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rz~ny od dnia 13 listopada, a w dni~ 6 ~ru· ; u, 22. :rześnia został podpisany . układ ~l zanie stosunkó: handlo:ych Od~ńska z so· 
dma wydał orzeczeme, zgodne z tezą pol- ·sprawie systemu monetarnego polsko-gdan- wteta:m. W kołach politycznych utrzymują, 
ską, iż uchwały Rady Ambasadorów z dnia !.:kiego. Dalsze pertraktacje są w toku. Lip- że wnioski te są inspirowane przez Moskwę. 
28 lipca 1920 r. muszą być podtrzymane. cowe uchwały Rady Ligi Narodów, powzię-

olityk~ zagraniczna Fol
ski w r ~ lQi2S~~ 

jak wiadomo, Rada Amb. określała bardzo te dzięki energicznym zabiegom rządu pel- BISKUP-SUFRAOAN LWOWSKI. 
Cele naszej polityki zagranicznej w roku szeroko kompetencje Komisji Delimitacyjnej, skiego, stanowią niewątpliwie ważny krok 

1923 można podzielić na trzy części. . przyznając jej prawo czynienia poważny~h naprzód w tej zasadni.czej dla nas spra':Vie. 
1. Dążenie do ostateczne~o _ustalema na· zmtan gr~racznych. Sprawa wesz!a. w dm u (Ctąg dalszy nastąpt) 

szych granic oraz do uznama t ch przez mo·ll ~ grudma p~d obrady Rady Ligi N aro: 
carstwa sprzymierzone. . . dow .. Rada, m~mo protest~ ze strony Polsk.I, -

2. Dalsze wprowadzeme w życie traktatu przyjęła w dmu 17 grudnta raport p. QUI· w~ J "~~ !) Isk~ 
wersalskiego i ochrona praw, jakie otrzyma- non~s. de ~eona. którY: uważał, że K?~isja ~~~@DlCi~~l Z 1'"0 ł. 
1iśmy z tego tytułu. DehmttacyJna, przyznając Polsce częsc ja-

3. Zacieśnienie węzłów z państwami so- worzyny, przekroczyła swoje kompetencje. LEWICA NIEZADOWOLONA Z GA-
juszniczemi oraz nawiązanie stosunków gos- Rada zwróciła się następnie do Konfe- · BINETU P. GRABSKIEGO. 
podarczych z innemi państwami europej- rencji Ambasadorów, aby ta zażądała "Wyzwolenie" ma zamiar wydać odezwę, 
skiemi. od Komisji Delimitacyjnej wypracowania 

b" · h · · h d h w której scharakteryzuje gabinet p. Grab-
Jeśli chodzi 0 punkt pierwszy to za tegt nowyc p:opozycy) gramcznyc , zgo nyc kiego, jako skłaniający się ku prawicy i WY-

naszej dyplomacji uwieńczone zostały po- z orzeczemem hask1em. Jednem słowem spra- AS 0 OZ A OB C 
myślnym wynikiem. . Wstępem do uznania wa Jawo.rz. yny., o. drzu. cana od jedne.i instancji UNIE H Ł R WIĄZANI E · 

d d ł l NEGO SEJMU I,ZARZĄDZENIA NO-
naszych wschodm~h granic była uchwała o rug~ e l, me J~st Jeszcze za _atw1on~, ecz WYCH WYBOROW. 
Rady Ligi !'J.arodow z d~. 3 lutego .1923 r. obecny JeJ stan .Jest dla nas m~po~yslny. "Robotnik" zaś powiada, że Ch jena nie 
ustalająca lm)ę demarkacyjną pols~o-!ttew!~ą Ze spra~ związanych z. reahzaqą tra~ta- chce widzieć józefa Piłsudskiego na stano

, i rozdzie~ającą pa? neutralny na Wilenszczy~- tu wersalskiego wysuwa stę ~a phn p~er- wisku szefa sztabu i że p. Prezydent Rzecz-
nie porotędzy o b te str~:my. Oznaczał.o to. h_- ws~y nasz . stosunek ~o. Gda~ska. W p1~r- pospolitej i p. \'l/. Grabski poddali się woli 
kwidację sporu o Wtlno na ten;me Lt~I. szeJ połow1e b. r. _opmJa pub~Iczna była ~tą- Chj·eny. 
Dnia 14 marca Rada Ambasadorow, opte- gle alarmowana mesłychanemt szyka11am1 o-

ł b r 1 k" h · ł Odpowiadając na te insynuacje lewicy 
rając się na tra~tacie we_rs~l~kim, uzna a z~ y~ate t po s. 1~ oraz u~tawtcznem gwa · "Gazeta Warszawska" oświadcza, że gabi-
wschodnie gramce .Polskt hn]ę demarkacyJ· cemem przep1sow traktatow ze strony władz net p. Grabskiego jest neutralny i bezpar· 
na na Wileńszczyźnie oraz granicę ustaloną gdańskich. Polska prowadziła mimo to ro- tyjny. U ludzi politycznie zaangażowanych 
w· traktacie ryskim. W ten sposób jeden z kowania z Gdańskiem, które zerwaryc 9 ma- tylko taka koncepcja :ządu pozaparlamentar-

l głównych naszych kłopotów został ostatecz- ja, wskut~k. obsadzen.i.a przez p~licję gd~ń- n ego jest d:Gisiaj możliwa, bo w przeciwnym 
nie usunięty. ską PolskieJ AkademJI Handlową Napręze-

rozostała natomiast nieuregulowa granica nie pomiędzy Gdańskiem a Polską doszło kazie, ~· Grsb~ki! nie IT!ając. ~kf~ślone~ :Vję: 
na drobnym skrawku Spiżu. Sprawa ta, zna- do punktu kulminacyjnego. W dniu 29 czerw- ~zo.~~~ w t ejmte,. n~raz.?~Y Y i w ~z beJ 
~a jako kwestja jaworzyny, nabrała ogrom- ca Min. Spraw Zagr. Seyda w obszernej 1 .::~ ·~ 1 n\vodum ~~e~: nos~~·, co wy wor~y 0 .Y 
nego rozgłosu głównie z powodu polityki no ie zwrócił się do Rady Ligi Narodów z N~r zo n~ r., 1 s .. ~mo 1:·~a~,ą sy ua~Ję. 
czeskiej, usiłującej uczynić z niej kwestję żądaniem rewizji całokształtu stosunków pol- Ie z~potmi~aJmy ~ . ~m, -~e . ~~~k zaanRaz~-
prestiżu. Sprawa Jaworżyny podlegała kon- ska-gdańskich. Sprawą tą 2ajęła się Rada wk~na JC

1
s 0 tpokv-:~eodzia no~cdn~ely ?,P· upra · 

.. A b d , s , . d p l L" . d . 4 r 7 r Q . s Iego ecz a ze powte ZJa nosc p. re-ferenCJI m asa orow. por pom1ę zy o - tgi w mu tpca, a 1pca, p. umones d t R rt . 
ską a Czechami polegał na tern, że Czesi de Leon złożył sprawozdame, zgodne z tezą zy en a zeczypospo 1 ej. 
·uważali, iż uchwała Komisji Delimitacyjnej, rządu polskiego i stwierdzające, że źródłem WNIOSKI KOMUNISTÓW 
przyznającej Polsce Jaworzynę jest nieważną, stosunków prawnych w Gdańsku jest traktat GDAŃSKICH. 
gdyż komisja ta przekro~zyła ~woje kompe. wersalski. Rada Ligi przyjęł~ rapor_t i naka
tencje. Rada Ambasadorow, me mogąc so- zała obu stronom rozpocząc na teJ podsta

' bie dać rady z całą tą sprawą, przekazała wie perfrakta~je, które istotnie rozpoczęły się 
t ją w dniu 28 sierpnia Radzie Ligi N aro- natychmiast. l września sprawozdawca Ra

Komuniści gdańscy zamierzają wnieść na 
obecnej sesji sejmowej wniosek, wyrażający 
votum nieufności obecnemu senatowi, dalej 
wniosek, wzywający senat do rozpoczęcia 
kroków, aby Polska uznała sowiety i dla te
rytorjum W. Miasta, oraz wniosek o nawią-

Biskupem sufraganem rzymsko-katolickim 
Kurji Metropolitańskiej we Lwowie miano
wany został ks. prof. Mieczysław Tarnowski. 

ZE ZGROMADZENIA NARODOWEGO 
W AUSTRJI. 

Donoszą z Wiednia, że na posiedzeniu 
Zgromadzenia Narodowego w Wiedniu od
bytem dnia l O stycznia b. r. minister spraw 
zagranicznych Gruenberger oświadczył mię
dzy innemi, że Pol5ka podobnie jak Rumunja 
mają jako państwa sukcesyjne wiele punktów 
stycznych z Austrją. Traktat dotyczący sądu 
rozjemczego, zawarty między Austrją a Pol
ską w czasie pobytu austrjackich mężów sta
nu w Warszawie, jest pierwszym tego ro
dzaju traktatem, który Polska wogóle zawar
ła. Traktat ten będzie w najbhższem czasie 
przedłożony Zgromadzeniu Narodowemu. 

ZMIANY W MINISTERSTWIE 
SKARBU. 

Premjer i minister skarbu p. W. Grabski 
postanowił powołać obok wice-ministra Mar. 
kawskiego jeszcze 2 wice-ministrów skarbu. 
Stanowisko jednego z podsekretarzy stanu 
obejmie p. Czesław Klamer, były szef sekcji 
w Ministerstwie handlu, a drugim ma być 
mianowany jeden .:: dyrektorów banku. 

MIŁJARDÓWKA 2:AMIAST MILJO
NÓWKI. 

Skarbowy U rząd Pożyczek zaprowadzi 
w najbliższym czasie zmianę dotychczaso
wej miljonówki na miljardówkę, w ten spo
sób, że wygrana będzie wyrrosiła jeden mil
jard, a nie jak dotychczas jeden miljon. 

Wobec gwałtownego spadku marki będzie 
to zarządzenie słuszne i sprawiedliwe. 

WYDALANIE PRZYMUSOWE 
NIEMCÓW. 

W odpowiedzi na brutalne wydalania z 
Niemiec obywateli polskich, władze polskie 

dów. Rada L N. odesłała w dniu 23 wrześ- dy L N mógł stwierdzić, że pomiędzy Pol
t nia całą sprawę do Trybunału w Hadze. sk1 a Gdańskiem osiągnięto pomzumienie w 
l Trybunał ten zajmował się kwestją Jawo sprawach celnych, obywatelstwa i Rady Por-
• 
~~~==~==~~~~~~~==~======~====~~~~~====~======~==~~============~~==~ 
l 
l 
l W walce o miljoDy. Przyszedł dopiero wieczorem do swego wspol . góry na swego sprzymierzeńca - niech pan pa· tualności i dopiero późno w nocy opuszcza Alfred 

nika i zdawszy mu relacj~ z przebiegu sprawy, mi~ta, że ja nie jestem pana równym i proszę bar- swego sprzymierzeńca i udaje siQ do jednego :a 
kończy temi słowy : dzo, aby pan ton swój do tego zastosował. przedmif<ljskich zajazd6w. 

- Nie udało się więc Baron zaskoczył mię na Alfred uśmiecha się szyderczo Następny dzień upływa nie dawszy im spoilo-
gorącym uczynku i tylko cudem umknąłem do swe- - Niech pan nie będzie komiczny - m6wi bności do wykonania zbrodniczych icb planów. 
go pokoju. on nie zmieniając tonu. - Pracujemy przecież nad Wieczorem odwiedz.l Alfred znow barona Foe· 

(Cilłg dalszy). Baron potrzli<>a gniewnie głową i zamyśla się. fednem i tern samem dzielero i nie może pan ode• bren i wchodząc. \\'idzi .Przed hotelem naprzeciw 

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

11ó7) 

_ Tak test, zaplacil dziś rano, ale... - Trzeba było mnie słuchae i z baronem mnie żądać, abym się dobrowolnie zadowolił rolą pow6z, na który kelner llotelowy wkłada pakunki. 
, _ Może jeszcze wrócić - uzupełnia Kurt eksperymentować - mcSwi on z wyrtutem. - 2o· slużącego. - Widocznie ktoś z gości ..,djeżd~a? - myśli 
f czy zabrał swoje pakunki? na jego nic mię nie obchodzi i nie pojmuję, dla- - Ządam od pana uległQści w ka:Mym kierun- były aktor. ·--· Czyżby to był Marwitz z toną? 
• - Mial on tylko małą walizę i sądzę, te ifł czego pan fą ze ~wiata chciał eprzątnąć? ku - gromi go oburzony Foebren - rozumie Rozciekawiony zbliża się Alfred do portjel111 
l ~:ostawił - odpowiada kelner. - Muszę więc panu wytłumaczyć, panie haro- pan? Jeżeli nie, to id.t pan do djabła. który się w nim nie domyśla owego starego Aroe-
J _ Czy możnaby się zaraz o tem prżekonaó? nie, że ta kobieta nietylko dla mnie, ~tle i hrabiny - Dobrze - mówi Alfred, biorąc szyderczo rykanina i dawszy mu monetę w r~kę, pyta: 
J _ Pewno, panie baronie. Z przyjemnością. Olgi bardzo niebezpiecznym jest wrogiem. Zagraża kapelusz do ręki - nie potrzebuje mi pan tego - Nie mógłby mi pan powiedzieć, czy tu nie 
{Przyniosę natychmiast klucz. ona egzystencji hrabiny i nie ~mi e pod żadnymi dwa razy powtarzać. Zapamiętaj sobie to pan jad- miegzka pewien braHa Marwitz l 
f p 0 chwili Kurt z doktorem i kelnerem udali warunkami wrócić na zamek Rotenburg. nak, dumny panie baronie, że sobie pan brzemole - Nie jest en hrabią - odpowiada portjel' 

ł 
si~ do przyległego pokoju, zaj~tego przez doktora - Jakto możliwe l - woła Foebren zJziwióny. rady nie da, a jak pan znów z niczero wróci, to grzecznie - lecz baronem. Czy chciałby pan po• 
Sbeffielda, nie odkrywszy jednak nic szczególnego. - Wytłumacz mi pan, o ile żona Marwitza może dostanie pan od hrabiny Olgi ostateczną odprawo. mówić z baronem Marwitzero l 

Drzwi prowadz4ce do komnat barona zastawio· l byó hrabinie niebezpiecznlł. Wyjdzie ona wtedy za hrabiego Eg· na Rotenburga - Nie, chciałbym tylko wiedzieć1 czy baron do 
ne są znowu szafą, a w kącie stoi zamkni~ta na - Tego panu na razie zdradzić nie mogę, ba- ·a pan b~dzie musiał odejść z iiwitkiem. tego hotelu zajechał. 

J klucz i widocznie pełna waliza gościa. rot1ie - wykrąca się były aktor. - Chciałem pa- Ukłoniwszy się ironicznie, zabiera się Alfred - Jeżeli pan ma jakiś interes do barona, to 
ł Kurt wtajemnicza kelnera w swoje podejrzenie nu tyiko donieść, że baron Marwitz wraz z żODI4 z do wyjścia. proszQ się pośpieszyć - ostrzega go portJer -

ł 1 każe mu uwiadomić o· tem policj~. powierzchni świata zej~ć muazą . Baron patrzy za nim zmięszany i uznaje, że za gdyż państwo za godzino odjeżdżają. Oto są ich 
Prosi go też, aby mu natychmiast powrót do- - Hm ! W takim razie pan sprawie naszej l daleko zaszedł i że szybko zawrócić musi. Nie Ie· pakunki. 

ł mniemanego doktor~ Sheffielda zamel<i~wat.. okr?pnie Jzasz~odzi~ i jestem pewny, ~e pane ju~ żało to bowiem w jego inte:1cjach zer\1ać calkiem . 0 t Alfr d i ·Ik b d . . O§ • d • 
l Lecz Sheffield me wraca, a to podeJrzeme prze- maJą w podeJrzemu. z byłym akt )rem, którego pomoc mu była potrtebną. . 0 

• e ow ~l 0 • c 0 ZJ~o. Wll C&]Ws.zy 
{ ciwko niemu jaszcze tylk~ zwię~sza. . . . - T~go nie. moglem przewidzieć .. G~yby baron - Nie róbża pan głupstw - woła on. więc portJ~r0'Y1 ! te mu me śpl43Bz~o l że OD barona kJe· 

Wieczorem przych01lz1 kom1sarz pollcy!nY 1 O· Kurt mme był me zaskoczył. to by m1 stę plan był na wychodzącego Alfreda. - Zostań pan 1 po· d~ś tndzteJ od_szu~&, odchodz! on w stronQ, z któ 
twiera walizę. Uderza go silny zapach chloroformu, udał wybornie. Spodziewałem się później jeszcze mówmy rozsądnie, co teraz poeząó. l reJ przyszedł 1

• zmka w .tłumJe.. . . 
a po chwili zoajduje też ową przesiąkłą cblorofor· dzieła swe dokończyć i dlatego wystąpiłem jako Alfred powraca i siada obok barona. Uznai.e on . Wraca dople~o po kilku mmutach drugą st!',.on~ 
mem chusteczkę od nosa. doktór. takt.e, że nie miałoby sensu teraz się rozłączać, uhcy i wsuwa 81ę w bramę hotelu, w którym ~od· 

c Jest pr6ca tego w walizie jeszcze znoszone u: - To było bardzo ryzykowne - przerywa mu chciał tern tylko dumnego barona upolrorz!'ć i po· bre~ prz~bywa. 1 "k k . 1 d. t1 branie, szlafrok z pantoflami i szlafmycą, w któreJ Foebre~. kazać mu, że on mu nie imponuje. astaJe. on W:8P6 m a sw~go przy o tue, ś e &łł· 
on się owet nocy przy ło~u nieprzytomnej Lianie - Tak jest i mogli mnie byli bardzo łatwo - Dobrze - odpowiada on teraz oboJ~tnie- ceg.:; baczniO. sto)ą~y naprzeCiw powo~. 

C ukazał. Resztę miejsca napełniają ciężkie kamienie, zdnmaskować, bo starałem siQ ws!łczyć ofiarze swej radtmy więc, co dalej przedsięwzią~. - DMarwlt~ 1°dJeż.dża - woła Al~ed °F~ pbrogt1 • . 
O owinięte w brudną bieliznę w usta truciznę, gdy poznałem, że ona jeszcze ży- - Będzie to bardzo trudne - wzdycha baron - omyś .a ero SIQ tego-: odpowiada oe ren, 

Podejrzenie Kurta staje się przez tę rewizję je. Lecz baron nie ufał mi ; wstrzymał mnie od Foebren - i sądz~, że już z ostrożcości aie bę- - Skąd pan Jednak tego taki pewny l 
jeszcze bardz.oj uzasadnione. Komisarz odchodzi z tego. Równocześnie nadeszli obaj lekarze i ja mu· dzie motna nic począć, dopóki baron Marwitz z - Dowiedziałem się od portjera. Wyje!d!lljll 
postanowieniem odszukania owego amerykańskiego siałem czaroprędzej uciekać . toną tu bawi. oni za godzinę. Trzeba teraz na gwałt plan obmy~ 
doktora, bo wezyscy tu są pewni, że on dobrowol- - Głupstwo, fatalne głupstwo pan popełnił i - Trzeba teraz rzec~ywiście czekać na dobrą śleć. 

cnie nie powróci. obu nas na niebezpieczeństwo pan naraził - iry• sposobnoś6 ;-- Musimy z nimi równocześnie stąd wyruszy<l 
Nikt nie przeczuwa je~nak, te ów szukany zło- tuje się Foebren. - A Jeżeli. się ona tak pr~dko nie nadarzy? - mówi Foebren stanowczo - nie wolno nam 

, czyńca tak blisko się znajduje. - Ach, daj mi pan spokój ze swoimi wyrzuta · - W takim razie trzeba ją będzie sprowoko· ich z oka spuszczać. 
l Siedzi teraz w pokoju barona Foebreo, lecz zło- mi, a c<> pan mądrzejszego zdziałał ·- fuka si~ wać - Qdpowiada Alfred, wzruszając ramionami. 
tYł swą maskę i tak jest puez to zmieniony, że Alfred opryskliwie. - Trzeba będzie zwabić Marwitza w zasadzkę. 
~ikt by go nie poznał. - Mój panie - oburza si~ baron, patrz11c z Naradzają się żywo, obrnyglaj'\c różne· ewen· 

(Ciąg dalszy nastl\pi). 



DR. .\ LLEGRET.rl PILIIO. 
LECZENIE OGÓLNE. 

Specjalność: cąor€1by kobiece i dzle• 
'" .., • "•.YJT.uje od 10 do 12 i od 4 

do 5 
~on!ultorium i retvdencjs: ul. Cnm

mendr.dor Araujo n, 5,J. Teldon n. 650 
02 - ~--~---·----------

nrzy.,tąpiły dn wydalań niemieckich. Czte· 
rech otrzymało jut rozkaz opus~czenia 
l'o1ski do dni trżecb. W najbliższych 
dui ::~ cll podubny rozkaz c.trzyma przeszlo 
d wodziestu obywateli niemieckich, po· 
czerr. w mi?.rę wydalanych Polaków z 
1\:iemioc. przystąpi rząd polski do na· 
stępny!!h wydalań Niemców. 

Władze bawart!kie, jak donosiliśmy 
swego czasu, doręczyły naka2y wyda· 
Jonia 79 rodzinom ż,·dowskim, ,_,osiada
Jącym obywatelstwo ·polskie. - Z liczby 
tej czternaście rodzin musiało już opu• 
ścić Bflwarję, albowiem interwencja pol· 
skiPgo ministerstwa Si)raw zagranic:~:nycb 
p0zostala bez skutku. W odpowiedzi na 
bo:r.prawne wydalenie obywateli polskich 
z Bawarji, ministerstwo spraw wewnętrz
nych poleciło wojewód;~;twu poznańskie• 
mu wydalić czternaście rodzin obywateli 
niemieckich, 

PREMJER GRABSKI PÓJDZIE SLA
DAMI GABINETU WITOSA. 

Prozydout obecnego fZ4du, p. wr 
Grabski, w oświadczeniu swojem, złoźo• 
nem w Senaci~. przyrzekł, że pójdzie 
drogą utartą przez rząd Witosa, :Łe b~· 
dzie się starał utrzymać budżet i będzie 
dątył do wprowadzenia nowej waluty. 
Przyznal równiet p. Grabski, że rząd 
Witusa przygotował mocny fundament 
dla sanacji skarbu. 

PIEKARZ W HABICIE. 

W Stołpcach na kresa<lh wschodnich 
Aresztowano w styczniu po wyjściu z ko. 
ściola ks. Szadkowskiego, który je~dził 
po kr3sach jako misjonarz z Krakowa 
i zyskał sobie wśród ludności wielki 
wpływ. Policję zainteresowało to, ~e 
ksiądz ten zanadto się interesowal roz· 
mieszczeniem wojska. Zaczęła go więc 
śledzić i zbadała, że ksiądz ów był w isto• 
cie szpiegiem bol~zewickim. - Sledztwo 
wykazało, że to n:e był żaden ksiądz, ale 
piekarz 7. Krakowa, nazwiskiem Badnar 
czyk, który przez j'łkiś CZiłS służył u ks'ę 
ży Pijarów, od nich wziął habit i uciekł, 
zwer·bowany przez b 1lszewikow. 

Przeglą.d religijny. 
Nuncjatur& .tpostolska 

w Turcji. 
Turcja była zawsze krajem fanatycznie 

wrogim katolicyzmowi. Jeszcze na po· 
c"ątku wielkiej wojny wymordowali Tur. 
cy około półtora miljena katolickich 
Ormian. 

W oj na i tu poczyniła wielkie zmiany 
na korzyść Kościola katol. Widzimy, jak 
pod koniec wojoy powstaJa w Konstan. 
tynopolu pomnik Papieia Benedykta XV 
i jak w ogóle nitnawiść przechodzi w 
podziw dla Kościoła katol. To też dziś 
ju~ nie jest dla nas senzacyfną wiado· 
mością, gdy c:r.ytamy, ~e Turcja chce za· 
mianować prq Watykanie swego dyplo
matycznego przedstawiciela. i ~e Waty· 
kan wy~yla do Konstantynopola Nun
cju::za Apostolskiego. 

Brazyłja. 
Centro da Boa lmprensa już od sza· 

regu lat zbiera pieniądze na wislki dzien• 
nik katolicki, który ma wychodzić w 
Rw de Janeiro. 

Składki na ten cel ju~ wynosz14 460 
tysięcy milrejsów. 

Cuda Sw Fra•elszka &sa· 
werego. 

O. Frederico Costa, były biskup w 
Manaos (w stanie Amazonas), który zrezy 
gnowawszy_z biskupstwa wstąpił do ~ako
nu Ojc6w Kamedułów opisuje w ,,A Uniao c 
tryumfalny pochód relikwji S'w Fran• 
ciszkil Ksawerago po przez Hiszpanję, 
Franci~ i Włochy. Wiadomo, te ciało 
wielkiego apostoła Iodyj i Japonji spo
czywa w mieście Goa w Inlijach; na 
życzenie jednak Generała Ojców Jezuitów 
O. Rudolfa Aquav va, odłączono w roku 
1614 od ciała prawą rękę i przywiezie· 
no j14 do Rz;ymu. Tu z okazji 300 letniej 
rocznicy kanoni:.~:acji s•w. Franc. odbyły 
się wielkie uroczystości religijne. 

Zapragnęła równie~ HiszpanjiJ, ojczy?;na 
tego wielkiego af.ostoła i cudotwórcy 
uczcić relikwie S'wi~tego, a za Hiszpani'ł 
i Francja, gdzie Franciszek Ksawery od
bywał swoje studfa i zajdniał talentem 
i uczonością, gdzie go tet Sw. lgnacjusz 
L·)yola pr Z)'skał dla swego zakonu. Za 
pośrednictwem kardynała Benlocha naj
pieL'W rehkwja została przeniesiona z 
Rzymu do H1szpanji1 gdzie w tryumfal· 
nym· pochodzie była przenoszona od mia· 
sta do miasta; wsz~dzie z tej oka?.fi od
bywały się misje; napływ htdzi byl ogro· 
mny. - To samo na.:.tępnie si~ działo 
we Francji a obecnie. w powrotnej dro· 
dze do Rzymu, we Włoszech. 

Tlak jak za życia aw. Franc, ~Bawery 

b~ wi~ikim eudot\\"'rcą (wiadoruo, te 
rra ~rzyklad wskrzesił 13 umarłych) 
tak i prty ow-ym pocboJzie jego rehkwji 
działy się i dziej a W 1elkie cuda r Tak np. 
w Tuluzie, we Francji, pewna osoba, 
kt6ra cierpiała na r&ka w żołącłku, opusz· 
czona przez lekarzy i blizka ~rnierci, zo 
stała uzdrowiona. Ojc:ec Paille, Je:wila, 
podał jej świętą relikwję do iJOCałowa 
nia mówią~:- S'w. Frandszek Ksawery 
przywróci tobie zurowie. Umierająca, 
wstała natychmiast, chQdzila i została 
zupełnie uzdrowiona. Zap~ł ogornął rze
sze na widok tego cudu. W Bordeaux 
została cudownie uzdrowiona chora na 
suchoty. W Pary~u młoda zakonnica, 
nazwiskiem Maria de~Nazareth była blizką 
~mierci, L~:~karze oświaJczyli, że nie ma 
ratunku dla niej Chora odprawiła no 
wennc: do S w. Fr. Ks. i została cudo w
nie uzdrowiona.- We Włoszech równiet 
działy.jsię wielkie cuda uzdrowienia i na· 
wracania się. Podczas przewiezienia re• 
likwji S'w. Fr. do Włoszech pewien pa· 
stor protestancki na skutek wiadomości 
wyczytanych w gazetach przyszedł do 
O. Jezuity, który przewoził relikwję i rzeki 
.Jeżeli W•elebność Wasza nie uważa 
mnie za zbyt niegodnego, to niech mi 
pozwoli również uczcić tę relikwj~; albo 
wiem my protestanci ró'!Vnież uwa~amy 
Franciszka Ksawerego za największego 
ze -wszystkich po pierwszych Apostołach. 
Chętnie pokazano mu relikwję przed któ· 
rą z największą czcią pokłonił się i pła
kał ze wzruszenia. 

Widzimy wi~c, !e nit ty!ko w Lourdes 
albo Limpias dzieją się oczywiste cuda; 
owszem Pan Bóg przez świętych swoich 
ciągle Kościołowi katolickiemu daje świa
dectwo prawdy. Są jednak ludzie ~lepi 
i głusi i znieczuleni duchowo i ci jako 
są tak i pozostają głusi i ślepi na wszy· 
etko -chyba, że cud laski Bożej uleczy 
ślepotę i martwot~ ich duszy. 

Do Polaków 
riograndeńczyków. 

RODACY l 
Ju~ czas przestać lekcewdyć tutejsze 

sprawy polityczne. Już czas, aMby za• 
przestae tej bierności w sprawach poli
tycznych i gospodarczych tego stanu, 
ju~ dosyć nas 1'3kceważono, wi~c teraz 
pokażmy, taśmy zdolni do czegoś wię
cej, jak tylko do cichej i mozelnej pra
cy na )'Oli lub w fabrykacb, a wykonać 
to je3t łatwo kwalifikując się na tutej
szego wyborcę (eleitor federal) . ażeby 
mieć prawo wzi~cia czynnego udzialu 
w aprawach nas wszystkich obchodzą
cych, 

Bo pamiętajcie co wycierpieli nasi 
'Bracia w po&zczególnych municypjach 
podczas rewolucji, zabierano im doby· 
tek i tnienie a nawet zabijano, a wina 
poniekąd jest t~t i po naszej stronie, bo 
mówił sobie każdy z nas: ja jestem Po• 
lfkiem, co mnie obchodzi tutejsza póli· 
t}ka, a jest to myślenie blędne, bo czyż 
każdy z nas nie pracuje dla rozwoju 
tego stanu, czyż my nie płacimy po· 
datków, nie zasilamy i szeregów woj· 
skowycb D!łszymi synami, więc z jakieJ 
racji mamy stać na uboczu, przygląda
jąc się jak drudzy walczą o swoje prawa. 

Do dzieła więc Rodacy l 
W dniu 3 maja odbędą się wybory 

na deputowanych i senatorów federal
nych, wi~c niech katdy z nas śpieszy 
dać swój głos tej partji, która na to 
zasługuje. 

A która na to zasługuje skroślamy to 
nastęr>ująco :-

Partja rządząca, której szefem oraz 
prezydentem stanu jest mąż godzien 
zaufania, p. Dr. Borges de Medeiros, za 
rządu którego wolno nam si~ uczyć w 
naszych szkolach po polsku, nikt do 
szkół naszych nie przychodzi i nie wy• 
maga tak, jak si~ to dzieje w stanach 
Parar.y i S-ta Catbariny, jest to partja 
składająca się z ludzi, którzy wiedzą ~e 
stan ten <Przeważnie podniósł się gospo 
darczo dzięki napływoY!i l~zi z Europy. 

A teraz przypatrzmy sio stronie opo
zycyjnej, której szefem jest Dr. Assis 
Brazil, człowiek zdolny i dość biegły 
polityk, ale i zarazem zapamiętały szo
winista, który powiada, że co nie bra· 
:zylijskie to nic warte, a ludzie jego par· 
tji gorsi są od niefo, dowodów tego 
mieli koloniści Polacy na sobie doM 
duto, zwłaszcza na kolonjach Erecbim· 
skich, i w dodatku jest to partja bez 
programu, 
Więc Rodacy głosujmy z partją tą, 

która nam daje więcej wolności i za 
rządów której nie czujemy si~ tak bar· 
dzo ~te. 

W tym celu zawiązało się w Porto 
AltJgre Centrum Republikańskie Polsko· 
Brazylijskie (Centro Republicano Polono. 
Brasileiro do Rio Graode do Sui) któ· 
rago celem jest zorganizowanie wszyst• 
kich .Polaków (a jest nas około 80 ty
sięcy) pod sztandarem tejże partji, ażeby 
tym sposobem wykazać naszą siłą ży
wotną, siłę ludzi biorących czynny U· 
dział w tyciu tego stanu; gdy będziemy 
zorganizowani, będzieiDy silni a jako ta• 
kich wszyscy b~dlł poważać i szanować. 

Do zrealizowania tego celu nasi lu· 
dzie jut wyjechali " rł•b ata11u1 ateby 

organizować związki c1.yli komitety lo
kalne (Comi!e local Repubłicano rolo· 
no-Brasileiro ), 

DO DZIEŁA WIĘC. 
ZA . CENTRO REPUBLICA~O 

POLONO BRASILEIRO 
DO Riv GRANOE DO SUL. 

Prezefi : Jan Rain - 1-szy Sekretarz: 
Mikołaj Steletyk -- II gi Sekretarz: 
Zenon Papocki - lszy Skarbnik : St. 
Mazurkiewicz ·- II gi Skarbnik: Juljan 
Borde. - Radni : Franciszek Beras i 
h:d ward Sikorski. 

TElEGRAMY 
Polska. Genewa 13.-Pod prze· 

wodoictwem ambasadora Brazylji 
w Paryżu p. Dra S ·}uza Dantas roz• 
poczc:ła się w Lidze,Narodów kon· 
ftrencja, mająca na- celu zawarcie 
umowy między Polską i Niemca· 
mi odnośnie do metody udzielania 
przez rząd polski obywatelstwa 
Niemcom zamieszkałym w tej cz~, 
ści Sląska Górnego, która na mo 
cy plebiscytu została włączona do 
Polski. 

Stany Zjetło oczone. W a· 
szyogton 12 -Istnieje tu projekt 
wystawienia Wilsonowi pomnika 
na wyspie, gdzie złoiono do grobu 
.zwłoki tego wielkiego m~ża stanu 
Ameryki. 
No~ y Jork 12.-Poraz pierwszy 

w bistorji Stanów Zjednoczonych 
wykonano karę śmierci za pomocą 
gazów trujących. Wykonano ją na 
Chińczyku J ee Jon, skazanym na 
śmierć za zbrodnię zabójstwa. 

Stwierdzono, że śmierć nastąpi· 
la natychmiast. 

Nowy Jork 12.- Ludwika Law• 
son, pi~koa i młcda artystka fil, 
mowa została zamordowana pracz 
uduszenie w swoim własnem miesz• 
kaniu i obra.bowana z klejnotów, 
których wartość oszacowano na 
tysiące dolarów. PoliCJa śledzi 
dwóch m~żczyzn, którzy zdołali 
wejść do apartamentów artvetkit 
jako urzędnicy »Express Coropany c. 

Springfield (IIlinois) J 3.-W miej· 
scowości Herrin osławione tajne 
stowarzyszenie Ku·Klux Klan wy• 
mordowało władze policyjne i obec• 
nie dopuszcza się wszelkiego ro, 
dzaju nadużyó. PrLyczyn~ tej zbro• 
doi ma być tak zwane •prawo su• 
chec.- Władze stanowe wysłały 
na miejsce 9 kompanij milicji ce·· 
Iem przywróceoia porządku i uwię· 
zienia winnych, a szczególnie nie· 
jakiego Younga1 członka tego taj
nego stowarzyszenia, który sam za• 
mianowuł si~ szefem policji mia. 
steczka Harin i w tym charakterze 
dopuszcza siQ zbrodniczych na· 
dużyć. 

Nowy ilork 13.-Prezydent Nie· 
miec Ebert przesłał do Waszyog• 
tonu telegram, •W którym ubolewa 
nad zajściem w ambasadzie nie
mieckiej w Wasr.yngtonie z okazji 
śmierci Wilsona i zapewnia o sym· 
patji Niemiec dla narodu amery· 
kańskiego. Kończąc swój telegram, 
Ebert wyrah wielki żal z powodu 
śmierci Wilsona. (Ebert chco na· 
prawić brutalny nietakt swego am· 
basadora w Wa zyngtonie1 ale tro• 
chę zapóźno, a zresztą nikt mu nie 
uwierzy. P. R.) 

Anglja. Londyn 11.- Nast~pca 
tronu angielskiego książę Walji 
przeskakojąc na koniu pewną prze· 
szkodQ1 spadł z konia i bardzo się 
potłukł. Stan zdrowia jego jednak 
nie budzi obaw. 

Rio de Janeiro 11 - Donoszą 
z Londynu, że wyjeżdża stamtąd 
do Ziemi Swi~tej wielka pielgrzym· 
ka, zorganizowana przez stowarzy• 
szenia katolickie. Pielgrżymkł\ tl\ 
kierować b~dzie 'tarbynał Bourne, 
arcybiskup Westminsteru. 

Lond~n 12. - Telegramy z Liz· 
bony informują, że statek towarow 
_wy angielski , Mora• uderzył o ska• 
ły wysp} św. Winceatego i 1atoo"ł 
z całą załogą i komendantem. 

Londyn 12. - Telegrafują z 
miejscowości Luxor w Egipcie, że 
dokonano tC~.m odkrycia sarkofaau 

fe1raona Tutankhamena, w którym 
znaleziono mumj~ jednego z fa
raonów. 

Włochy. Rzym. 12.-WsĘyst· 
Ide dzienniki włoskie Ryrahul za• 
dowołeme z powodu podpisania 
traktatu włosko-bolszewickiego. 

- W miejscowości Ospitulłeto 
w Brescji wykryto prawdziwy arse
nał broni i amunicJi, ukrytych przez 
komunistów w roku 1921. Zoalt:· 
ziono także 1500 granatów ręcz. 
nych. 

-Ojciec św. wysłał dla biednych 
w WiEdniu 50 tysi~cy lirów. 

- Zjawiła siQ Szwedka, co do 
której przypuszczano1 że wpadła 
do krateru Wezuwjusza, 

Rzym 13, - Inżynier Fausto 
Zarlatti wynalazł nowy typ maszy. 
ny. która b~dzie poruszana zapo. 
mocą powietrza ściśnionego. Do· 
konane próby dały kompletny re. 
zultat. 

- P Ja n Manzooi został mi a· 
nowaoy ambasadorem włoskim przy 
rządzie sowietów w Moskwie. 

Rzym 14. - Okr~t wystawowy 
włoskiJ który b«:dzie robił ę>iopa. 
candQ dla handlu l przemysłll wła· 
skiego zagt·anicą4 wyje!dta ]utro 
ze Spezzy. Przy wyjeździe tego O· 

krętu będzie obecnym król Wiktor 
Emanuel III. 

Mel{syk. Meksyk 12.-Rewo· 
lucja została stłumiona. Rewolucjo 
niśd1 którzy wraz ze swym szefem 
Huertą pozostawali 'łl ~ Cruz, U· 
ciekli z tego miasta pota~'ihnie i nie· 
wiadomo gdzie się obecnie znaj· 
dują. Przystęp do portu dla okr~· 
tów zagranicznych wolny. 

Niemcy. :Berlin 12. - Byty 
nash~pca tronu niemieciiiego nabył 
do spółki z innymi kapitalistami 
wielkie przedsi~bi~ratwo kioemato• 
graficzne. (Mo~e niezadługo wystąpi 
na ekr!!ni~ jako nowa gwiaz:da ki 
nowa. P. R.) 

Berlin 12.-Na wieś Rabow w 
Czechach, połotona w pobliżu gór, 
spadła :,ogromna lawina ~nieżna1 
zawaliła wiele domow i zab1ła 18 
csób. 

Berlin 13.-Minister spraw we• 
wc~trsnych Jarres w pewnej mo. 
wie oświadczył, że państwo nie· 

· mieckie wie doskonale, jaką ma 
prowadzić politykę. wie równiet, 
że przegrało wojnę i że powinno 
porozumieć się ze swemi nieprzy. 
jaciółmi, a szczególnie z Francją 
i zdobyó się na wielkie ofiary, aby 
zaspokoió dług wojenny. Pan Jar· 
re s oskarżył także nieprzyjaciół 
Niemiec o nieludzkcś6 z powodu 
zatrzymywania w wi~zieniu tysi~cy 
Niemców zu bierny opór w Zagł~· 
biu Ruhry. 

Rio de Janeiro 14.-Telegrafują 
z Berlina, te w Palatynacie zostali 
zlynszowani szef separatystów 
Schwab i jego dwudziestu towa• 
r zyszy - N ast~pnie wsadzono ich 
do budynku miejskiego i budynek 
podpalono. 

(Na ta~ie humanitarne czy~y 
zdobyć si~ mog- tylko » kulturai m • 
Niemcy. P. R.) 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
•••••••••••••••••• .. ••••••aR 

Z Kurytyby. 
/ SAMOBÓJSTWO. 

rrzed kilku dniami odebrał so· 
bie życie wystrzałem z rewolweru 
skierowanym w brzuch niejaki Joao 
Segon Netto, niedawno przybyły. 
do Kurytyby. 

Pizyczyną samobójstwa miał być 
tyfus, na który samobójca zapadł 
na kilkanaacie dni przedtem. Niesz• 
cz~śliwy pozostawił ~on~ i dwoje 
małoletnich dzieci. 

PRZYSZŁY RZl\0 STANU 
PARANA. 

Rząd !:itanu Parara w nowem 
czteroleciu prezydentury P• D-ra 
Caetano Munhoz da Rocha ma b7ó 
następu~ąc~ 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W ,GAZECJIE POLSKIEJ .. 

ZA OGŁOSZENIA JEDNORAZOWE] 
~a 1-szej stronnicy 2$000 od wiel'SI 
• 2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • l 

• 4-tej .. $200 • " ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 

l 
t 

F 
n 

-· 

Za całą 4-te stronnie~ 100$00 
• 

1/t 4•tej stronnicy 60$().) a 
r 

1/ł. 4-tej stronnicy 35$00 z 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %. na 2 1 

o 50 o/o, na 1·szej o 100 proc. więcej, t 

ZA OGŁOSZENIA MIESięCZNE 

Na 4 ·tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwadi 
• 3 'Jiej • 90 rs. zą • • 
• 2-tej n 110 rs. za • • 
• 1-szej ,. 140 rs. za , , 
Przy ogłoszeniach p6łrocznych i rocz ' 

liych 35 proc. zni~ki. r 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNY! r 
Na l·szej stronnicy 500$000 od wiersz 
• 2•giej • 300$000 • • 1 
• 3·ciej • 20Cł000 • • 
Należytość przypadaj"ca ze ogłc 

szenia nalfl!y zapłacić z góry. 

Sekretarz generalny: pułkownil 
gwardji narodowej Aleides Munhoz1 
Szef policji: Dr. Albuquerque Ma· 
ranhao, Generalny prokurator sta· 
nu: Dr. Ciotario Portugał, prefekl 
Kurytyby: Dr. Moreira Garcez, przy. 
boczni adjutanci wojskowi: kapitan 
Euclides de Valle i poru :znik 
Ferrante. 

Pan prezydent Dr. Munhoz da 
Rocha ma jednak zamiar zamienit 
generalny sekretarjat stanu na, se· 
kretarjaty skarbu, handlu, rolnictwa, 
komunikacji i robót publicznych1 
sprawiedliwości, spraw wewnętrz· 
nychJ oświaty, skutkiem ~zego na· 
stąpią znaczne zmiany w po· 
wyższym składzie osobowym. Po· 
wiadają1 te w takim razie sekre· 
tarzem spraw wewnętrzcych został. 
by mianowany Dr. Ałbuquerque 
Maraohao1 a jego miejsce zająjby 
Dr. Ciotario de Portugal, a skutkiem 
tych zmian nastąpićby musiały tak· 
że znaczne zmiany i na innych na. 
czelnych urzl;}dach stanowych. 

LIGA MIĘDZYNARODOWA SY· 
NÓW PRACY W KURYTYBIE. 

(Liga Internacional dos Filhos do 
Trabalho) 

urządza w Zwi~zku pulskim dnia 
t 6 lutego o godź. 8 i pół w nocy 
uroczysty wieczór z następującym 
programem: 

1. Część: Obj~cie czynności prz~z 
N o wy Zarzad. 

2. Cz~ść: Przedslawieaie amator· 
skie: Odegrany zostanie dramat ·W 
3·ch aktach Carlosa Teixeira pod ty· 
tułam ,,FAŁSZYWI PRZY JACIELEc 

3. c~~śó: Scena Caipira: »Nhó 
Jequinhac. 

4. Cz~ść: Bai fam.lijny. 

Z Parany. 
KOLONJA NUVO TRANSV AAL. 

Na kolooji .Novo Transvaal odle, 
głej 22 kim. od stacji kolejowej 
Piraquara (~a w&górzu, (Planalto) 
i od MorretesJ a 39 kłm. od Kury· 
tyby i od portu Antonina znajdują 
si~ do nabycia loty ziemi urodzai• 
nej na której rodz~ si~: kanna ba• 
nany, kawa, w innej cz~ści; żyto, 
jęczmień1 wino, gruszki, jabłka etc. 
Znajdują si~ również berwale i drze• 
wo1 dostarczające kory dla garbar• 
ni. - Komunikacje dogodne, Ie· 
karz1 apteka na miejscu. Wkrótce 
bQdz~e zaprowadzone połączenie 
telegraficzne z Kurytybą i Mo~retes. 
Loty są tak podzielone, te front 
przylega do drogi kołowej tył zd 
do rzeki. Mają obszaru od 10 do 
15 hektarów. Cena jednego hekta. 
ra jest zaltżn" od połotenia lotu 
i jakości ziemi, mniej wi~cej od 
20SOOO dó 200$000. - Wszelkie 
wat'unki zależne od umowy, tak co 
do ceny1 jak i sposobu płacenia. 
Dla ułatwienia spłacania lotów ko' 
łoniści mogą otrzymać zajęcie przy 
budowie dróg i domów1 pr~y wy· 
rębie lasów, w berwalach i fym po• 
dobne ró!oe zaj~cia. 

Informacji udziela p. Jórge Po·~ 
łysu, intynier w Kurytrbie. 
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Dr. Graełaue 'de Ollvetra 
operator-akuszer 

vier~ 

Leczy rnasaż.ern elektrycznym, reuma
tyzm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 

• 
a 

Przy ul. 15 de Novernbro 93 na piętrze 
nad apteką Tell. Telefon 575. 

,. _;;;$...!.b~·--=-~ ·· ... . ·-·-·---W:::---- ·····-·-· ... -

W naszej Redakcji mo~na ogła· 
dać kłosy pszenicy zwanej PolysuJ 
zrodzonej na tej kolonji1 jak rów · 
oież dotycząc(\ mapl,ę. 

WlP.ńDEK KOLEJOWY. ad! 
Dnia 13 b. m. na linii kolejowej 

• S. Bento-Rio Vermelbo od pociagu 
;ocz ci~i;arowe~o oderwałv sią 4 wago. 

• 

ny i wkrótce w s;;.alJH) m p~dz.e 
001 początv biec w kierunku przeciw· 
ersz nym. Ramownicy, znajdujący si~ 
• na tych wagonach, t>tarali sit: wsze!. 
• kiemi siłami powstrzymać je, lecz 
glo :aadaremnie. 

W czasie tych wy$iłk6w, na pewnym 
zakrc;,cie, jeden z nich dostał sili) po• 
mi~dzy wagony i został zmiażdżony. 
trzej inni zostali ciężko pokaleczeni. 

Poc~ł\g osobowy, dążący do Ku
ryty by, został skutkiem tego bolesne 
go wypadku znacznie spóźniony, 

ekl tak, że zamiast wieczorem, przv • 
zy. był do Kurytyby dopir.ro na drugi 
tan dzień t. j. 14 b. m. nad ranem. 

1nik 
Ze Stanu Rio de Janeiro 

0~~ Przepowiednie na rok 1924 

se· Pisma rioskie przynoszą prze· 
~~ powiednie wazniejszych zdarzeń,. 
cb1 jakie mahl nastąpić w ciągu bi~żą· 
rz· cego roku. Przepowiednie te wygło• 
na· sił profesor francuski Raymond. 
o- Według tych przepowiedoi Amery· 
0• k~ nawiedzi straszne trzesicnie ziemi 

re· W roku 1924 i 1926 Stany Zj~dno• 
al• czone b~dą miały wojo~ z Japonją 
ue i ł)rzegraj ą ją. 
by Na ogół b(dzie to rok :.:trwałe· 
m nia pokoju. Polityka Niemiec wo· 
k· hec Francji zmieni siQ. Bawarja 
a, odłączy się {)d Niemiec, ale dopie. 

ro w przyszłym roku. Na tron po• 
wróci dynastja Wittelsbachów, Ex· 

y. cesarz Wilhelm II nigdy więcej pa. 
, nowaó nie b~dzie. 
0 We Włoszech wybuchnąc ma na 

wiosnę powstanie przeciw faszystom 
. ale faszyści zwyciqżą. Mussolini 
la jednak usunie si~ od polityki. 
Y W Rosji upadnie rząd bolsze· 
m wieki. W Anglji wybitną role ode 

gra znowu Lloyd George. W ciągu 
z kilku lat utworzą się dwa sojueze1 

jE:den francusko•wloski, drugi włosko 
r· rosyjsko-niemiecki i pobiją Anglje. 
w Anglja utraci wtedy wszystkie swo• 
• je kolonje. 
c Hiszpania zamieni si~ na repu· 
ó .blikę. Król Alfon~ wyjedzie do AnglJi 

Polska, popierana przez Francj~ 
t Czechosłowację bqdzie miała 
świetną przyszłość. BQdzie miała 
coraz wi~kszy wpłiW w polityce 
zagranicznej, :szczególnie w kwe· 
stjacb finansowych, w których na · 

, wet odegra powainiejSZ4 rolę. 
i Ano, zobaczymy. 

~ Paa Poseł c:Jze&ław Pruszyński 
w7jeehał do kraju. 

, Dnia 1 O b, m.:okrętem , Lutetia c 
, wyjechał do kraju poseł polski przy 
1 rz(\dzie bra?;ylijskiin, p. t.:zesław 
• Pru.:zyński, 

Pana Posła na okrącie potegnał 
• w imieniu prezydenta Republiki 
.. D-ra Bernardesa, tegoż adjutant 

przyboczny, kapitan Fausto Delly. 
Przed samym wyjazdem z Bra. 

.lji pan Poseł Pruszyński napisał 
Ust pogeżnalny do ks. proboszcza 
Drapiewskiego1 w którym miQdzy 
ionemi dzi~kuje za chwile mile spe· 
dzone na plebanji polskiej w Kury· 
Łybie w listopadzie r. 1922. 

z Sao Paulo. 
PolifJka Pauli•tańska. 

dnicy stanowi i fed~ralni. Kto oka· 
zuje sympatje ' parlji D·ra Altino 
Aranf.es, zaraz traci miejsce lub zo. 
staje przeniesiony na drugi ko~iec 
stanu. W ten sposób wielu wyższych 
urzqdni~ów policyjnych i oficerów 
wojska stanowego otrzymało dymi 
sję.t zawieszenie w słutbie l11b prze· 
niesienie. Tak samo prześladowani 
są ci, którzy filą po stronie prezy-
denta Stanu. W ogóle przy obecnych 
wyborach senatorów federalnych 
dzieją się ogromne nadużycia i pa • 
nuje nieznane dotąd zacietrzewienie. 

Z BAHJI. 
\Vybory w· Bab.ji 

Jeszcze gorzej jest w Babji. Tam 
walka foczy się o wybór kandy 
data na prezydenta stanu. Jednego 
kandydata popiera rzad stanowy i 
obecny prezydent sta:1u Dr. J. J. 
Seabra, drugiego opozycja1 majl\ca 
po swej stronie rząd federalny i 
prezydenta Republiki Dr. Artura 
Berna!'desa. Po przeprowadzonych 
wyborach kaMa ze stron wojują· 
cych powiada, że jej kandydat zo
stał wybrany prezydentem stanu. 
Rząd federalny wysyła wojska do 
Babji1 a w ostatnich dniach miał 
wysłać także okrt.}ty wojenne. 
Wprawdzie wszystko to j2st pre· 
tekstami upozorowane, ale wszyM 
scy przeczuwają ogromne rozru, 
chy i przelew krwi w stanie Bahia 
-może nawet gorszy niż w Rio 
Grande do Sui, - a zawsze przy· 
czyną jest jedynie walka o wpły· 
wy. o rzl\dy1 o zaspokojenie am
bicji i pychy- a nigdy dobro kra· 
ju. Smutne to_! 

KoreapoadeDoje. 
Szanowna RedakcJo l 

Dnia 20·go zeszłego miesiąca zjechał 
na nasz'l kolonjl} P. Ks. Konstanty Zaj 
kowski. 

Dowiedziawszy się o tem nasi rodacy, 
zaraz zaczęli l!a jednej linji zbierać na 
Msz~ S'w. z prośbą do Pana Boga o 
łaskawa użyczanie nam deszczu. Wpraw
dzie Sfł tu tacy, co mówią, że tego nie 
potrzeba, bo jak ma być deszcz to i 
bQz tego będzie, ale my Polacy katolicy 
nie zapatrujemy się na tych mądrych, 
ale idziemy drogą naszych przodków, 
oni w Polsce zamawiali Msze św. o ja
ką kolwiek łaskę, tak samo i my tu 
robimy, to też zaraz P. Bóg nad nami 
si~ zlitował i zesłał nam d9szcz, choć 
mały ale i zato dziQki Ci BoM składamy. 

Posuchę marny straszną, kukurydza 
drugim sadzeniem przepadła i jeżeli siQ 
nie zmieni i P. Bóg się nie zlituje, to 
tego roku nie bQdziemy mieli chieba 
ani my, ani nasz dobytek. 

Prosz~ Redakcji o umieszczenie tych 
parę słów w tak s~rawiedliwem i po
czytelnym piśmie jak jest ,Gazeta Pol· 
ska c, 

Z szacunkiem pozostafe 
Prermmerator. 

Sa.o Feliciano, 30 - 1-1924 r. 

Dop. Re,2akcji : 
Cieszymy się razem z parafjanaro i 

Felicianowa z powodu, te otrzymali 
dobrego duszpasterza w osobie ks. Kon 
stantego Zajkowskiego. Parniętamy jesz• 
cze, jak to niedawno temu żalili się, 
~e starają się o tego gorliwego kapłana, 
ale starania ich nie obiecywały być sku• 
teczne, .bo co dobre, to trudno dostać•. 
- Bóg im jednak pobłogosławił, i pra· 
gnieniu ich stało si~ zado!§ć. Pewni więc 
jesteśmy, że będ11 sźanowali tego .który 
do nich przyszedł w Imię :>ańskie•. 

Prawda, w naszych czasach lbdzie 
prześladują więcej dobrych kapłanów niż 
złych, bo ~li ludzie nie cierpią, gdy 
sorliwy i sumienny kapłan im przno· 
mina ich obowiązki, gdy karci ich i na
pomina, gdy sumiennie się trzyma 
przepisów Kościoła św., ale wiemy, że 
na kolonji s. Feliciano jest dJ.IżO do· 
brych katolików, więc pewni jesteśmy, 
~e posłuchają głosu swego duszpasterza, 
bo .kto z Boga jest, słów bożych slu, 
cha•. 

Walka polityczna w stanie S. Paulo · 
1est z kaźdym dniem więcej zacięta i 
JJOie mieć bardzo bolesne następi 
stwa. Zadna ze st~on walclących o 
rpływy tj. ani pp. Altillo Arantes i 
)lavo Egydio, ani prezydent stanu Dr 
Washinton Luiz nie chcą ustąpić. 
łaJgorzej na ten wychodzą urz;e• 

Mamy też nadzieję, że !'6wnież u 
tych, kterzy uwiedzeni duehem tego 
świata już nie wierz~& w skutecznoQć 
modlitwy i Mszy św., albo którzy Sa. 
kramanta św. uwa~ają 7-a czcą ceremo 
nję, obud.zi się surnienie i pozJ}ają, .że 
od prawdy s\ę odwrócili a ku baśniom 
się zwrócili", że więc opuszczą , cy1 
sterny. która wody nie trzymają a po
wróci& do żródla żl w ej wody •, to jest 
do wiary w Chrystusa i do praktyk 
religijnych. 

Tak jak parafjanom Felicjanowa ty1 
czymy skosztować owoców gorliwej 

pracy duszpllsterskiej, tak też i nowemu 
ich duszpasterzowi życzymy doznać tej 
radości, którą doznał Sw. Paweł w na1 
wróceniu i~gorliwości Koryntjan. do któt 
rycb pisał: ,Mam wielką ufność u was1 
mam wielki! pochwałę z was : pelenem 
pociechy_, nader obfituję weselem w 
każdy;:;:; utrapianiu naszem c. (II list do 
Kor. VII. 4). 

---------------------------
Ofiary na zal<łady Mi 
sjonarzy Slow a Bożego 

'W Polsce. 
Z Muricy: Karolina Majczak 5$. Kon

stancya Toczek 6$, Ewa Dolniak 5$, 
Teresa Toczek 5$. Jadwiga Majczak 2$, 
Paulina Kiełtyka 2$ Katarzyna Jeż 2$, 
Nikodem Majczak 5$, Józef Majczak 5$, 
Ewa To::zek 2$, Jan Soczek 5$, Igna1 
cy Dołniak 2$, Róża Reginy Macugo
wej 10$500 Jan Burakowski 10$, F1lip 
Jarek 10$, Michał Nalepa 5$~ 

Razem 80$000 

----------------------------
Od Redakcji. 

- Od licznych czytelników naszych 
odebraliśmy zamówien1a na kantyczki 
i;niektóre książki do nabożeństwa wysz· 
czególnione w naszym kalendarzu. 

Prosimy o cierpliwość, albowiem za· 
pas niektórych kSifiŻek szczególnie kan· 
tyczek si~ wyczerpał a nowo zamówio
ne książki jeszcze nie nadeszły. 

- Zawiadamiamy p. p. nauczycieli 
i nauczycielki jako też i inne osoby 
interesowane, że wyszedł nakład e m 
.Gazety Polskiej• nowy. ulepszony 
Elementar•, który można nabyć w 
naszej Redakcji. Cena za egzemplarz 
1$500, za tuzin 15$000 

- P. Fr. A. Jaguary. Zamówillśmy 
obrazy M. B..Cz~!tochowskiej w Polsce 
skoro przyjd'ł wyślem,Y. 

W przededniu 
_ Olimpjady. 

Ostatnio wszystkie dzienniki tak kra
jowe jak i zagraniczne zajmują się żywo 
• olimpjadą paryską • mającą się odbyć 
w roku bieżącym Dla nas ma ona spe
cjalne znaczenie; albowiem po raz pier· 
wszy będzit: Polska reprezentowana na 
igrzyskach olimpijskich 

Wprawdzie od chw11i uzyskania nie
podległości mieliśmy już ;edną olimpja
dę, a to w r. 1920 w Antwerpji, jedna· 
kowo~ z braku czasu na przygotowanie 
tucl&ież z braku funduszów ni~ mogli· 
śrny w niej wziąć udziału. 

Skąd pochodzi nazwa OLIMPJADA? 
Istniało w starożytnej Grecji maluchne 
miasteczko Olimpja, tam to co 4 lata 
zjeżd~ali się zawodnicy ze wszystkich 
państewek greckich na .igrzyska •. 

Początek igrzysk olimpijskich sięga 
roku 776 przed Chr. Igrzyska olimpij· 
skie odbywały się ku czci Zeusa (JGwi• 
sza). Zwyciązca w igrzyskarb otrzymy
wał wieniec złoty i CAŁY OKR!l:S 
CZTEROLETNI CZYLI OLIMPJADA 
nazywał się jego imit'niem. Na czas 
igrzysk ustawały wszelkie wojny i wa• 
śnie między państewkami greckimi i 
nastawał "święty pokój•. Korz~ści z 
igrzysk były dwojakie: jedne natury fi
zycznej, wymagając hartu, wytrwałości, 
siły i t. p. wykształcały ciało ; inne zaś 
wykształcały zmysł artystyczny, dowo
dem tego niezrównany Fidjasz i cała 
plejada innych rzeźbiarzy, których arcy. 
dzieła możemy podziwiać we wszystkich 
muzeach ~wiata. Oprócz igrzysk olimpij • 
skich odbywały siQ równiet igrzyska w 
innych miastach greckich np. w Dalfach 
na cześć Apolina itd , ale znaczenie ich 
było bez porównania mniejsze. 
""Mając na wzgl~dze korzy~ci, jakie 
dają podobne igrzyska, państwa nowo
czesne postltnowily je odnowie i tak w 
bieżącym roku mamy jut 8 olimpjadQ 
Igrzyska odbędzie się w Colombas pod 
Paryżem, a duma narodowa Francuzów 
pragnie ~.tadaó igrzyskom niebywałej 
świetności, jak dzienniki głoszą .olimpja• 
da ta nie będzie ustępowała pod ż11dnym 
względem słynnej sztokkollll1\kiej w r. 
1922". 

O ogromie prac przygotowawczych 
wymownio świadczą pomższe dan6: Ko· 
mitet organizacyjny zatrud!lia przeszlo 
100 płatny~h urzędników; aby ułatwić 
wzięcie udziału w igryskach narodom o 
sł11bej walucie, wybudowano t. zw. wieś 
olimpijską , która pomieści 30.000 za· 
wodników. - Wieś samą podzielono tak, 
że każda narodowość otrzyma swoją 
dzielnicę, w której mo~A prowadzić sa
modzielnie swojo gospodarstwo aprowi
zacyjce. 

Bogaci Amerykanie zakupili dla swej 
ekspejycji wspaniały pałac na Pt>lach 
Elizejskich w Paryżu, zkąd dojeżdżać 
bQdą codziennie całą koluroną samochc• 
dów do Colombes. 

(Dokończenie nastąpi.) 

BAOZJ..VOŚÓ 
Prawdziwe tanie ceny Zllajdz!ecie w skład~te :'l poźywczym 

L U C CA & C-in. 
Wielki depozyt zboh i nacionalnego wina. - - S:wze Jaź hurtowna i detaliczM 

Plac Coronel Eneas (da-.•niej pl,ęc da o:-dem ;;;a Katedrą) nr. 7. (055) 
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l Z powodu nadeJścia z Eu·opy wi<:.!lkirg > tratuportu m.tszyo ~ 
rolniczych, dla którego potrzebuj r- my mh·j:im ~ 

;;:::; w naszym magnzymc ~ 

~~ likwidujomy ob~cny zapas mas1yn f~ 
~ ~ ~~ po cenach niez'.vylde niskich i dotychczas nie widzianych ~ 

~ Casa Melichar l 
~ ~ ~ Hor,.tyba, - Praęa Senador (Jorreia '="· ~ 

i· ~ ~ 
E ROLNICY ! Skorzystajcie z tej jedynej okazji i zaopatrzcie a· 

si~ w znakomite pługi stalowr, bronv1 kapiaadeiry4 młynki, 
prasy do wyciskania winogron, etc., etc. 

~ Pośpieszcie się - T7łko jed~a mle;illiąc · ~ 
Q~~~~~~~~~fa 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ i Nowy Rok 1924 5 = OtwarłJ' został dla wycody kolonistów i: 
= Skład nasion z Folski = 
C' bit 
4~ Pawła NIK O DEliA = 
~ KURYTYBA Trawe~sa Zaelta~ias nr. 3, (ulica p~Gwadzllca f;:i 
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tfi siq z własnego ogrodu) ~ 
tfi Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy ~ 
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~ ~ 
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Do spr~edania. 
Z powodu wyjazdu }est do sprzeda 

nia 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
znajduje si9 dużo luu, kapryjugi, je· 
den slkier usadzonej kukurydży, jeden 
alkier bawełny, pół alkra ryżu, fasola 
i pastwisko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 
Opróc~ tego są do sprzedania 2 ko 

nie, 2 siodła, mvskie i damskie, 2 
chomonta, 1 krowa dobra, 1 wóz, 1 
plug, 2 brony przyrtądy do roblenia 
cukru i makaronu, 2 maszynki do sa· 
dtenia, l mas!ynka do niszczenia 
mróy,ek, jedna do łuszczenia kukury• 
dzy, 22 drzew pomarańczowych i 
mandarynek, winogrona, drzewa figO
we, morwowe, sprz~ty domowe, kury 
kaczki, etc., etc. Wszystko można na· 
być bardzo tanio. 

Bliższa wiadomość na kolcnJi Tor· 
vlnho u Jana Daroweńca . 

Towarzystwo dobroczynności kasy 
zapomogowej dla chorych 9racowni· 
ków .Browaru Atlaatiea", zało• 
żone 4 !ierpn!a 1918 r., wybiera dnia 
17 lutego b. r. o godz. 2•giej po połu
dniu na ~alrtym zebraniu swoj nowy 
zart:ąd. 

Sklep spożywczy 
BO.UANA SKOBUPSHIEGO 

Av. Col. Bonifacio Viiiela •No. 29. 
PONTA- GROSSA. 

Poleca Sz. P. P. artykuły spożywcze, 
mąkę, cukier, ry:t, sól, śledzie, milję itp' 

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

Ceny urnjarkowane. 
SWOJ DO SWEGO! 

............................. 
: Dr. Zy gmunt Gradow ski ; 

: ADWOKAT ' 
! Po ukończeniu uniwersytetu, l 
• ma zaszczyt zawiadomić Sz. • 
' KolonjQ Polską, iż otworzył ' 
i kance!arj~ adwokacki\ i i e l 
' załatwia wszelkie sprawy cy. '• l wilne, kryminalne, spadkowe, ' t rozwodowe i t. d. i 
' Biuro i mieszkanie : ' ( 
i Praęa Osorio 5.37. *. ........................... 

s~akier 
-------------- Sprzeda si~ lub wydżieri&wi za 

l cent umiarkowanil stakier, składaj(i4 

Ostatnie wiadomości. 
MADRYT. - Z powodu naprężenia 

politycznego, jskie panuje w ca!ej Ił1szpa• 
nji, a szczególnie w Katalcnji1 spodzie
wane są bardzo poważne zajścia -
Siły zbrojne policji znacznie powH}kszo
no we wszystkich miastach Katalon)i. 

LA PAZ W BOLIWJI - Donoszą 
telegraficznie do Rio de Janeiro, ŻQ w 
stoltcy Bollwji wykryto spisek na życie 
prezydenta Republiki, Główni sprawcy 
tego spisku ukryli si~ w legacji argen
tyńskiej. Senator Domingos Ramirez zo• 
&tal deportowany. 

PARAGWAJ. - Telegrafu i ą z 
Assumpcao, ż!;! rzad paragwajski1 
przewidując nową rewolucję, za 
rządził surowe i ścisłe środki za· 
pobi ttgawcze. ~ 

MADRYT. - 03tatnie telegra. 
my · donoszą, że ogromny pożar 

zniszczył w Madrycie budynek, w 
którym się mieściła wojskowa aka· 
demja inżynierów.-Straty obliczo· 
no na 12 tniiJOnOw ł>ezetOw. 

cy sio z czterech alkrów !iemi, 
dużego i -v dobrym stanie sio znajdu• 
14cego domu mieszkalnego, pajolów i 
innych ulepszet' gospodarskich, połot 
ź.Jny w dystrykcie Nowa Polonia, w 
mhtjscu, gdzie kr~yźuilł si~ drogi pro• 
wadzlice Jo Camro Comprido, S.ant 
Felic!dade, S lgnacio i Orleans. Jest 
doskonałym punktem dla każdego int 
teresu. 

Bliższych informacji naby~ można. 
na Pra9a Tlradentes w sklepie pod 
nr 19. 

--~~------------------~ 
Woźnica 

PoszukuJ~ się woznicy, umiejileego 
dobrze obchodzić się z końmi. 

Bliższych wiadomości udzieli: Guilher· 
me Etzel, rua Sao Francisco 53 -55 
(dawniej Collectoria Federal), 

------------------------~ Kurs ptenięd~y. 
dnia 16 go lutege 1924 roku. 
Kurs marki polskiej niewiadomy. 

Frank 375 Pezo zL 6$130 
Frank szw. 1$400 Dolar 8$400 · 
Lir $368 Funt szterl. 3~$700 
Pez 2$687 
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Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

~ I'!.J'łl,r R<tyUent klhuih; cnropejgkicb J~ \'ł 
f }i Leka.:r:z l. ope:ra to:r W S 
~-I JJCKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYC~ l _KOBIECYCH ·~ ~ 

l
·" LN:z v po•iług rmJnowszvl'h spo-.obo'11'. Bada ~a pomocą promtem Roe.r~łgena. ®. ·r· Jll'qM,adR własną praeownię do blld&n mikroskopewyeh i bbda4 m 

.m urwi na choroby ukryte 
r , ()hor1JCh Z!~.rrdejscowych przyjrrtuje na leczenie ~ 

Plac Tiradenfes N. 19 
~~, • "W swej klinłce ~~ 
R~ Rna S'h 'Fraaeisea D ~~~- Karytyba -. 

~-·------------------------------------J~ · ~ ~ ---------------

ma zawsze na sldadzie: makę pszenną. żytnią i kukur\dziauą1 cuk;er, ryi,:s6l, 
atedzie, śliwki, rodzenki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą kawq mieloną z własnej fabryki. 

CJ to ,jest nparaf radjo 
telr,foniczn11 i do (:;:,ego 

sll/ifl ? 

Sttuka roz~y:llnla ćźw·ęków przy 
pomocy rad otdefonu datuje s.ę <d 
dwóch lat M1rrn> że, jest tak l'itr•sun·· 
ko o młodą, do!Jr:3wr.dzoną juz została 

i 
T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

• Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~, fasol~1 ziemniaki, masło" jaja, drzewo it.p. 

G SPBZEDA.Ż NA KOLONJE H1JBTOWNA l D:ĘTALI«JZNA. 
CENY PlłZYSTĘPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji - ' • 
' ' .................... •••••••• . •••• 

-~~- ................................ . 
Fabryka cukierków : 

.,A U I~ O R A" ! 
. ~~~~~::-~~.,-~ 

wznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem cln 21 lutego .. 
~ 1916 roku, Nr, 26 " 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krew i lelrar&twem wielkiej warteści. 

J"ózefa * ' do taktej doskonel ści, że stttł11. się n·e 
tylko wielce uzyteczną lecz w dodatku 
stannwi jd dz'tttn! bardzo waźne llkce' 
sorjum rozrywkowe i n11ukowe. Poz11tem 
radjotelefon odd!;a bar:!z"' prw~zne 
usługi w zakre,ie pedagog:ki i wogóle 
wychowania i to Z!l.tówno pod wz~lę- łl 
dem rgólnokultur~tlnym, j•k politycz. 
nym i społecznym, albowiem d:~;ięki 

temu wyn!!!la1ko'A'i mo:Żi lwem stdo s ~ 
docieranie do dernów rodzin O!·Szych. 

~

Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte 
(,.ball&s") we wszystkich odmianach. 

w papier : 

• l 
* 

Ulica Martir.n A:F:fonso nr. 1. S. 

Coritiba - P a r a n a - B r a s i I. 

s••••••~••••••••••••a.••.-•• 

~SBSS~RB5&?1aBRJ!I.tiBIIRNRi1RBRBSRaRlal 
ft s 

Już przy u1yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powa:!niej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o męwzyzn :!ematych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostail! cbronicznemi i to jest ~ 
przyczyni\, :!e tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało. 

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

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej
szelll: leklil'::;twem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
u:~yc1u. "ELIXIR. 914" nabyć możaa we wszystkich aptekacb i skła-
dach aptenznych w Brazylji. ll 

~ Główay skład Galvao e Cia S. Paulo, A.v Sao J'oio lł3 ~ 
Celem n :nleJSZego nrtykulu jLst ob 

jaśnieni~ w 0gólnych zarys~ch rsdio· 
telefonicznego aparatu rnzyjmując · g1l, 
tudzież celów, Jak: m slu1y. 

Silna stacje. wysyhj4q, wyekwipo· 
WEn~ w n~jbardziej nowoc, esne e p ~t 
raty i f"'l! · zvne,ję, wysyła poprzez an• 
tennę niew;dzidnt\ falę elektryczną, któ• 
r~ n. s e dźwieki n,t;,;~ ki, śpiewu lub 
mowy ludzkJeJ na ~szystk1e strony 
F ~ile te przejmowane !ą !.l rzez antenny 
odb 1frn;ąc"' połfłCZOn(~ t: aparatnmi 
przyjmującymi radiotelefonów, umiesz
cz.cnych w pry'A:atnyth domach. W dal
szym ciągu fa!J te zamient11na są przez 
ap..r~iy przyjmujące na właśriwe dźwi~· 
ki z ~o~~rclką śc1 słością, to znsczy, na 
te s!lme dźw;~ki, które wyszły ze sta· 
cji wysyłającej. Na tej ostatniej zatwy; 
cza.i zo"Jdute sit; obnerne studto, w 
którem odbyw~tją s;ę popi!ty wokalne 
lub muzyczne. względnte wyphsz.,ne 
S4 przemów.en'a, od~.zyty i pogadanki 
utukcwe. 

Przyjmujący ar ars.t rndiotelefcnicmy 
składn się z 'lntenny, um·estczone.l al• 
110 na dachu dc~mu mieszkalnego, albo 
wewr. ątrz tegoż W tym rr.tatnim wy. 
padlw ltntenn~ n' a inną forme. Zamiast 
dwóch przewcdów, prnci~gn ęlych 
przez dYla masxty, m11 ona ks:tti!.H 
wneciona. Aparat, wzgl~dnie stacja 
przyjmu;ąca składa się pozatern z wła
śctwego &pc.ratu, t. j. przyrządu mają
ceg" zr.zwy:::>:&j k~ ztałt :!.krzvnki. Po · 
szcr. ególae cz~śzi składowe tego przy
rządu s4 nadzwyczaj czuje i skompli• 
kowane. Aparat uiyw& sic; przez od. 
powiedn e na!ltawienlll szeregu rączek, 
względnie liólek i k0rb, umieszo:zon}·ch 

• nnzewn~trz skrzy:1ki. ł'isz'łcy te sło· 
wa unika n:s raz1e opisu szczegółów 
apare.tu tego z ob!wy, iź mógłby być 
jak ns poct.ątkowy wyk,ad zbyt n·e 
zrozumiałym. ze "zg:~dów czysto te· 
chnicznych Tych z Ctl telników, któ · 
rzyby pragneli zapozn.-.c się z rzeczo 
wymt sz:cztgółarm, odsyłam do spe· 
cjalnych zawcduwych wyd!. .. nictw, 
znajdujących si' na półkach ksi~gar• 
skich. 

Instalacja przyjmującej lub t. zw. od 
biorc:zeJ stacji radiotelefontczneJ jest 
bardzo łatwą To też każdy może i4 
dokonać U trzymanie tskiej stacji n·e 
poci4ga Żadnych niemal kosztów u 
sobfł Dz.isiaJ na rynku jest niemało 
przeróżnych apardow rsdiotelebnicz. 
nych Ceny ich wahaj/l si~ znacznie. 
Dl jednych z najlepszych aparatów 
radjotelef·1n'cznych należy >Radiola«, 
wyrabiana przez Radio Corporation of 
America, które to konsorcjum jest fa
ktycznie pionierem na polu radjotele· 
f~!1U w Ameryce, a pozatern je!t naj. 
wi~kszem tcg'J rodzaju przedsi~bior• 
stwertt w św:ec ~ e (C·ąs dalszy nas'). 

Domin ił! Kureoki 
Pos.ki zak!ad krawiecki 

fJiiea Alegre N.,.G 

Wielki wybór materjałów na ubranie 
lamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny. 

Bohotc gwarantowana, 

CENY NISKIE: 

1 Apteka "Tiradentes" l 
l Walerego Wiśniewskiego l 
~ . 
ł1j Plac Tiradentes N. 37 la . ~ m Baczność Koloniści polscy! ~ 

łl W aptece tej_, ktirej właścicielt-m jest Polak1 rozmówicie 11 
! ! ~ się w j.,1zyku ojczystym i znajdziecie rzetelną obsługq. • • • c; SWÓJ DO SWEGOl B . ~ 
~•••~m~mam~zma•m•a••~~•m••••~ 

l ' 

'' 
VEIICE DRA'' 

Fabryka karmelków i cukierków różnego c_ -xtunku, tań· 

szych i drotszych owini~tych w papier (•baUasc)1 malino, 
nowych, kokosowych, mi~towvch1 cytrynowycbJ ananasa. 
wych, truskawowych, bananowych i mlecznych. 

Prócz tycb mam jeszcze inne gatunki specyalm .. 4 nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć po ce· 
nacb bardzo przystępnyC'h. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaska we przekonanie siq o tern, 
że SI\ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek Eaclto'wski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

~~c.J~~~~~IJI ~·. 1J 

Szanowne Panie I 
W ciągu 4,ch godzin uwolnić si~ możecie od kolek macicz• 
aych1 jeżeli użvwać bedz:f'ri.> • F[.UX O SE D .\ TIN A c 

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

,Fiuxo-8edat1na• jest jedyuym 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 zabaz· 
piecza ~ycie kobiet przed nastQpstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.. Przy innych chorobach kobiecych .Fhur:o·§edatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy w,;~ystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekar'lom i akuszerkom. 
Jetlyni dep >zytarjusze: 

GalvJq & Cła S!lo Pa.ulo AvenidaS~o Joa.o 145. 

., 

~~~~~~~~~~-~ 
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S Towarzystwa Fraaenskle Zegłua;i liiorskiej. l 
1 JJGhargeur~s Reunisu i łJSud Atlantique~' 1 
M Reeularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro ~ 
~~~ do H<1wre i Bordeaux. 
M Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu-
l!!» ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podl"óż z~ Santos d 
~a do Francji w ló d.niach 1 oraz statkami specJalnie urządza• H 

I
III nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 11 
11 mies?.czenie d 

Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. ~ 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•ka od 

11 bywa sio pociągami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque ii do Gdafltka statkami komp. francus~iej • Transatlantic{ue •. W ten 
- sposób uniknie sio róznych nadużyć, na które nieraz bywaJ'ł nara iDj 
R żeni nasi pauź3fnwie na granicy niemieckiej. !!! l Najbliższy odjazd do Europy l 

.. "' 1311111 ~~~~ Z S.ł.NTOS Z RIO DE J AlłEIRO ~~~~~ _.. 11 •LUTETIA « 9 lutego lO lutego 
!eootcomcococomcoctcomCCMJIDCOCOCGtot08ttttSCGCGCD~ »BELLA IsLEc • 14 • 
& )I 11 »FORMOSEc • 29 )) 
S c • • c • '' \1:'1 • »MASSILIA« 8 marca 9 marca 
8 erveJarta " ruzetro 8 ił! Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
S l lłl Brazylji t. zn. (bilhetes de cbamada) załatwia i bliższych in· 
8 !Tajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 11 formacji udziela 
a piwo wtasnego wyrobu po aajprzvst~poiejszych cenar.h marki l Ignacy Kasprowicz l 
~ •Cruzeiroc,. •Pilseoc, »Pombac, »Esc:.trinba i inne. S Avenida J..uiz Xavier N 28" Kurytyba. 
8 Kupuje dla własnej słodowni j~czmień w rozmaitej ilośc. e · i płaci najlepsza ceny. 1 ~ AlllllłllllliKIUIBIUIIIIII'IliBIIIISIIIIRi1BS811,_ 
IJ KU~l'rB\- «Jl.ł~l. P()1~l{, 10] (9 

~6ltlmt>St>t>O>CGSSCłCłlltOXłb«KGCGttCDCGetectałl 
Loadoo and Brazillaa Ba•k Limitet 

z a l o ż o n y w l 8 6 2 r. 
Centrala : Londres 7 tokenhouse Y mi E. C. 
Succursal : Paris, 5 Rue Scnbe. 

Banki~rzy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capital w 150.000 akcjach po Lb. 20. 3.000.000 libr. 

• zrealizowany 1.500 000 " 
• rezerwowy l 500 000 ., 

F i 1 j e : Lisbona, Porto, Manaos, Para, Ceara, Pernambuco, Babia, San
tos, s. Paulo. Cuntyba, Rio Graode do Sui, Porto Alegre, Pelotas, Montevideo; 

Buenos Ayres, Rosano de Santa Fe, Pe.rls, New York. 
Agencja ~ Manchester, 36 Charlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua da Alfandega. 
Przyjmuje pieniądze w det'ozyt i na czas określony. 
Korespon4en;ja 1 całym światem cywilizowanym; 

Banpue I?ranęaise et Italienne pour Lame1·ipue du Sud 
Centrala: Paris, Rue Halevy 12 
Agencja w Reims, 

B r a z y 1 j a ... Fllje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Curityba, f-orto Ale. 
gre, Pernambuco, Rio Grande. 

Agencje: Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu, Cax:as, gspitho Santo do 
Pinhal, Jp~u, Mocóca, Ourinho, Parana~ua, Ponta Grossa, Ribełtllo Preto, 

S . Carlos, S. Jose do Rio Pardo i S. Manoel. 
A r g e n ty n a - Agencje: Buenos Ayres ~ Rosario de Santa Fe. 
C h i l i- Valparaiso - Korespondenci: 

PERU ·- Banco Italiano.Lima, Csllao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa,· 
COLOMBIA - Banque F1 an~atse et Italienoe du Columbie-Bogota, 

Załatwia si~ wszystkie operacje pieni~żns, przyjmYje sio depozyty na 
termin określony i na rachunek blerzący płacąc najwyższe procenty, 

Agencja Banku XX C'Jmmercial ltaliana mieści sit we własnym bydyn· 
ku przy ulicy 1ó de N~wembro. 
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