - Czy cho- tudzież przedstawiciele uniwer.sytetu paryskie
dziło im o dobro ludu? Nie! Bo właśnie go i świata naukowego. Z prawej strony p.· 
przez wystąpienie uniemożliwili uchwalenie Curie-Skłodowskiej zajął miejsce prezydent 
ustawy, dzięki ktprej w lutym lub w marcu Millerand, jubilatka była przedmiotem. entu
już zaczęłaby się parcelacja ziemi między zjastycznej manifes~acji, szc2ególnie w czasie 
bezrolnych i małorolnych. przemówienia rektora uniwersytetu Appela. 

W przemówieniu swemu rektor podniósł 
ten szczęśliwy i znamienny objaw, że p. Curie
Skłodowska, Polka z pochodzenia, a obecnie 
Francuska, łączy Polskę z Francją w dzie
dzirrie nauki, tak jak dwa te kraje złączyły 
się w dziedzinie wyzwolenia narodowego. 

Prezydent Millerand w swej przemowie 
zaznaczył, że Francja wyraza p. Curie-Skło
dowskiej swoj podziw i wdzięczność. Zakoń· 
czył swą mowę ~znajmienien, że rząd i par· 
lament francu~ki, dając wyrąz uczuciom ca
łego narodu, przyznały p. Curie-Skłodowskiej 
w hołdzie narodowym roczną rentę w wy
sokości 40.000 franków, która przejdzie rów· 
nież na jej dzieci. 

GWAŁTY NIEMIECKIE NA OBYWA
TELACH POLSKICH. 

Poseł polski w Berlinie p. Kazimierz 01-
szowski wręczył dnia 24 grudnia 1923 mi
nistrowi spraw zag:anicznych Rzeszy D-rowi 
Stressemanowi notę w sprawie zarządzonych 
przez rząd meklemburski :nasowych wyda-
dań robotników polskich. · 

Dotychczas wywieziono .na rozkaz policji 
około 1500 robotników polskich. Wydalenie 
to nastąpiło wśród najgorszych i najeteższych 
warunków .. Wagony były nieopalane, nieza
rządzono me, celem zapewnienia pożywienia 
w czasie podróży do granicy polskiej; która 
trwała kilka dni. Władze niemieckie nie pozwo. 
liły im we Wrocławiu f'udać się do tamtej
szego konsulatu polskiego celem otrzymania 
potrzebnych legitymacyj. 
~·ota posła Olszowskiego zaznacza że 

rząd niemiecki panosi całkowitą odpo~ie
dzialność za kroki, jakie rząd polski wskutek 
powyższego postępowania, zniewolny będzie 
zastqsować do obywateli niemieckich, za
mieszkałych w Polsce. 

CIEKAWA ROZMOWA POSŁA BRYLA 
Z ZYDOWSKIM "NASZEM PRZE-
. OLĄDEM". 
Zydowskie pismo "Nasz Przegląd" za

mieszcza w wydaniu z dnia 18 grudnia 1923 

~ -~-·~· -------

cać do zamku. Pokażcie mi drogę, bo ja się tu l Gdyby ona była chorą, to byłaby mu przecież-- mnie jedna.k myśl, że ci l'stem swoim tak wielką 
zorjentować nie umiem. Olga o tam doniosła. . · przykrość sprawić muszę. W czasie nieobecności 

- Idźcie całkiem prosto przed siebie - mówi Ale ona nie o tern nie wspomina, a uwagi jej twojej przyszłam do przekonania, że my nie ;esteś· 
Romans z naszych czasow w 4 tomdch, Borsuk, chcąc się jej pozby4 - dojdziecie wkrótce co do Gratki, dają mu wiele do myślenia i trwogę my dla ~iebie st~ r~eni i ~e ja nigdy żoną twą 

przez Jerzego Bornes'a. do wąwozu, a stamtąd widać już zamek. Nie mo- jego tylko jeszcze zwi~ksllają. zostać me mog~ 1 me pow1anam. 

155) 
(Ciąg dalszy), 

żecie zbłądzić nawet, gdybyście chcieli. Stan -zdrowia jego zadziwiająco szybko się po• Już chócby tylko warunki zewnętrzne jak po· 
- Ach, nonsens - wtrąca Rudobrody, po- lepszył i dzięki pielęgnacji Teresy, opuszcza on w chodzenie i przeszłość moja, wymaga naszej rozłąki. 

wstrzymują Fanny. - Ja ją odprowadzę, aby jej dwa dni pózniej łózko, mimo rany, którą mu cy· Jestem pewna, że czułbyś się u mego boku nie• 
Powiem to hrabinie, ale co do pieniędzy, się co złego nie stało po drodze. gania podc..:as ostatniego napadu zadali. szczęśliwym i · że żałowałbyś wkrótce kroku, decy· 

nie wiem, czy jeszcze coś dostaniecie. Lecz Fauny nawet o tern słyszeć nie chce i A odpowiedź od Gratki nie przychodzi. Na os- dującym o całej ·twej przyszłości. 
_ Oho 1 _ woła Rudobrody. - W takim ra· wyrwawszy się z jego rąk, ucieka, co jej sił starcty . . tatni telegram mu nie odpowiada, mitr.o, że wie, Przyszłam do tej światłomości, że i miło§ć mo• 

zie naciągoiomy inne struny. Powiedzcie to pani Rozczarowany herszt przemytników zaczyna iż on jest choty i to w niebezpieczeństwie ivcia. ja ku tobie nie jest ową prawdziwą, gorącą miło-
hrabinie. klnąć i chce się za nią w pogoń rzucić, lecz Bor· Jak to być może i w jaki sposób sobie miicze! ścią. lecz więcej uczuciem pewnej wdzięczności i 

_ Nie przestraszy ona się tego - odpow~ada suk zachodzi mu drogę. nie jej wytłumaczyć? Hra!lia Eg )n oh~ ma · prze· przyjaźni. · Ze skrwawionem sercem muszę wiec 
Fanny ·- cóż ·wy jej zrobić możecie? . . - Nie. rób ~łupstw,. Rudobrod~ - .perswaduje czucia o. wnafinowan~j intry~ze Olgi, uknutej na zrszygnować. Starajmy się zapomnieć wzajemnie o 

_ Więcej, niż ona sobie wyobraża. Jeżell pa':u on. - DaJ so.b~e s~ok6J. z tą g~up1ą dz10wczyoą ro:z.erwame. serc f ego ~ _Gratki. · sobie ! To jest moje niezłomne postanowienie któ· 
hrabina nie zrobi czego od niej żądamy, to będzie Borsuk śmieJe s1ę gmewo1e 1 trzyma swego to- Byłby s1ę najch~tn•eJ zaraz w drogę do domu rego nic zmienić nie potrafi. Nie pogardzaj mnq. 
w nas miała nieprzyjaciół. Spodziewam się, że ona warzysza za ramię. wybrał, ale czuje się niestety tak jeszcze osłabio- J11bym sobie to za zbrodnię poc~ytac musiała, gdy-
będzie 

0 
tyle rozsądną, aby do tego nie doprowadzić. l Chodź, stary przyjacielu. Mamy o ważniejszy.::h nym, że sam przez pokój przejM nie mole. A ten bym cię co do uczuć swoich dalej łudzić miała. 

_ Ależ wyście już do§ć pieniędzy od pani hra· rzeczach do myślenia. l niepokój i niepewność co do Gratki, jeszcze ·bar· Zwalniam cię z danego słowa. Ntc ci~ więcej do ' 
biny wydarli - woła Fanny oburzona. - To jest Udaje mu się :::areszcie uspokoić Rudobrodego i dziej niemoc i rozpacz jego wzmagają. mnie ~ie wiąże. 
bezwl'ltydne żądanie. . po krótk~m cz~!e stają obaj przed wejściem do Pewn~go _Poran~u . . trzeci dzień po ~apadzie C'f· Stokrotne dzięki za wszystko dobre, które od 

Rudobrody śmieje się rozbawiOny. Fanny podo· obszerneJ faskmi. ganów, s1~~z1 hrab~a ~gon n~. we~andziE~ pogrążony ciebie joznałam Nie mog~ jednak dłuig; z hojności 
ba mu si~ w tej roli. J t t t ·• któ . . t . l w głębokieJ zaduroJe 1 bardzieJ, ntż zwykle dręćzy twej korzystać, gdyż nie uważam się więeej za 

_ Panienka tak mówi, jak gdyby z własnej d e.s. 0 k a sal~~ hgrob._~, w E reJ SI~ P~1~emy nicy go pytanie: Dlaczego Grata nie odpowiada? twoją narzeczoną. Jestem teraz dla ciebie zupełnie 
kieszeni zapłacić mi ula. Co panienkę to obchodzi, aw~JeJf u. ry~a 1 1• r~ teto d gona wł 1~Zil. k . . . Wtem wchodzi Teresa i przynosi mu dwa tisty, obcą i muszę sama o sobie pomyśleć. Mam zamiar 
ile pani hrabina zapłaci ? b . a e .1m s~, ~e 1 u ę \ ~up~ 01-~ spok OJnl 1 mówiąc z uśmiechem : opuścić ojczyznę zupełnie. 1 _ 0 z was prawdziwy rozbójnik - oburza _ezl()efz~t, . wo e:/ u z~a~~c 1~ ryJ ;e · k - To z ojczyzny, panio hr8hio. Gdy wrócisz, nie zastaniesz mnie jut tutaj i 
si"' znóV: Fanny. - Hrabina przecież nie wytrząsa .ł! • s ro mek we 0ś ~ą okm 0 wnkętórzaj. bl orksu z~- Hrabia Eg(1n wyciąga niecierpliwie ręce po po l wszelkie poszukiwania za mną z twej strony da-
~ . !:!WleCa wos OWił Wlecz ę, przy re as u Wnh d r t t - k . . b b ł N b . . . . . 

piemędzy z r~kaw.a . . b h d . .... d . b. kają oni głębiej w ten podziemny przybytek. an~ ~u ts J
0
, a Jwarz Jbego _o rywa. dSIQ. Clekronyrot remtne dly ~, Y,· b ~~ zo a_czy~~ bmnd1~ mgdy wu~ce; 

_ To mme me me o c o zt, s"ą ona Je 1e- Wt k . . . 1 d k t ć . l • rumJeucem,. l zna e on owtem na Je ne1 z oper - o a nas o OJga naJlepteJ ę z1e. 
rze. Ale ja je mieć muszę. · 1 • • w strz:łm k~ó~zu~~ SI!i~~k:ot~e':n %~~e':n 0

1db~:Szą pismo Gratki. . . . Zapomnij i przebacz. To jest wszystko, cz{lgo 
:z) Fanny widzi, że mu tego nie wyperswaduJe 1 Y Ni ~a . ęll St 1 1 ~·d - To od meJ, nareszcie - woła wzruszony . od ciebie żądam. Za trzej obraz mój w twej piersi 
t) wściekle zła post~pufe, 'milcząc obok niego. b d . t~przyJ Cle ".· ~z~ el~ó k szepcze u o· Biorąc n6ż w rękę, otwiera szybko kopert~ nie i uszczęsllw tę, która cię więcej kocha odemoie. 

Nie spostrzega ona lubieżnego spoJrzenia, któ· ro 'f 1 sięga po sw.;-)ą u e w ~· zwra~jąc więc~j . uwagi na Teresę, ktorej oczy Nie myśl też, że ktoś na mnie wpłynrtł. Olga 
rem ją stary bandyta obrzuca. Pożera. on ją for- ROZDZIAŁ CLlV. lzam1_ się napeł?IaJ~· . . . n~e wie nic o mojem postano~ieniu i o•li~cie tym 
mainie oczyma, gdyż ~ydaje ona ml:! _stę w t~m Pter~ ~łodeJ dziewc~yt~y. po.d~os1 SIQ ~łębok1em m~ przeczuwa. Nie dowie się tet o tern, gdyt ja 

_ męskiero przebra~iu, t>tóre kształty JeJ uwydatma, P.rzy~rnębłająca n•wlna. westchm~mem, a łzy ś~1eka1ą l~l po p_ohc~kach. zntknę bez śladu . . 
podwójnie pociągaJącą. . H b E . D Hrab1~ ~gon cz~~ hst Gre.tk• •. ~Ie rysv Jego C? Ser_dec~ne P?Zdrowtenta po raz cstatni od nie· 

ro, Pozostali eni o wielki kawał za Borsuktern któ- ra ia gon pełen jest mepokoju. ostał w raz bardzieJ posępmeJą, s z •p1ers1 Jego wyrywa su: szczęśhweJ TweJ • . . Gretk,•. 
ry sil~ odwraca i mruczy gniewnie: . . tym czasie już dwa listy od Olgi, ale ani słowa boles~y okrzyk: Po raz dliesiąty może czyta hrabia Egoo list 

zit _ Puść dziewczynę. niech sobie teraz tdzte od Gretki. . L1st ten, k!óry (}_lga z pomocą Fanny zmienili! sweJ narzeczonej, lecz treści jego pojąć nte może. 
u 'wolą drogą. Jesteśmy już nieopo~al naszego cehr. Co to ma znaczyć. Dlacźego ona nie pisze? 1 sfałszowala, orzmr Jak następuje: Nie mQ~e w. żade::1. sposób zrozumieć okrutności i 

_ Dobrze, dobrze - uspokaJa go Rudobrody Staje się z każdym dniem niespokojniejszy. Dla .Kochany Egome l . trzeźweJ obOJQtnośct, z któr14 wszystko Jest wypo .. 
• ~ ale ona mo2e pójść z nami 1 . czego Gretka mu nie odpowiada? Nie umie on teJ Li~t i ~epeszę otrzymalam i boli mnie .n!ewy: wiedziane. • 
s, :- Nie _ odpowiada Fanny - Ja muszę wra- zagadki rozwiązać . mowme, ze Jesteś chory. Jeszcze bardzieJ boh (C fłB dalszy nastaapi). 
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katedry, pałacu bisku~iego ~sarnina~;:' Ri~-~e Janeiro-4. - ~S?.~S~~~ 
duchownego~. stąd P?staaow!ł rząd oddać dzienniki komentuJ' !lo szeroko • 

DU A•~LEGRETfl FILHO. 
LECZENIE OGÓLNE 

Specja ność: ch:noby kobiece i ~zle· 
•u ... Ł .... n!f.uje od 10 do 12 i Qd <ł 

do 5 
Konsultorjum l rezvde!lcja: ul, Cnm

mendador Arau;o n. 5.~. Telefon n. 651) 
o~ 

następującą ciekawą t:ozmdwę z 
posłem Brytem. 

- Jak p. poseł zapatruje się na sy
tuacjE:', itora się wytworzyła i jaki PflD 
prt.awiduje dalsty rozwój wypadków w 
związku z f.!ktem, te z chwilą wy,;tąo\e· 
nia panów z .Ptal!ta• wiQkS7.0ść r~do· 
wa wł ·ściwie prtestttła isLoit>ć? 

- Dalszy rozwój wypadków zale~oy 
jest od tego. co zrobi rząd O ile rr.ąd 
zdob~Jzie się na przyjęcie naszych ~ądali 
w dzied:tini& reformy rołQej i innych po
stulatow ludowych, to udJ~:ielimy mu po• 
parcia 

- A o ile nie? 
- W takim razie gloa ma lewica D> 

nlej należy wystąpienie z odpowiednim 
projektem wytworzenia nowej większołci, 
ktC\raby z-tstqp :ła obecną i wyłoniła no· 
wy rzą L 

- A więc trzeba pnyjść do przeko· 
nania, te powstanie nowa wiQkszość -
lewicowa? 

- Owszem uważam to za motliwe. 
- Jeszcze jedno pytanie: czy są.d11i 

ran. ~e m·Jte powota6 i stworzyć &rz~d 
większość ~awicow!! bez mniejszości 
n·1rodowych ? . 

Przypuszczam - odpowiada p. Brył,
te bez puparcia moiej!zości narodowych 
większość lewicowa jest niemo~liwa. 

- A więc? 
- A więc trzeba wejść w porozu• 

mienie z mniejszościami. 
Taki to jest patrjota ten p. Brył. 

BOLSZEWICKIE Kł.ÓTNIE. 
Warszawa. - Pukłócilo ~tiQ nawet tak 

dobrane towarzystwo, jak bolszewicy ro
syjscy. Bolszewik Kopylew w .Prawdzie• 
pH!Ze o powszecbnem przekonaniu lu
duoścl. że 99% obozu bolszewickiego 
stanąwią żydzi, a 100% - łajdaki. Mimo 
teJ jednolitości towarzystwo bolszewickie 
ki6ci się w najlepsze. 

Szereg odchyleń cd idei Merksll i Le
nir a popelmonych przez obecnych wład· 
ców i żelazna ich ręka w tQpienió s~ 
modzielności, rozpQtala opozycję do któ· 
r(lj przyłączył się sam Trocki. - Prze
ciw niemu wystąpił Stalin z ostrym ar
tykułem, W) tknął roll obłudę, pózoe przy· 
stąpienie.do bolszewizmu i t.d. Wywołało 
to żywą dyskusję w kołach robotnicz\·ch. 
która coraz częściej wcłajl\ o Z'llianfł 
systemu r7.ądów, Może nareszcie wewnę· 
frzoy ruzlam przyspieszy upadek rządu, 
który je•t prowokacją chrześcijaflskiej 
cywilizar·ji. 

Wiadomości z Rio de 
Janeiro. 

RIO, 27- I-1924. 
W przełomowych czasach jakie prze

żywamy, w ezasach wielkich katakłi· 
zmów dziejowych, gdy na miljony i . na 
dziesiątki m l1onów jak obecnie, się li· 
czą ofiary, gdy w gruzy ai~ obracają 
zda się n11jpotężoiejsze świata mocar
stwa, gdy śmierć gwałtowna udziałem 
się staj" ongi n11jsilniejszych mocarzy -
ich losy trariczne dziwny orłdżw!ęk 
Z1lajdują w słabych a wraźliwych du
chach. 

Jak po Wielkiej Rewolucji Francu
skiej, po zgonie syna straconego króla 
Ludwika pojawiło się parę dziesifltków 
pretendentów do jego imienia i rodu, 
pretendentów, wieksześć których święcie 
wierzyła w swe pochodzenie z rodziny 
Bourhon'ów, jak ongi jeden z podailł· 
cych się za syna Iwana GrotoeJo, a 
przez panów polskich i kozactwo na 
tron moskiewski posadzony jako Dymitr, 
jeśli i był samozwańcem to sam tego 
nie zeznawał. lecz był szczerze przeko· 
nanym o swem poebodzeniu od strasz· 
nago cara, tak i dziś nie brak o3Ób po 
świeci(), któte pod wrdeniem okropnego 
końca rodziny ostaŁolego cara Rosji 
przyszły do przekonania, te Jfł córkal&i 
ulbo i synem Mikołaja U zamordowape• 
go orzez bolszewików w Ekaterinburso 
w 1918 roku. 

Nie ma i nie może być D!ljmniejszef 
w Młiwości, te z całej rodziny carskiej 
u e żywiQno nikoso, dewiedzionem to 
było w czasie zaj~cia Uralu przez woj· 
ska admirała Kolczaka. Admirał ten po
lecił przeprowadzić w teJ sprawie 'Ie· 
dztwo i urzędnik do tego wyznaczaur 
sprawdził i dowiódł niezbieie dokumen• 
tami i zeznaniami naocznych Awiadków, 
że cała rod2rina carska wymordowaD• 
została, a trupy ich spalono i popioły 
do stareJ sztolni rzucono. 

Miało to miejsce w nocy z 16 na 17 
lipca 1918 roku Prawie w tymże cza
sie w Ałapajewskim Zawodzie. tak~e na 
Uralu, zamordoW9DO wielkich książfłł 
Sergjusza, Igora, KonstantellO i l wana 
a, w Perlili ..,... fdicbała, brata ostatniGaG 
~ara. 

Od ctasu do c~asu p!'zemykaly sil} 
po guzetacb notatki, że w tu1 to tam 
zjawiały 5ię kobiety lub mężc,.yźni po· 
dający si~ za zamordowane w Ekate
rinburgu dzieci carskie albo i za brata 
carsxiego. Notatki te były krótkię i 
zwięzłe, bo rzecz siQ dzi11ła dllleko za 
oceanem - pretendenci do miata dzieci 
Mikołaja koń!zyli swe pretensJe zwykle 
w domach warjatów. bo podobne pre 
tensje nie zachwycały zupeln'e r.sób 
cb~cych robić przy pomocy tak głupie 
so ~:~amozwaństwa - interesów, mogą
cych ich zaprowadzic do kozy za oszu 
atwo. 

Ale, przed paru dniami pretendentka 
do imienia i osoby jednej z carskich 
córek, z początku Tatjaoy, potem Olgi, 
objawiła się na horyzoncie stolicy bra 
zyhjskiej. A te pomiędzy Nowym Ro
kiem a karn!lwałem mamy tu w Rio 
sezon odpowiadający 03órkowym mie• 
siącom w Europie i trudno jast c'ągle 
truć publictność atakami na Epitacia i 
wzajemnem oporządzaniem przaciwn1ków 
politycznych, i trzeba od czasu do czasu 
dać im coa nowego i nadzwyczajnego, 
tylko nie ś. p. W ęta Morskiego. bo w 
tym temacie to nawet i dzieci czytać 
nie chcą, przeto daje siQ tego samego 
Węta pod innym obrazem i w rozmai• 
tym, srosownie do gustu, sosie. 

St21u taka dama, która ma pretensje 
by6 córką Mikołaja II jest istotnem bio 
gosławieństwem dla d~iennika potrzebo· 
jącego dać swym czytelnikom co& nad· 
zwyczajufigo i osobliwego. WiQC repor
terzy biegają za osobą, rozpytu)!l się 
po wszystkich rosyjskich żydach i ży
dówkact- łapią jednego i drugiego z 
emigrantów, którzy prawdopodobnie ani 
cara ani jego rodziny nigdy nie widzie· 
li, piszą recenzje na cale strony olbrzy
mich riaskich dzienników, P.Oruszaj'ł na· 
wet policJQ i po kilku doiacL wywiadów 
publika z tago co czyta nie jest mądrzejszą 
nit była dnia pierwszegu. Ze wszystkie· 
go jdnakte wnosić m.:.tna1 te niedoszła 
Tatjaoa Olga jest rzeczywiście żOul\ czy 
kochanką jednego niemea Juljusza Dtlu 
stera, z którym żyła prv.ez 4 lata w Bor· 
linie i prawdopodobnie osobił nerwowo 
chorą, o wielkiaj a chorobliwej imagina· 
cji. ~aturalnie, policja nic z nią nie ma 
do czynillnia, gdy! pretendentka kwalifi. 
kuje się Jedyn e do domu warjatów, w 
którym obecnie, prawdę powiedziawszy, 
nie wystarcza miejsc dla niebezpiecznych 
furjaŁów - więc nieszkodl.wi jak pseu
do-O'ga mogą spacerować po mieście. 

E SKI. 

------------------~----'----
Przeglą.d religijny. 

Pamlęć • ka. are7b. Cieplaka. 
W umysłach i w sercach ~wiata ka· 

tolickiego a szczególnie w sercu .,Ojca 
Cbrze§cijslistwa41 trwa ciągła troska o 
los bohatersldego wyznawcy Wiary, o 
b. arcyb. Cieplaka. Często Ojciec św. 
wspomina o nim i stara się nieść mu 
wszelka mo~liwą pomoc i pociechę. 

Na ostatnim Konsystorzu watykańskim 
01ciec św. r6wnież zaznaczl·ł, te nie
pokoi się o los arc)·biskupa Cieplaka, 
który dotychczas jęczy _we więzieniu, 
dodając, it nie moaąc uczynić nic inoe
go, usiłuje przynieM mu ulgę swoimi 
modłami. 

Tak jak Ojciec Swięty, podobnież nie
pokoi się, cały nar6d polski o los tego 
przykładaego syna Ojczyzny i wzorowe
go arcypasterza, który jest chlubą epis· 
kopatu polskiego. Mote niejodoemu 
przychodzi pytanie, czemu wszystki~ za 
bieei u sowietów, tak Rzl\du polskiego 
jako też i Watykanu, dotąd s, ełzły na 
niczero ; jak tłomaczyć ten upór boi· 
&zewicki? 

Pan Zygmunt Kotarski, obecny Szef 
Oddziału Administracyjnego Generałaego 
KowiSflrjatu w Gdańsku, a w czasie wy 
wiezienia ka. arcyb. Cieplaka do Mo
tkwy, kouul w Peter:;;burgu1 który 
jak juŻ swego czasu pisaliśmy zaszczy· 
cił naszą Redakcję swą wizytą, obja• 
śnił nas, te or,ór ten jedynie mo:toa 
wytłomaczyć usiinem staraciem sią so
wietOw o uznanie przez Ojea św. rzfldu 
bolszewickieeo, jako prawnie istnłejl\ce• 
go ( de Jure) Owszem rz14d bolszewicki 
nie zaprzysi,gł się na zgubQ ks. arcyl>. 
Cieplaka, al&, jeżeli ma so wydać Pol
sce, to tylko za eenę uznania .de jure• 
bolszawji przez Polakę i przez Waty· 
kan. Zaiate Ojciec św. ma przed sobą 
trudD! do roztrzygoi,cia dyle:;;;at. Że 
w Watyka:1ie raciztł nad rozwiązaniem 
tej kwestji, dowód mieliśmy w tam, że 
na naradzie kardynałów w sprawie u 
znania sowietów, kardynałowie włoscy i 
francuscy byli za uznaniem, a niemiec· 
cy przeciw. Trudno tu powiedzieć czy 
k!lrdynałowie niemieccy w tej s~rawie 
klerowali się więcej tasadami Wiary, 
czy też interesami polityki niemiec· 
kiej ? ... ~dź co b!ldt sprawa uznania 
Hlldu bolszewickie1o nie jest jeszcze w 
kołach watykańskich rozetrzygnięta a 
tem samem los naszego biskupa-wy· 
znawcy w dalszym ciągu napawa nas 
ałuszntł obawą. 

-c:•-
Zaon posła ks. La.to•ła· 

wskleao. 
. Głęboką talobił okryła się Polska 
Jeden z najzacnie(szycb i najpożytecz-

olejszych pracow:J.ików w wolnej i nie· 
podległej Ojczyź'lia, chluba duchowień
stwa i narodu polskiego, poseł d0 
Sejmu ks. Kazimiot·z Lutosławski 
umarł w sobotę dnia 5 stycznia r. b. 
Bojownik w imię zasad św. W1ary był 
znienawidzony przez socjalistów, wy· 
zwoleńców i liberałów. Pomimo tego i 
oni nie mogą odmówić ś. p. ks. Luto· 
sławskiemu swego uznania dla jego nad· 
zwyczajnych zdolności i dla nie5trudzo 
n ej a wszechstronnej pracy. Oto co pil 
sza liberalny .Kurjer Polski• z War
Rzawy: 

"Wczoraj popołudniu nadeszła do 
sejmu wiadomość o śmierci jednego s 
najczynniejszych i najbardziej znanych 
posłów sejmov!ych, ks. dr. Kazimierza 
Lutosbwsk~ge. 

Urodzony w 188) r. w Drozd.owie 
pod Ł1mżą, kształcił się zagranicą; do 
ktorat medycyny otrzymał w Zurychu w 
!903 r., kurs ftzykalny ukończył w Lon' 
dynie, poczem wstąpił do seminarjum 
duchownego i otrzymał święcenia ka· 
płańskie w 1912 r. Wy~sze studia teot 
logiczne odbywał w Fryburgu. Odrazu 
wszedł w ogień działalności społecznej i 
politycznej: brał udział w życiu polity
cznem emigracji, kierował wydziałem 
wojskowym Rady Polskiego Zjednocze· 
nia Międ-typartyjnego w Mo:ilkwie, prze 
dzierał siQ przez front, jako emisarjusz 
tamtejszych organizacJi do kraju i na 
Zacbod. Za swą działalność został od 
znaczony Krzyżem Walecznych. 

Wszedł do SBjmu Ustawodawczego z 
okr.;,gu estrowsko łomżyńskiego, jako 
czołowy kandydat Związku Ludowo•Na• 
rodowego Z tego okręgu został wybra. 
ny do sejmu obecnego, W obydwóch 
kadencjach zajmował jedno z najwybit 
niejszych miejsc w swojej frakcji i w 
całym sejwie. 

Ntezmiarnie pracOwity, wykształcony 
i ruchliwy, zasiadał w wielu komisjach: 
jednym przewodniczył, w innym refero· 
wał, wszędzie zabierał glus. Wnosił do 
pracy żar namiętności i fanatyzmu. 
(Czytaj: żar miłości wiary i sprawiedli 
wości. Dop. Rod ) . • • • , • . • . 

Zapał, niezwykły dar krasomówczy i 
~ywa inteligencja czyniły gó podobnym 
do . . . • • . • (porównanie zostawiamy 
Kurjęrowi). Sucha, szc;.mpła, ascetyczoa 
jego postać paliła si4t jakimś nieusta n. 
nym ogniem wewnętrznym, który mu 
dawał siły do działania na ró~nych poe 
lach jednocześnie. Oprócz intensywnej 
pracy prawodawczej i politycznej w 
sejmie, znajdowal on je~zcze dość cz su 
do pisania artykułów "' prasie narodo
wo-demokratycznej, redagowal • Bulletin 
Catholique de Pologne•, korespondował 
do pism zagranicznych, kierował kołem 
prefektów, brał udział w pracach har· 
cerskicb, byl najczyooiejszy:n agitatorem 
wiecowym, wydawał dzieła. Z prac tych 
wymienić nale~y: .o potrzebie filozofji 
w wykształceniu ohvwateta•, , 1''.lołogja• 
(3 tomy), .Młodzie~ a polityka• itd. 

W hierarchji duchownej w krótkim 
cz:asie zajął wysokie stanowisko, jako 
prałat domowy Jego Swi!itobliwości. 
Trudno wymienić wszystlda dziedziny, 
w których pracował ten wszechstronny 
i wielce utalentowany c1:łowiek. Zgon 
jego jest niepowetowaną stratą dla 
stronnictwa, w którem był mózgi~m i 
nerwami. Ze świata zeszła indywidual
ność silna, jedna z tych nielicznych p01 
staci, które jaskrawo zarysowuj~ siQ na 
bezbarwnym, szarym tle naszego młodo
cianego parlamentu. 

Niechel mu ziemia lekkil będzie l' 

Troche o stosookaeh koście!
. nfch w Łotwie. 

Ludność republiki łotewskiej w blizko 
dwocb częściach jest luterskiego wyzna· 
nia, a w jednej trzeciej wyznaje Wiarę 
katalicką. 

Za czasów panowania rosyjskiego ka 
tolicy podlegali metropolicie mohilewskie. 
mu (Ostatnim metropolitą mobil jest ks. 
arcyb. Cieplak) i wszelkie staranta W a
tykanu u rządu carskiego, mające na celu 
stworzenie osobneio biskupstwa w Rydze 
oiu zostały uwieńczone pożfldanym skut• 
ki e m. 

Gdy po upadku caratu w Rosji ogło · 
szono wolność religijną, Ojciec Sw. za· 
mianował ówcztlsnego proboszcza pe· 
tersburgskiego, ks. Ewarda hr&biego 
0' Rourke'go, pierwszym biskupem ka· 
tolickim w Lotwie z rezydencji\ w Ry. 
dze. Nowy biskup zamieszkał w skrom
nej plebanji kościoła Panny Marji przy 
Płacu Zamkowym. 

Gdy powstała i Ikonsolidowala się 
rzeczpospolita łotewska, jej minister spraw 
zagraniczr:ych p0wiadoQ1ił ks. biskupa 
O' Rourke'go, który jest Polakiem pocho· 
dzenia-ze strony ojca- irlandskiego, że 
rząd łotewski jest gotów oddać do dy· 
apozycji biskupstwa katolickiego w Ry· 
dze katedrę, mieszkanie dla biskupa i se· 
minarjum duchowne, o ile Papie~ zamiaa 
nuje dla Łotwy biskupa narodowości lo· 
tewskiej. 

Watykan przyj11ł propozycję, ks. biskup 
O' RoUEke zrezygnował i został zemia· 
nowany delegatem papiezkim w Gdańsku 

Teraz przyszia:kolej na rząd łotewski, 
wykonać swoje zobowiązania Warunki 
finansawe nie pozwalają młodej republi
ce łotewsl!.iej na wybu~owanie noweJ 

do dyspozyCJI ks. btskupowi kośc: ół Sw. . . "11 • uzna 
Jakóba, który ;est własnością rządu, na ma .~de JUCe• rz~du sowietów w 
katedrę a przyległy, ilawny klasztor po· RQS)ł przez rząd angielski, 
cysterski na sem~n~rjum. K~ściół ś~. Londyn 5 -Telegrafują z Moskwy1 
JakJba przechodztł JU~ rozma1te .~oleJe: że rząd bolazewicki spodziewa się 
W czasacn tak zwaneJ ReformacJI prze- wkrótce sweoo z a · t k"' 
szedł w posiadanie luteranów. Król ' pol· ., .. u 0 ~~a. a :..e P.~zez 
ski Stefan Batory po przyłączeniu Łotwy rzl\dy N orweg)a, BelgJ• l FrancJI. 
do Polski w roku 1582, oddał ten kościół 
ponownie do 'użytku katolikom. Gdy król 
szwedzki Gustaw Adolf kraj ten zawojo
wał oddał ten kościół szwedzkim i f1n· 
landskim luteranom, a gdy w roku 1710 
Riga przeszła w posiadanie Caratu rząd 
rosyjski llddał ten kościoł do dyspozycji 
niemieckim luteranom. Obecnie jak już 
mówiliśmy rząd łotewski, spełniając zo• 
bowiązania konkordatu z Rz.ymem, zwra• 
ca kościół najpierws~ym swoim właści· 
ciałom, to jest katolikom. 

Sprawa ta jednak wznieciła straszny 
gniew w krajach skandynawskich: Duńscy 
i szwedzcy luteranie i protestanci pod· 
nieśli w gazetach i na zebraniach wielki 
krzyk o .zachłanności rzymskiej•, o 
.rabunku kościola prze?; Papieża• i t, d. 
W Szwecji nawet odbyło si~ głosowanie 
w p8l'afjach protestanckich jako protest 
przeciw oddaniu kościoła katolikom. · W 
samej nawet Łotwie prowadzili agitację, 
aby ludność łotewska zaprotestowała 
przeciw akcji rządu, a to tem więcej, że 
wsdlug konstytucji łotewskiej ostateczna 
decyzja w sprawie prHjęcia jakiejś uchwa 
ły nie zależy od posłów lecz •d wybor· 
ców, t. j. jeżeli przynajmiej jedna dzie• 
siąta część przeciwko uchwale posłów 
zaprotestuje. Pokazało się jednak, te lu
dność łotewska, jak już powiedziano w 
1; 1 protestancka, godzi si~ z projektem1 

rządu, bo naw~t tej małej liczby wybor 
ców nie zdołali zagorzali luteranie poty
skać do zaprotestowanie przeciw p roje · 
kŁowi rz~du. Przejście starożytnego ko
ścioła Sw. Jakóka w posiadanie katoli· 
k6w więc pomimo wszystko stanie siQ 
faktem dokonanym; zaś luteranów szwedz• 
kich motnab~, zapytać, czemu nie pro
testowali, gdy Bi11mark niezliczone kościo 
ły katolickie rabował i oddawal prote· 
staotom; czemu nie protestowali gdy 
moskale liczne kościoły katolickie odbie· 
rali Onitom i oddawali schyzmatykom; 
czemu nie protestowali, gdy po wojnie 
wyznawcy Marcina Lutra w Dzwińsku 
przywłaszczyli sobie katolicki kościół po 
je:micki, który Rosjanie odebrali katołi· 
kom? - Taka to jest sprawiedliwość 
lutt:Jrska! Niech więc wrzeszczą ile zechcą, 
my zaś cieszymy się, że starożytna świą
tynia katolicka, która tyle czasu była w 
poniewierce u heretyków, przeszła w po
siadanie Kościola katolickiego. 

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

Rosja. Warszawa 1.- Zawia 
damiajt' z Moskwy, że Komitet 
Partji Komunistów postanowił po• 
godzić si~ ze wszystkieroi stron
nictwami przaciwnemi. 

Warszawa 1. - Donoszą, że 
stan z<lrowia komisarza wojennego 
Trockiego, przebywającego obecnie · 
na półwyspie krymskim, jes! bar· 
dzo poważny. 

Moskwa l. - Bolszewicy che~ 
zrobić z [..enina świt:tego bolsze
wickiego. Na razie mają zamia.
ku uczczeniu pami(ci Lenina zmie• 
nic nazwę partji i nazwać ją: • Partia 
botszewteka Leni na c. 

Londyn 1. - Telegramy nade
słane z Moskwy za w adamiają1 te 
nastąpcą Lenina zostanie prawdo
podobnie obrany Stalin. 

Londyn 2. - Ar.:glja u1.nała :t de 
jur~ł obt:cny rząd sowiecki w Ro• 
sji, który przyrzekł wszystkie kwe· 
stje długów i inne załatwió zgodnie 
na podstawie później zawrzeć się 
mającej umowy. 

Moskwa 2. - Kongres federalny 
sowietów zatwierdził jedno~łośnie 
politykQ obecnego rządu, nakreślo· 
na przez Kamieneffa4 dotyc.zącą wal• 
ki z kapitałami prywatnymi. 

Rzym 2. - RozpoczQte zostały 
pertraktacje miQdzy Rosją bolsze1 
wicką i Włochami celem zawarcia 
traktatu handlowego miQdzy temi 
państwami. 

Podpisanie tego traktatu jest spo• 
dziewane lada dzień. 

Rzym a. - Ukończone zostały 
pertraktacje ha:1dlowe mi(dzy Ro· 
SJ~ i Włochami, w celu zawarcia 
traktatu handlowego. 

Rzym 4. - R~ąd włoski uzna 
obecny rząd sowietów w R osji. 

W kołach ministerjaloych przy. 
puszcza się, że odnośny dokument 
podpisany zostanie równocześnie z 

traktatem handlowym. 

Grecja. Ateny 1. - Premjer 
greckiego rgabinetu, Venizellos po .. 
dał się"" do dymisjt z powodu opłat 
kanego stanu swego zdrowia, które 
z każdym dniem siQ pogarsza. 

Lon d yo 1 - Donoszą z Aten1 
że wra~ie gdyby stan zdrowia Ve· 
~iz~llosa się nie polepszył1 następcą, 
Jego na stanowisku szefa gabinetu 
mianowany b~dzie p. Casantaris. 

Ateny 1. - Do d~żko chorego 
Venizełlosa za wezwano telegraficz• 
nie z Paryża profesora francuskie• 
go D ra Abramie 

Porlugalja. Lizbona 3. -
Szefowie partyj monarchicznych po· 
stanowili energiczniej wałczyć, na 
terenie legalnym, celem zniesienia 
rzadów republikańskich, gubiących 
Portugal i~ i za prowadzenia mo .. 
narchjit która jedynie może pań· 
stwo uratować. 

Niemcy. Berlin 2.- Donoszą 
z Bawarjij że rozpoczną si~ tam 
wkrótce nowe rozruchy polityczne. 

Berlin 2. -Separatyści nadreń· 
scy opuścili w największym porząd· 
ku budynki rządowe w Wiesbade· 
nie, które zajmowali od poczlłtku 
ru1:bu separatystycznego. 

Urzędni~y "Rzeszy \zajmlł napo· 
wrót s w:> je stanowiska. 

Berlin 2. -Informacje nadesła· 
ne z Monachjuro powiadają, że 
marszałek Ludendorf pomimo da. 
nego słowa honoru, że wi~cej nie 
b~dzie si~ mięszał do polityki, wy. 
gło~ił podburzajlłcą mowę na 1\)eW• 
nym bankiecie, którą zakończył 
te mi słowami: :t Spodziewam si~, że 
obecny ruch niemiecki stworzy praw• 
dziwy naród niemiecki, zł~czony 
wierne m koleżeństwem c. 

Berlin 2. - Danosza z Wrocłaa 
wia, że kat Paweł Spahle1 po wy. 
konaniu 45 ·ciu wyrvków śmierciJ 
odebrał sobae życie z powodu śmier• 
ci żony, której utraty nie mógł 
przeboleć. 

Berlin 2.- Rzeczoznawcy finan· 
sowi• którzy badali połoienie finan• 
sowe Niemiec~ mieli wyrazić swą 
opinj~ . ż~ Nadrecja i Zagł~bie Ru• 
bry powinny być zwrócone Niem
ccm, aby te mogły siEJ podnieść 
i zapłacić swoje zobowiązania. 

Berlin 2. - Przemysłowcy nie. 
mieccy postanowili dostarc.zy6 rze• 
c.zoznawcom finansowym wszy
stkich potrzebnych danych gdyż jak 
twierdzą, tylko otwartość i s~cze• 
rość mogą, uratować Niemcv. 

Berlb 5. - Z Paryża tel~grafu· 
ją, że komitet rzeczoznawców fi .. 
naasowych1 któremu przewodniczy 
pr~edst;;.wiciel amerykański uznał 
za bardzo wygórowany budżet ~ie• 
miec, szczególnie odao~nie do wy• 
datków ministerstwa wojnyJ które 
dochodz~ do 650 miljonów marek 
złotych, podczas gdy stan czynny 
wojska niemieckiego wynosi zale• 
dwie JOO tysięcy żołnierzy. (Jest 
wiQC słuszne podejrzenie,~ że Niem · 
cy utrzymują znacznie WiQkszą ilość 
wojska P. R) 

Berlin 6, - Obawiaj21 się tu1 :2e 
rzec&ozn~wcy finansowi zafądają 
utworzenia monopolu soli~ tytoniu 
i alkoholu, co wywołałoby wielkie 
za mieszanie w bilansach i wy ma· 
gałoby użycia wielkich kapitałów. 

Stany Zjednoczone 
SMIERĆ WILSONA. 

Rio de Janeiro 4. - Telegramy 
nadesłane z Waszyngtonu donoszą 
o śmierci byłego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych i jednego z głów· 
nych twórców traktatu wersalskiego; 
Woodrowa Wilsona. 

Syły prezydent reoubliki amery. 
kańskiej ci~tko zapadł na zdrowia 
prawie zaraz po podpisania trakta• 
tu. Zdrowie jego od_ tego czasa s ta" 
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Dr. Graciaue de Ołlveira ~ 
operator-akuszer 

Leczy masażem elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

us?.y i gardło. 
Przy ul. 15 de Novembro 93 na piętrze 
nad apteką Tell. Telefon 575. 

•. ~ .. - .... - . .,.---.... w-- ······-·--- -

Należał do III zakonu Sw. Fran• 
ciszka i z powodu tego msza św. 
za jego duszęł zamówiona przez 
syna p. Józefa Sysaka i zi~cia p. 
Józefa Litkę1 odbędzie się w przy• 
szła sobotę, o godź. 7 -mej rano w ko 
ściele O. O. Franciszkanów. R. i. P. 

. Rodzinie śo. Piotra Sysaka Re· 
lo :':1( pogarszało, a .powodem było dakCJ!i •Gaz.ety Polskiejc wyraża 
ogramne .wyczerpame. spowodowa·.~, szczere współczucie. 
ne nadmierną pracą umysłową. 1 

Stany Zjednoczone tracą w Wił· 
Sonie jednego z n3jwiekszych i naj. 
utzciwszjch m~żów stanu. Jego 14 
artykułów pokojowych, przedłożo· 
oych Konferencji pokojowej w W er .. 
salu, chociat usilnie zwak;;r.anych 
i w znacznej cz~~ci ni~ pn~vjętych, 
przejdą do histor.ii świata i b~dą 
w fr.zyszłości służyć za podstaw~ 
do unormowania przyszłego życia 
aarodów. Polska traci w nim szcze• 
rego przyjaciełaJ które!Du zawdzię· 
~za w znacznej cz~ści swoje roo:t.;li• 
we istnienie. 

Pogrzeb tego wielkiego mę~a stai 
tiU odbył si~ bez ostentacji, na wy· 
~ażne życzenie pozostałej wdowy, 
jnia 6 b. m. Zwłoki złożono w 
lrypcie katedry ś. S, Piotra i Pawła 
w Waszyngtonie. 

W chwili zgonu iiczył Wilsoo 68 
at życia. Był synem pastora angli. 
tańskiego. 
Sław~ i wysokie godności zaw• 

lzięcza jedynie swoim nadzwyczaj· 
1ym zdolnościom i niezmiernej 
trttcy. 

~------------------------
Konsulat Rzecsypospoi i tej 

•ol•kiej w · Hnrytybie podaje 
liniejnem •• wiadomeści O· 
.ywat•li polskich osiadłych w 
&razylJi, że poało•ki, jakoby 
r najbliższym csasle Rząd 
'oiMkl miał ich przewozić 
ezpłataie do PoJski, aie są 
1odae z prawdą i są ollliczo 
e zapewne aa wyzysk koJo .. 
.. tów. 

Hoasul B~ecs,-pospolitej 

Mis~ke. 
l t 
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RONIKA KRAJOWA! 
••••*sessssesssssessseess~ 

Z Kurytyby. 
OTWARCIE KONGRESU. 

Dnia 1 lutego br. w obecności 
~edstawicieli wszystkich władz sta• 
wych, federalnych i wojskowych 
.E. ks. biskupa D. Joao Braga 
1rzedstawicieli miejscowej prasy 
Bteligencji został otwarty stano• 

Koogres ustawodawczy. 

.PAD RĄBUNKOWY NA ULICY 

~a powracaja-cego do domu p. 
fana Kureckiego, mieszkającego 
Porlao, w sabot~ dnia 2 lutego 
na ulic) Ractcliff1 w miejscu1 
ie t~ ulic~ przecina ul. Silva 
lin, napadli zołnierze federalni# 
cyjoi i kilku cywilnych, pobili 
zrabowali mu gotówką 25$000.t 
on~dto zarzutkę, kapelusz i kil. 
dokumentów, które miał przy 
le. 
wiadkami tego brutalnego na· 
1 były dwie osoby.t ale nie mo• 
pospiE:szyć na pomoc. p. Ku: 
iemu z obawy* aby 1ch taki 
los nie spotkał, albowiem woj • 

vycb i cywilnych rabusiów było 
J. 
m Kurecki wniósł skargę na 
ji1 która przyr~ekła zająć siQ 
łicznie tym niebe.z:piecznem dla 
oju publiczności _kurytybskiej 
1eniem. 

OSPA. 

Kurytybie wybuchła na nowo 
i to dość sUnie. Zachorowała 
:na ilość osób. Było nawet kil· 
ypadków śmiertelnych. 

niedzielę dnia 3 b. m. u syna 
, p. Zachariasza Sysaka w 
Ile zmarł śp. Piotr Sysak w 
a roku życia. 
arły był długoletnim czytelni 
•Gazety Polskiejc1 bez któ 
.k nieraz w listach się wyra· 
ć mu było ci~żko. 

Z Para.ny. 
NIEBEZPIECZ NY KOLONISTA. 

W Castro, w miejscowości zwa· 
n ej :. Ronda c kolonista Walter de 
Andrade zabił wystrzałem z rewol· 
wHu swego sąsiada Sehastjana 
Gonvalvvs da Silva jedynie z tej 
przyczy11y, że świnie tego ostatnie· 
go wpadły do jego ogrodu. 

Po splłaieoiu tej nikczemnej zbro• 
dni Walter uciekł i dotychczas nie 
został od naleziony. 

PAPAGAIOS NOVOS. 
W poniedziałek po południu dn. 

4 b. m. spadł ~u ulewoy deszcz 
a wiatr był tak silny, że domy 
trzeszczały j ludzie byli w obawie, 
że domy się zawalą Miejscami u• 
parlł grad a wiatr był tak siłny1 że 
kukurydz~ wyrywał z korzeniami 
Trwało tak mniej wic:cej tO minut. 

z Bahii. 

PSZENICA W BAHIL 
Według iofcrmacyj nadesłanych 

do ministerstwa rolnictwa w Rio de 
Janeiro pszenica uprawiana w Ja· 
tabuaa, w stanie Babia~ dała znako• 
mity rezultat, 

W mł7nie stołecznym pszenica 
ta po zmieleniu dała 69,5fo maki, 
co jest dowodem, że pszenica w 
stanie tyro uprawiana daje wielkie 
nadzieje na prztsz!ośó i że powin· 
na być na znacznie więksża skalę 
uprawiana. 

Ze Stanu Rio de Janeiro 

ZARZ4DZENIA DLA USUNJĘCln 
BRAKU DROBNEJ MONETY. 
Mioiste:.- skarbu polecił mennicy 

rzodowej wybić znaczn~ ilość dro. 
bnej monety srebrnej, niklowej. 
miedzianej i z ałumioium, aby U• 

sun&ć istniejący oddawna brak mo· 
nety drobnej. 

Oprócz tego zarządził druk no
wych baoknolów pięciomilrei!:iO · 
wych, dwurnilreisowych i jednomilr. 
na ogóln!ł sumę 26.550:3601000. 

SĄ PRZEWIDZIANE NOWE 
TRZĘSIENIĄ ZIEMI. 

Rioskie obserwatorjuro seismo• 
graficzne zaznacza 80 nowych 
znacznych trzęsień ziemi. 

Trz~sienia te dadzą si~ czuó w 
odległości 2.100 kilometrów od Rio 
de Janeiro. Zac.zDfl si~ o godź. 10 
min. 3 sek. 30, a skończą się o 
godź. 11 m. 10 w nocy. 

POWIĘKSZENIE EKSPORrU AR· 
GENTYŃSKIEGO DO BRAZYLJł. 

Telegrafuj~ z Buenos Aires, że 
argentyńska Izba handlowa w Rio 
de Janeiro wyale do Argentyny 
specjalnego delegata, który zwie
dzi rolnicze, handlowe i przemy' 
słowe cz~ści tego kraju i b~d~ie 
agitował oa ko:zyść powiększenia 
eksportu argentyńskiego do Bra· 
zylji. 

P. POSEŁ PRUSZYŃSKI ZŁOŻYŁ 
POZEGNALNĄ WIZYTĘ PRE· 

ZYDENTOWI REPUBLIKI. 

Do dziennika •Gazeta do Povoc 
telegrafują. ~e u pana prezydenta 
Republiki przebywającego obecnie 
w Petropolis był z wizyt4 p. poseł 
Pruszyński1 aby si~ potegnać z pa· 
nem prezydentem przed wyjaadem 
do Polski 

Zam las t s w lok keu•ula brasy 
lijakieao przywiezioao swłold 

.Japońc•yka~ 

D&ienn\k rioski •A Noticiac o· 
świadcza na podstawie nie podej· 

-. ~ -. .... .. 
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rzanych wiadomo~ci, te zwłoki 
przywiezione z Japonji, oie Sil 
i<onsula Barradasa, który zginął 
podczas ostatniego trz~sienia ziemi, 
lecz jakiegoś Japończyka. Wiado"' 
mość swą zakończa humorystycz· 
oie, te w t('n sposób Brazylja bę 
dzie p;:;siadać swego nieznanego 
Japończyka. 

lł a wozy sstuczne dla roi 
••k6w. 

Dekret n, 4.802 z 9 stycznia b.r. 
postanawiający sprowadzenie szlu·· 
cznego nawozu dla rolnikow, zo· 
stał {}odpisanv i kontrasygngwany 
przez ministrów ~karbu i tolnictwa. 

Ogromns borze i deszcze ulew 
- •e powo•ują katastrofy, śmierć 

kilku os6b, tn•ziet pr~er,vy 
w komunikacji 

Od kHku doi trwające w Rio i 
okolicy burze i deszcze ulewne 
spowodowały wjelkie szkody ma
terjalne i spowodowały śmierć kil 
ku osób. 

Na •Morl'o de Macacosc spadła 
ogromna brrła kamienna, zmszczy• 
ła kilka domówJ zabiła pi«:cioro 
dzieci i poranił~ ·kilk1 osób. 

Wskutek wylewu rzeki Pirahy 
zniszczone zostały urzą.dz~nia wo· 
dociągowe miejscowości U ba N a uli. 
cy Formosa w Rio zawalił si~ dom• 
nie wyrządzając na szczeście wiąk· 
szych szkód. 

Pociąg po5pieszny dllżacy z Mi· 
nas o mało nie .tostał zasypany 
ziemią w pobliżu Barra de Piraby. 
Pociągi do Rio nadchodzą z wiei· 
kiem opóźnieniem. 

Z Rio Grancle do s ·ul 
Tra~edja w Forto Alegre. 
Donoszll z Porto Alegre, źe tam. 

tejsze • Centro Telephonicoc było 
teatrem strasznej tragedji. 

Zona p. Cyryla Pires, lunatyczka, 
w nocy, podczas snu wstała z Jóż· 
ka. wyciqgnQłlł z pod poduszki 
męża swego rewolwer i wy 
strzeliła go przeciw niemu, zabiJa. 
jąc go na miejscu. Po obudzeniu 
się ze snu lunatycznego i przeko· 
naniu sięt jak strasznej zbrodni do• 
konała, postradała zmysły. 

z Sao Paulo. 
Zaaezna kradzież 

Policja z S. Paulu prosiła tełe• 
graficznie szefa tutejszej pol1cji o 
uw~{łzienie niejakiego Franciszka 
Rafaela Caoo, hiszpana1 liczącego 
około 38 lat. który popełniwBzy w 
jednym z tamtejszych. domów ha n. 
dlowycb kradzież 45:000$000, zbiegł ~ 
do Kurytyby w towarzystwie pew~ 
nej kobiety. 

Fr. liaf. ~ano jest wzrostu śre· 
dniego, Wąsy ma zgolone i włos 1 
siwiej~ce. 

Minas Geraes. 
Wielkie wylewy, 

Rzeki Parahyba i Farahuna w1• 
stąpiły z brzegów wskutek ulew• 
nych deszczów i zalały okoliczne 
miasta i wile. Miae,ta Campos1 S. 
Fidelis i Juiz de Fora s~ zagrożone 
zupełnem zalaniem. Mieszkańcy ży• 
ją w strasznem niepokOJU i oba• 
wie utraty życia i mienia. • 

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

Kolonja SM Miguel (koło S. Barbary) 
STRASZNA I ŃADER BOLESNA 

PRZYGODA W TARTAKU. 
Od kilku lat ~raco~ał tu p. Stani• 

~ław Pawłowski jako zarządca całego 
tartak~, przaz wszystkich lubiany i sza· 
nowany młody człowiek. Dnia 17 sty 
czn:a o aodzinie pierwszej po południu 
udał si~ Staniaław Pawłowski w celu 
pogł~biania piły do suterenu. Po ukoń~ 
czeniu tam swej roboty przy zawiesza· 
niu pasa został nieszcztśliwie porw&flY 
za lewą roke i jakie sto razy tłuczony 
dookoła . Maj•c strasznie zmiddżone 
r~k~ i cały bok lewy, jeszcze po U• 
wolnieniu sł~, poszedł około 200 kro· 
ków. Przewieziony do szpitala w Ponta 
Grosaie, zaopatrzony został przy całej 
przytomności SakrAmentami św. Tu 
jednak po wielkich m~kach na trzeci 
dzień P. Bogu ducha oddał. 

BACZNOŚĆ 
Prawd&iwe tanie ceny %najdziecie w składzie sp()żywc.zym 

L UCCA & C-ia 
Wielki depozyt zboź~ i naclonalnego wina. - Sprzedaż hurtowna i detaliczna 

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

----------------------~---------------------
Zmarły był żonaty z jedyną córką 

p. Władysława Majthrzaka ze S Bar
b~ry i pozostawia ją z jednym dziec• 
ktem pogrąieną we wielkim smutku 
Kolonja S. Barbary, dni~ 3 lutego 24 r. 

Redakcja "Gazety Polskiej• przyj~łe 
powyższą korespondencj~ z gl~boko 
odczutem wspólc%uciem do wiadomo· 
ści. Piszący to jako dawniejszy pro· 
bou~z na S. Barbarze pam1ęt11 1. p. 
Stamsława Pawłowskiego jako czło· 
wieka uprzejmego, uc7.ynnego i pod 
kaźdym wzgl~dem pr,ykładnego. To 
też ~iorl}c. udzilll w żałobie po ś. p. 
Stamsław1~ składa w smutku pogrąźo· 
nym rodztnom Pawłowskich i Maj· 
chrzaków, a przedewnystkJem żonie 
po ś: p. Stanisławie serdeczne~ współ · 
CZUCie, 

Kol. S. Kandydy, 23 stycznia 1924. 
Prosz~ o łaskawe umies:czenie na 

szpnltach swego poczytnego pisma 
nut~pującego sprawozdania : \ 

Na kolonji S. Kandydy, dnia 20 
stycznia br. odbyło sio w nowo wy· 
budowanym domu doroczce Wdne 
Zgromadzenie Tow Oświaty ludowej 
pod wez, S'w WoJciecha. O godzinie 
2 i pół p. ptezes Jan Furmaniak otwo 
rzył obrady w przytomności 60 człon
ków i licznych gości, pole;:ając sekre
tarzowi odczytać sprawozdanie z dzia
łalności komitetu w r. 1923. Sprawo
tdanie wykuuje przystąpienie do Tow. 
42 c:donków, ubytek 18 członków h1k 
te z początkiem r 1923 Towarzystwo 
ma 81 członków. Cały prawie maj4· 
tek Towarzysttu włożył komitet na 
wybudo'llłanie domu Towarzystwa i 
zakupien·e potrżebnego terenu pcd 
dom. Ponieważ kasa Towarzystwa nie 
wystarczda na koszta, złożyli na ten 
cel pp, Jan Nadolny (starszy) !50$, 
Jdn Furmaniak 100$, Franciszek l~ulik 
50$, Stanisław Skrzyuowski 50$, Jó
zef Madolny 30$, Jan Cebula 30$, 
Teodor Woś lOS, prócz tego p. Fr. 
Kulik pożyc::yl na ten cel 3:000$, p. 
Jan Furmaniak 1:000$, p. Karol Szopa 
200$. Koszta budowy wyniosły 
6:947$500 prócz urządzenia wewn~trz• 
nego. W listopadzie roku 1923 zorga• 
nizował K' mitet nową orkiestro, która 
pod k erunkiem kapelmistrza wojsko• 
wego kształci si9 w muzyce, Na ten 
cel wydano 1:000$000. -· Na zapomogi 
dla chorych członków wydano 140$. 
Inne drobne wydatki 54$, tak że z 
końcem roku pozostało w kasie Tow. 
gotówką135$500 na po~yczce u człon 
ków jest 500$000. Po udzielonem 
jedmollnie absolutorjum przyst,piono 
do wyboru nowego komitetu. Wybra• 
no przez tajne głosowanie preze,em 
p. Jana Furmaniaka - wice prezesem 
p. Józefa Nadolnego, kasjerem p. Fran• 
ciuka Kulika, sekretarzem p. Stani!ła• 
wa Skrzyszowskiego, bibljotekarzem p. 
Józef~ Skrzyszowską, kontrolorami pp. 
Józefa W osia, Andrzeja Nadolnego. Win 
centego Gbura; wydz1akwi: Jan Urbik, 
Bernard Cho1ński, Karol ~zopa . Plotr 
Nadolny. Po przeprowadzeniu umowy 
z nowlł otkiestrą i uchwaleniu do wy• 
budowJ.nia mieszkania ila wynaj~cia 
w lokalu i naprawy drogi dojazdowej 
obrady zostały zamkniote a młodzi 
czlonkowis i członkinie urz11dzili sobie 
za ba we. Około godziny 8 wieczorem 
wszyscy zadowoleni tem pier"'szem 
zgromadzeniem we własnem lokalu 
rozeszli si~ do domów. 1 

Jan Furmaniak 

----------------------------Ostatnie wiadomości. 

RIO DE JANEIRO. - Poseł polski p 
Cz.esław Pruszy1t-ki wyieżUa do kraju 
dma 10 b. m. okrątem "Lutetia• 

LONDYR - Dllnosz., z Niemiec, że . . .. 
zanosi s1ę tam na nową r~wolucją, kt6 . 
rej celem ma być nie dopuszczenie do 
sądzenia Ludondorfl i Hitlera. 

ROSJA. - Z powodu niepewnego po
łożenia politycznego w Rosji zostały u· 
niewatoiooe przemysłowe układy Nie 
miec z Rosją. 

- Telegramy nadesłane z Moskwy 
donoszlł, że generał Papakiajew, były 
komendant wojsk białych na Syberji i 20 
wojskowych zostali skazani na kart} §mier 
ci przez władze wojskowe sowieckie za 
działalność antyrewolucyjną w Sybarji. 

Czterdziestu i siedmiu zołnierzy armji 
białej skazano na rozmaite kary więzienia 

ANGLJA. - Telegrafują z Londynu, 
że nowy premjer angie'ski Mac Donald 
oświadczył, ~e jest konieczne przyjęcie 
do Ligi Narodów Niemiec i Rosji bolsze
wickiej i te Anglja swojem cJotycbcza· 
sowem niezdacydowanem stanowiskiem 
w tej sprawie spowodowała nieporozu· 
mienia z Francją 

WŁOCHY. - Watykac obchodził b· 

rocz\·ście drugą rocznicą pontyf1katu pa
pieta Ifiusa XI. Uroczystą msze 4w ce
lebrował pierwszy przez Piusa XI mia· 
nowany kardynał Locatelli. Po nabo~eń
stwie składali Ojc11 Sw tyczenia: Swięte 
Kolegjum, dygnitarze Watykanu i przed· 
stawiciele dyplomatyczni państw zagra-

. nicznych. 
i 

----------------------------
Związek Po!skl w K11rJ'&J'ble 

MIESl~CZNE ZEBRANIE 
Niniejszym uwiadamiam Sz człon• 

ków, że dnia 101go lutego o godzinie 
2·ej po południu odb~dzie s i~ Mięsie• 
czne zebranie członków. M1- porządku 
dziennym •ważne sprawy 

l·szy sekretarz - Kazimierz Mitczok. 

-----------------------
szakler Sprzeda sio lub wydzieria• 

wi za ceno umiarkowaAił s:akier, 
skl•daj,.cy sle z czterech alkrów ziemi, 
dużego i ,., dobrym stanie lit znajdu• 
}ącego domu mie1zli:aloego, pajolów i 
innych ulepszer\ gospodarskich, połoa 
Żony w dystrykcie Nowa Polonia, w 
miej$CU, gdzie krf:yźul• sią drogi pro• 
wadzące Jo Campo Comprido, Santa 
Felicldade, S lgnacio i Orleans. Jest 
doskonałym punktem dla każdego inr 
teresu 
Bhźszych informacji nabyć można 

na Pra«;a Tiradentel w sklepie pod 
nr 19 . 

---------------------------...................... 
: Dr. Zygmunt Gradowski = 
: ADWOKAT ~ 

·, Po uk01iozeniu uoiwersyteto, *, 
ma zaszczyt zawiadomić Sz. ' 
Kolonj~ Polską, it 'otworzył 

i kancelarj~ adwokacką i że ł 
' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
i wilneJ kryminalne, spadkowe, i 
' rozwodowe i t. d. : 

e Biuro i mieszkanie : ' 
i Pra-;a Osorio 11,117. l .... ................. .. 

NAJSWIEŻSZA WIADOMOSĆ 
o "LwowiE". 1 Dominik Kur.~oki 

Pan dr. Stanisław Tempski odebrai Poski zakład krawiecki 
odręczny list od p. Ziółkowskiego, ka- IJlica Alea.re N • .,.G 
pitana Statku Szkolnego .Lwów«, z datą Wielki wybór materjałów na ubranie 
13 Stycznia 1924 w którym tenże d0nosi lamówienie wykonuje się w razie po ... 
że ,Lwów< w powrotneJ drodze do kra· trzeby w 24 godziny. 
ju zawinął do portu francuskiaga Cher- a.•ota KWaraatowana. 
bourg (Szerburg), gdzie załoga •Lwowac CENY NISKIE. 
odebrała rocztę, przeznaczoną dla niej 
pomi;dzy innymi także list od p. St. 
Tempskiego z Kurytyby. 

Ostatl!ie wiadomosoi z kraju donoszą 
że .Lwów • ma pozostać w Ch6rbourgu 
przez zimę i dopiero na wiosnę ma przy
być na wybrzeża polskie. 

WARSZAWA. ·- Premjer polski p. 
Grabski wysłał długi i serdeczny tele
gram kondolencyjny do sekretarza stanu 
p. Hugbes'a z powodu śmierci byłego 
prezydenta Wilsona. Sejm polski, po wy
głoszeniu przez marszałka mowy kondo · 
lencyjnej, zamknął swe obrady na zoak 
tałoby i wysłał telegram z wyrazami 
żalu i współczucia na ręce wdowy. 

----------------------~ Sklep spoiywczy 
ROHANA. S.KOBUPSHIEGO. 

Av. Col. Bonifacio Villela ·No, 29. 
_ PONTA · GROSSA. 

Poleca Sz. P. P . artykały spotywcze, 
mąkę, cukier, ryto, sól, śledzie, m1Iję itp· 

Trunki krajowe i zagraniczne wsze!· 
kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umjarkowane. 
SWOJ DO SWEGO l 

--------------------------Kurs p~eniędzy. 
. dnia 9 go lutega 1924 roku. 

Kurs marki polskiej niewiadomy. 
Frank 398 Pezo zł. 6S269 
Frank szw. 1$ó!l5 Dolar 8$580 

WASZYNGTON. - Zacborowal nagle 
i ciężko byly prezydent Stanów Zjedno 
czony p. Wiliam Taft, obecnie prezydent 
na.~wyż<;zego Trybunału. 

Choroba jego budzi powame obawy. 
Lir $378 Funt szterl. 86$600 

Pea %1758 

. ., 
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!!"":'), ., 1'(1'1&11'!' " " ~ ., )~~· flli: ._.J:Il_. GEJtt·«•s•Wt •• ._ .......... ~--· -~ 
~~ct~ne vv· 1aaetn.oset ~ - ~ 

Jeżeli (My".· .... k~ ~~, •• ~ .. -~ ; Fabryka cukierków : 
f'l\s korrumstow. kt•~r:·y zs~h~~lr.ją ro- 46 i 
sy s k. r .q bol-;! ~;:\!IIJ!'ki ~ .) odfślij ich tl · -~ f J l;) O t;) _7\ łJ 
do st•tys•yki ""·yr" !:;ów Ś'Tl e'Ci w c•ą ~ H~ t _ l'\. l\. ?--\. ff 
gu <' st;,tnich trZfCh ,Jat. wykonanych ~ ....,

0
, zef""" .,..__".....,. ""~lJ.• • • 

w R)!!i' na p" d•bwie s~wie• kich wy ' w t;;:;\1 ~ '-"- JJ 
h 'kow S:i!tygtyk~ tę oglOS tiy IOSyjskie "'""':·E!Ó*w<G" ' 

pi~ma. ! Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier "" 
Sześć lst trwn taro: bolszewicki, a ~ (.bałlas") we wszystkich odmianach. ~ 

w c'ą:cu pie ~w~zych trzech ht lfgo te ~ 11 
10n1. l fp:rą D~d~.-. 2w5 R--sr.; 6 _ 7~ ' Ulica Ma:rtim A:f:fon.so nr. 16. ł 

28 bitkuj:'lw 1 1 b. :; ;ęzy 1 a pro· ' 
r~5c·r .w , sooo lekn:y 54 610 ofictrów, ~ C o r i t i b a - P ar a n a - Bras i l. tt 
z6JOOO Źt'łnie·xy, tO 500 z .. n.~arm~k1ch 0 S!lt_. er• -ł!![JIIr §JUo ill:l'Jl} .. _...__. __. .... _.._.. •• .._ ..... 
dc.ffow. 48f}')() P'l cy;nych ltrrędni -
ków 12 955 wł · ~c·ctel , dóbr, 355 25() m• 
tel·ge nt,_,~- . 1\33 3D0n>b: t ·uków; 8t>t218 
chlor; ów 

~ 8l•2 436 osóh Z!ltem ::os t :lo w bel. 
· S'>.t v.1ckie1 łb5 i w ry(:h trzech l lit .n ch 
s tra c( n'" h Mtędzv nie :r11 było 193.000 
Tflbn t!l : kó~ 1 8:)1 218 ch~o pów rosyj 
sk•ch, a "dęc ty( h lud!;l, ćla których 
L· nm 1 Trockt, g '• tow!\li rzf komo raj 
w Rosji. 

CJo sqdził arc ł<'i'anciszt~l' 
Fe:;dynaud o Aust1aJji? Bvły 
arcyk« :r;zę Leo.p ~-ld w sw"ich pan1iętni• 
k , r. h poctajP. c•ekaw.; s, e('ę ch~ralrte· 

'ryzując'} amordo\,,.nego w Sc•l'l•ewie 
b. r as1\pc~ tronu Fa.nciszka F rdy 
n~· ndo.. 

Bylo to "" c ze ri\'c~ 1913 r - opo
w .eda :r.rc. L~opold w czas e pcdró. 
ży m r•kie1, płyn~l'śmy dn lą1u Au· 
s tndj i Vlle~ ·wrsm p•') m:1lej iibrcji, u
w q: a :a. s·~ r. zmo .. ·a o c b!z .~rzc Au· 
s;r-lil. 

Fr?tncio;,zek Ferdyn~nd, który lu1H mó 
w r oststni, z ~ kun-: ~miko wał nam, że 
AI:S1'1ll•n 1f.a obszar nie w ięks?y 11d 
C,;u~;.h Mili łem o .1,.·a~ę z::~o!:'on owr.ć, 
mow ąc, u Aus~raljR ]e!lt 150 raty 
wię ',: sza od Ct~' h Franciszek Ferdy
r:nn -.~ stlcnsO'P1! ał i k:~tał przynieś~ atllls, 
ot1'tf.' rzył g .) na wap ·e Czech, ud ;;pył 

pięścią w m~pę i tryumfująco zawoł11l: 
~Widzisz c~echy są nawet wieksze 

o :i twojej glu?iej Austnlji c. 

Z1czął przewraceć ka'rtki atlasu %8· 

k ~ł, ŻcJ n• e -:d azu znalazł to czego 
~ulut, ::~mzymał· !n; Y.Teszcie na ma
p.e Au~traiJt l UW'J lal jnk on&laly: 

.,f,poJTZYi na swr ją A ust mi ię. karze· 
l::k w porówn~n·u z Czech 'mi". 
Wydarł map ~ i połc1żył ili obok ma

py C >-ecb 
- Widzisz?! 
Syła to msp~ Ocea11ji . Byłem zdu· 

miony Z lCtllłem Uums.cr:yć: 
- Przec1 eź tu są różne skale l Mllpa 

Czech ma sblę 1:10;) 000, mat'& O::e.111 
pji - 1:8 ouo 000 l 
Ftt~nct!! ,ck F etdynr.n:i n ieco s ; ę stro· 

pił, ale p o chwili zaczął walić kuł., ka
D'll w atl ll.S 1 zawołaJ; 

- D.> dj&bła wszy<:tkie wasze skale! 
Te:1 e:tlas wydało wyd&wnlctwo ~.r6• 
lewski e. Słysz.y!iz, królewskre ! Tu jest 
wydrukowane czarno na bialem l 

I pn.y tych słowach z.rzuc1ł atlas 
i mapy na ziemi~ Otoczenie mtlczało: 
przyuły cesarz austrjaeki nie rr.ógł s ' ~ 
myl ć. 

Naj\Viększa J"estaorneja. Wi· 
d 'J CZnte Angl) a us!lUJe prześ~ignąć Ame-

; ryk~; niedawn :~ bowiem donosiono o 
otwarc1u w Londynie ,największego< 
kinematografo1 na świecie, obecnie zaś 
dz1enn·k1 ang clskie przynoszą wiado· 
mo~ć o otwarciu także w Londynie 
, na)W! ~~szejc: re~tauucji JAdłodajna ta 
może p .lźyw.c olirazu 45CO gości przy 
ots!ulir.e, złożenaj z ~~.~o kelnerek. N& 
kazdem z p i ~c1u pi«;ter gmachu, z&wie
rai'łcych s ~Ie restauracyjne, orkiestra 
u ' rZy1errn1a odżywlanie sio gościOm, 
doskon łe urządzente wentylacyJne d~a 
l a tak, że c:~ c~tery minuty w całym 
gmochu ~owietr7e jest odświeżane. O 
wy(:kwrpcw t.niu tego olbrzymiego przed 
sl~biorstw:l d&d~ ll poj,.cie liczby nastr:· 
pującc: R !~tauracla posiada l 00 000 
pólm. sków i talerzy, 60000 fi t żanek, 
31000 łyżek , 28 000 nożów i widel
coyv, wr:szcie 24 000 szkl&nek. 

l;~HBG~JmfiB~~~~Błlł.:J11łlfli•!IBEłi.liliłra5~ 
~ , . 
1 Apteka "Tiradentes" l 
~ ~ 
; Walerego Wiśniewskiego 11 m a 
~ PJac Tiradentes N. 37 11 
~ ~ :i Baczność Koloniści polscy! 1 
~ W aptece łej1 ktćrej wła~ciciel~m jest Polak1 rozmówicie ~ 

~ się w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsługq. J11 
R S 
Fl S 'V ó J D O. S 'V E G O t B 
~ ~ 
~~~BłiHf!~1BBBiilli1Bflli1Rlłł1WBfiii&IIRili' 

'' VEIICEDORA'' 
Fabryka karmelków i cukierków r6żnego g;:?.tunku, tań· 

sz~ch i drotszych owini~tych w papie.r (•baliasc)1 malino, 
nowych, kokosowych, miętowvch, cytrynowycbJ ananasa. 
wych. truskawowych. bananowyca i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specya.lne.ł nowe 
go f0rmatu1 które w każdej chwili można nabyć po ce· 
nach bardzo przystępnych. 

Uprasza Sz. Rodaltów o łaskawe przekonanie siq o tern, 
że s~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eachov,ski. 
CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~Ił l 
~CD0«ł&~CłCOC<łCGC.ctC9CłłllDCOCGCGCOCOSctCGa(ł((ł~~ 

1· Cervejaria "Cruzeiro" 1 
6' ~1ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 8 
S piwo własnego wyrobu po najprzystqpniejszy<:b cenach marki 8 
S •Cruzeiroc1 •Piłsenc, •Pombac, ,E~curinha i inne. 8 = Kupuje dla własnej słodowni jączmień w rozmaitej ilośc. ~ s płac: i najlepsze ceny. l a 
~ &urrru \ - (J ~~~ ~ r:. n~ l t. t{)~ l 
fSł)6)6ltl8GDQ>tlCGłłeetcłlll~tł0to8CGCGtetGtłSCG8 

London and Drazillan Baak Limiłet 
z a ł o ź o n y w l 8 6 2 r. 

Centrala: Londres 7 tokenhouse Y ttrd E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue Scnbe 

B.mkierzy w Londynie : Clyn, Mille, Currle, Holf & Co. 
Capilał w 150.000 akcjach po Lb. 20. 3.00:>.000 libr. 

., zrealizowany 1 500 000 .Jt 
• rezerwowy 1 500 000 ., 

F i 1 i e: Vsbona, Porto, ManllOs, Para, Ceara, Pernambuco, Babia, San
ost, S, Paulo, Cuntyb!ł, Rio Graode do Sui, Porto Alegre, Pelotas, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosario de Santa Fe, Paris, New York. 
Agencja w Manchester, 36 Chnlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua da Alfandega. 
Przyjmuje pienitldze w depozyt i na czas określony . 
Korespondem:ja z całym światem cywilizo\\lanym. 

;,&~~~!2~~~~·~~~~~~~ 
Najwi()kszy wynalazek dla 16czenia syfjlisu 

Eli.:x:i.:r ,,9:1.4'" 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn 21 lutego 

1916 roku, Nr. 26 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lek"ar.;twem wielkiej warteści. 
Już przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawut poważniej· 
•~ych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rQką 

l 
odjał. U 9G0/o mężczyzn ż<:matych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 

• wali na choroby sekretne choroby te pozostail\ chroniczneroi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zarnt}żnych cim•pią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te choroby spowodowało, 

l 
3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego zdrowia 

i uratowania waszych dzieci od prz) byych następstw. 
Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej-

Siam lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
~ użyciu. "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
H dach apteeznych w Brazylji. 
~ Główa7 skład GJ&Ivao e Cia S Paolo, &v. Sao .Joio lł3 

~.,~~~~łft~;;~·~ti3-~~ 

Szanowne Panie I 
W cil}gu 4~ch godzin uwolnió się możecie od kolek macicz• 
aycb1 jeżeli użvwa6 bedziecia • FLUX O · SE O .t\ TIN A c 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicz'lego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,FJuxo-8edat1ua• jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 

~ Kolki maciczne leczy w ciągu 4· ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed nast~~stwami krwotoków, tak czQstych przy 
porcdacb,,, Przy innych chorobach kobiecych .Floxo·iiiedatłaa• 
działa zawsze skutemmie i leczy wszystkie niedomagania kobiece, 

Zaleca się lekarzom l akuszerkom. 
Jer:lyni depozytarjusze: 

Galv.lą & Cia Slio Paulo AvenidaSI'io Joiio 145. 

~~~~~~~~~~~lj~.,~~~~ 

Resularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
do Hawre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu
ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podtóż ZA. Santos 
do Francji w 15 dniach, oraz statkami specjałnie urzlldzo, 
nymi dla emigrantów, któt"z;y znajdą jak najwygodniejsze po, 
mieszczenie 

Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyi, z Pallice do Gdańtka od -

bywa sio pociągami francuskiemi d do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdań•k' statkami komp. francus1iej • Transatlantique•. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaJ'ł nar& 
żeni nasi p&uź~rowie na granicy nieątieckiej. 

.Najblitszy odjazd do Európy 
Z 8.ol.NT08 Z RIO DE JA.NEIRO 

•LUTETIA.c 9 lutego 10 lutego 
•BELLA JSLE« • 14 • 
•FORMOSE• • 29 )) 
•MASSILIAc 8 marca 9 marca 

Sprzedaż biletów z Brazytji do Polski oraz z Polski do 
Brazylji t. zn. (bilbetes de chamada} załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

· Ignacy Kasprowicz 
Avenida J.uiz Xavier N 28" Kurytybl. 

Banpoe Franęaise et Italienoe pour Lame1•ipue du 
Centrala: .?aria, Rue Halevy 12 
Agencja w Reims: 

B razy 1 j a - Flłje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Curityba, Port( 
gre, PernamQUyO, Rio Grande. 

Agencje: Araraquua, Barretos, Rebedouro, Botucatu, Ca::~fas, Esplrito Sar 
Pinhal, Jał!u, Mocóca, Ourinho, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribeiril'> Pr1 

S . Carlos, S. Jose do Rio Pardo i S. Manoel. 
A r g e n ty n a - Agencje: Bqenos Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C h i 1 i . V alparaiso - Korespondenci : 

PERU ·- Bsm;o ltaliano·Lima, C!llao, Chincha Alta, Molledo, Arequ· 
COLOMBIA - Banque Franęaise et Italienoe du Columbie-Bogota, 

Załatwia si~ wszystkie O?eracje pieni~żne, przyjmuje sio depozy 
termin określony i na racllunek blerzący płac~&c najwyi11e procenty, 

Agencja . Banku XX Commerciał ltaliana mieści sio we własnym b 
ku przy uli~y 15 de Ncwembro. 
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