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(Dokończenie). 

Z Małą Ententą utrzymywaliśmy stosun· 
ki poprawne, występujące często wspólnie 

,na terenie Ligi Narodów. Na lipcowej kon· 
ferencji Małej Ententy w Sinaja_ rząd . pol· 

~·ski wysłał obserwatora w osobie p. P1ltza. 
·~z Jugosławją nawiązaliśmy ściślejsze ~tost!n
~ ki prz:z podpisane.,umo~y handlowej, ktorą 
Sejm 1 Senat ratyft:wwah w uroczysty spo

I sób w dniach 13 i 14 listopada z okazji 
· 8 pobytu w Warszawie posłów jugosłowiań-
a skich. 

Nasze stosunki z Anglją od czasu upad
. ku Lloyd Oeorge'a zac.zęły się szybko po
. prawiać, wyrazem czego jest podpisanie umo

wy handlowej w dniu 26 listopada w W ar 
szawie. 1 czerwca Sejm ratyfikował umowę 
Polski z Belgją. Na szczególną uwagę za
sługuje również podpisanie w dniu 23 lipca 
1923 mku w Lozannie traktatu przyjaźni 

. pomiędzy Polską a T~rcją. Jednocześni~ 
podpisano tam konwenqę dyplomatyczną 1 

• konwencję handlową. 

Sejm ratyfikował te umowy w dniu 30 
listopada. Wyrazem naszych dobrych sto
sunków z Austrją była wizyta kanclerza 

· Seipla, zakończona podpisaniem przez niego 
i przez p. Seydę w dniu 18 września oświad
czenia o istnieJąccm porozumieniu pomiędzy 
obu · państwami. 

Z państwami bałtyckiemi utrzy,mywaliśmy 
nadal serdeczne stosunki, współdziałając z 
niemi w uregulowaniu wspólnych spraw i 
biorąc udział w konferencji, która 9 lipca 
odbyła się w Rydze. 

Stosunki z Rosją sowiecką ograniczają 
się do wykonywania traktatu rysk1ego, co 
postępuje bardzo mozolnie ze względu na 
nielojalne traktDwanie wszystkich spraw 
przez rząd sowiecki. Uregulowanie możli
wych stosunków sąsiedzkich utrudniają rów
nież takie fakty, jak zamordowanie w dniu 

W walce o młljoDy. 
Romans z naszych czasow w 4 tomdch, 

przez Jerzego Bornes'R. 
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1 kwietnia ks. prałata Budkiewicza i "ska
zame" na śmierć arcybiskupa Cieplaka. Mi
mo to i w tej dziedzinie widać pewien po
stęp. Szczególnie wyznaczenie granicy jest 
już na ukończeniu. Rząd sowiecki spodzie
wając się rewolucji w Niemczech, pragnął 
użyć Polski jako pomostu do Berlina. W 
tym celu przytył w list0padzie do . Warsza
wy delegat sowietów p. Kopp, proponując 
rozpoczęcie pertraktacyj w sprawie tranzytu 
Akcja Koppa się nie udała; do porozumie
nia nie doszło. Natomiast sfinalizowano per· 
traktacje co do uznania nowego związku 
sowieckiego S. S. S. R. W nocie z dn. 13 
grudnia p. minister Dmowski zawiadomił 
rząd sowiecki, iż rząd polski uznaje S.S.S.R. 
żądając wzamian lojalnego wykonania tra
ktatu w Rydze. 

POWRÓT "LWOWA". 
Z Cherbourga telegrafują pod datą 18 

stycznia: Przybył tu z Brazylji statek polski 
"Lwów". Pozostanie on na razie w porcie 
elem naorawy uszkodzeń. 50-tiu kadetów 

f?olskich drogą na Havre i Gdańsk powraca 
do kraju. 

Według ostatnich wiadomości uroczyste 
rzyjęcie w kraju załogi "Lwowa" odbyło 

. ię dnia 26-go stycznia. 

l Co do posłów żydów - odpowiedział 
Brył - ubolewam, że dotąd nie spotkali 
się z poparciem zwłaszcza jeżeli chodzi o 
sanację skarbu. Uważam, że żaden rząd nie 
uzdrowi finansów państwa przez mewcią 
gnięcie do współpracy żydów. Do sanacji 
skarbu prowadzi ściąganie podatków i to 
dużych, uporządkowanie admirristracji, po· 
życzka wewnętrzna i zewnętrzna. Co do tej 
ostatniej, jestem przekonany, że przy porno· 
cy żydów rząd ją napewno uzyska. 

O P. PIŁSUDSKIEOQ .. 
Klub Brylistów przy udziale Stapińskiego 

(.~chwalił reiolucję, aby zwrócić się do Pił
udskiego o objęcie kierownictwa nad armją. 

Z Niemcami stosunki nasze są w dal- BRYL SPOLICZKOW ANY. 
szym ciągu oziębłe. Rokowania w Dreźnie, . . . . . 
gdzie załatwiono jedynie sprawy drugorzę- i . Dm a 1_ 8 stycrua b: r. w sah ~ufe!u w Sej
dne, zostały przerwane w czerwcu 1923 r.! ~Ie porotędzy po.słamt Bry!em 1 W1dotą wy-
i dotychczas nie są wznowione. 7 mkła ostra wym1ana zdan, poczem poseł 

. . . . , . Wideta wypoliczkował Bryła, a ten rzucił~za 
. Na __ terem~ ~ady .L1g1 Narodow me ogra- oddalającym się Widatą krzesłem. 

~1czahsm~ się J~dyme do obro~~, naszych Poseł Wid o ta był dotknięty artykułem za
hcznyc~ mteres?w, ~ecz prowadztl1~m~ czyn- mieszczonym w wydawanej przez bryli3tów 
ną polttykę, zmterzającą do zapewmen1a Pol· Sprawie Ludowfj". 
sce odpowiedniego stanowiska na tym te· " . 
renie. Wyrazem tej polityki było postawie BRYLOWC A ZYDZI. 
nie kandydatury p. Ski.-muntta do Rady Li- "Włościanin" pismo ludowe w N. 8 pi-
gi Narodów. \V czasie wyborów 27 wrześ- sze: "Bryi jest posłem z okręgu lwowskie
nia kandydatura ta upadła, gdyż Zgroma- go. Polacy i polskie gazety we Lwowie od
dzenie Ligi postanowiło usunąć tylko jedne- wróciły się od Bryła, Pawłowskiego i Pluty. 
go członka dawnej Rady, a o miejsce to od Wzięła w opiekę tę grupę warchołów i sta· 
dawna zabiegał p. Benesz, który też został ła się jakby ich organem partyjnym żydow
wybrany. Mimo to ka1tdydatura polska ze- ska gazeta codzienna we Lwowie pod ty
brała 17 głosów. <' tułem "Chwila". N. 1721 tej gazety z dnia 

Kończąc ten pobieżny przegląd naszej po· 
lityki zagranicznej w roku ubiegłym, pragnę
libyśmy zaznaczyć, że w naszej pelityce za
granicznej ustaliły się już pewne zasady, któ
re nie podlegają dyskusji i są powszechnie 
uznane za niewuuszone Jest to objaw bar
dzo dodatni, świadcz 1cy o dojrzałości poli
tycznej naszego społeczeństwa. 

l stycznia l 924 prawie całą dużych rozmia
rów stronnicę druku poświęca wychwalaniu 
Brylowców. Między innemi po opisie wiecu 
brylowców, zakończonego odśpiewaniem 
"Czerwonego Sztandaru" w sali "Gwiazdy" 
we Lwowie, żyd0wska "Chwila" podaje wy
wiad z posłem B ryłem, który powiedział rta
stępnie, a co dosłownie przez sprawozdaw
cę napisane. Czytamy więc: 

"Jaki jest stosunek Polskiego Związku 
Ludowców (tak przezwali się brylowcy) do 
posłów mr.iejszości narodowych ? 

Tak twierdzi i taki jesł program posła 
Bryła, za którym z Kongresówki poszli po
seł Janczek z Kozienieckiego, poseł Łaszkie· 
wicz z Grodzieńskiego i poseł Cieplak z 
Rawskiego. 

ROZŁAM W PANSTWIE SO
WIETÓW. 

"Polska Zbrojna" donosi Z Moskwy; 
Rozhm w łonie partji komunistycznej i 

spowodowane przezeń ciężkie przesilenie rzą· 
dowe doszedł-wedle ostatnich informacyj
do takiego nadzwyczajnego zaostrzenia, iż 
wcale nie jest wykluczoną możliwość prze
wrotu wojskowego w najbliższych dniach. 

Niemal cała armja czerwona została wcią
gnięta w wir polityczny walki domowej. 

Oznaki braku karności mnożą się z każ
dym dniem. Każda z walczących stron nie 
szczędzi wszelkich środków, aby w chwili 
decydującej mogła korzystać z czynneJ po
mocy formacyj wojskowy ... h. 

W drugiej połowie stycznia w związku z 
ewentualną rolą wojska czerwonego w roz
strzygnięciu dalszego losu państwowego u
stroju rosyjskiego odbyły się znaczne prze
sunięcia wielkich oodziałów wojskowych z 
Syberji do Moskwy. Nowe formacje roz
mie3zczano również i w pobliżu zachodnich 
granic Rosji. Załoga stolicy została znacznie 
wzmocniona oddziałami, co do "wierności" 
których kierujące koła walczących obozó v 
nie żyw1ą żadnych obaw. 

ARESZTOWANIA W POOOTOWIU 
POLSKICH PATRJOTÓW. 

W poprzednich numerach "Gazety Pol
skiej" donosiliśmy na podstawie telegramów 

krótkiej przestrzeoi zatrzymać i uderza z cał4 silą - Zapó:tno l - szepcze. - Trzeba zaraz do wany przez nią , wywarł zupełnie inny skutek, niż 
w stojący ekspres. nieM o tern władzom. się spodziewała. 

Z oleropnym loskotem łamiącego się va miazgę Miller ogląda się "' około, lecz ani śladu z1o· Olga ni . v.ątpi ani na chwilę, że hrabia E:ron 

159) 

drzewa, szkła i ~elaza, mięf;zają się stugło-;e okrzy- czyńcy odB:r~·ć nie mo~e. i do Gretki telegrafował. Spodziewa się ona jednak, 
ki prl'.eraMnia. Są oni pewni, że żandarm padł z ręki tego, że profesorowa baczne ma oko i dopilnuje, aby siq 

WjAJ;dżaj4ca w ostatni wagon ekspresu lokomo• za którym gonił i ~e to musi być jeden z towarzy· depesza ta w ręce Gratki nilł dostała. 
(Ciąg dalszy). tywa miażdży go, a uszkódziwszy się przy tern szy Rudobrodego. Nadzieja. ta nie zawodzi jej, bo zaraz u weJścia 

Wokoło ciemność i cisza. Z jednej strony toru szerzy wokoło ogień i zniszczenie. - Gdyby się tak ten koń odezwać ootrefił - oddaje jej przelożonli ~ensji ów telegram, 
ciągnie się gęsty las sosnowy, z drugiej niskie Powstaje okropny krzyk, Jęk i zamieszanie Co mruczy leśniczy. · Olga otwiara go i czyta z ironicznym uśmiechem. 
Wtgórza i łąki. Nigdzie nie widać mieszkań ludzkich. za rozdzierający serce widok. Co za okropny 1 braz. - Niech pan tu na straży przy zmarłym zo· - · Dobrze - mówi ona chłodno - przyszlam 

Niedaleko za pociągiem odgaiQzia się od gł6w · Kto tylko może, ratuje się 8kokiem przez drzwi stan·e - odpowiada Mlller - a ja pójdę do wsi zabrać Gretk~ do siebie •. na zamek Rotenburg. 
nego toru Hoja, przecinająca las, lecz miejsce, i okoa. Oi!zaloli z przestrachu biegają, krzyczą i i lud?.i sprowadzQ. - Będ;.:io to na razie niemożliwe - odpowiada 
gdzlll oba te tory sH~ zlewają, :ragrodzoae jest. I lamentują za swoimi krewnymi. To mówiąc, wsiada na konia, który stał do- ze smutną miną profesorowa ·- ho Gretka P<'Wii· 
taro rl>wnież stoi sygnał na zatrzymanie się . Ze zdruzgotanych, w plomieniach stojących W&· tychczas wiernie przy zwłokach swE~go pana i pę- żnie znc!:wrowała. Musiałam już dziś .rano lekarz/l 

Nie mogąc ani naprzód, ani wstecz, stoi pociąg gonów rozlega się przerszliwy okrzyk o pomoc, dzi do wsi, aby o wypadku donieśP. wójtowi. wvłać. 
ekspresowy, czekając końca. Wtem dochodzi zdała lecz nikt się nie odważa życie swe pośród tych Z wójtem na czele i kilku jeszcze chioperni - Chora l - woła Olga przestra~zona. - Có~ 
turkot, jakby zbliżającego się od strony lasu pocią· warunków narazić . zybywa Miller furą na mieJsce nieszczę~cia. Za· ja teraz pc cznę? Hrabia nie ~mi e jej pod ~adnym 
gu. Nikt jednak na to uwagi nie zwraca, sądząc, Co się stało z Kurtem i Lisną ? Czy le~ą oboje f b'erają zwłoki zmarle!{o na wóz i wracają do wsi. warunkiem tu . zastać. 
te sygnał świec11cy zdała jest obroną. l martwi zmia~d~eni pod tarni z~liszczami l l N1kt nie przeczuwa, kto był mcrdercą ~andarm.l, - Czyż z nią naprawdę tak tle? - pyta !i'łłnny. 

Coraz bliżej i bliżej słychać turkot kół. Pasaże· nikt te~ nie widział wracejącą na tamek FankQ. - Tak jest. Lekarz nakazał absolutny spokój i 
rowie częścią śpi4, częścią rozmawiają i nie spo· ROZDZIAŁ CL VI. Udaje s·ę wprost do Olgi i zdaje jej raport z nadzwyczajną ostrożność i pielęgnację - jest od· 
strzegają wcale dwóch p.:>dróżoycb z ostatr.iego sy• U celu wycieczki. PrzestraszoDa Olga wysyła służącego do powiedz przełożonej. 
pialnego wagonu w gęstwinie lasu, okalajileego tor • wsi na zwiady. Olga stoi, jak piorunem rażona i nie wie, co 
kolejowy z jednej strony. . Leśniczy i Miller czekają w karczmie leśnej da- . . . . ppcząć. Jeżeli jej siQ nie nda sprzątnąć Gretkę 

W chwiiQ później wysuwa się jeden z n:ch o· remnie na powrót żandarma, który pogon'ł za . Po~raca . mebawem, 8 wieś_Cl Jego są usp~kaJ~- przed powrotem hrabiego Egona, to cała jej niecna, 
koło ~elaznego masztu z snnałem i pomanipulo· Fanny. !ące Zwłoki żancar~a znalezton?, ale podeJrzeme wyrafinowana intryga na jaw wyjazie i ona bQdzie 
wawezy coś przy nim, znika znów w ciemności Myśląc, że :t.biega z pewno4cią przyłapał i do co do tego mordu me pada na. mkogo ~ zamku. . zdemaskowaną. 
le~nej. Co on tam robH? Nikt tego nie wie i nikt wsi przetransportował, postanawiają ot i póJść za nim. O.Iga ~adowolona fest z Wiadomości. ~e korni - Nie, do tego nie ~mle przyjść l Jest to moje 
nie zauwa~ył. Jest już nad ranem, gdy oui eamotną karczmę ~arz Jest Jeszcze w . mocy Ru~ob:o<iegv. ~10 ?wa~a l ni€lzlowne postanowienie - szepcze ona do siebie, 

Wtem ukazują się zdała od strony lasu latarnie opuszczaja i drugą leśną ku w~oi z'.łążRfą Wtem lednf:k za stos~wne ~względn'ć Jego pretensyJ. .· a głośno odzywa sią: 
lokomotywy zbliżającego się poci!lgu, który ..,ędzi spostrzega Miller stojącego nieopodal konia i woła - Nle my_!~ tez wyd~ć mu Grotkę - mówl - Mllf'Zę chorą z,1brać, pani profesorowo ł 

l z niezmnieJszoną s1łą. zdziwiony : do Fanny :- ._bo \\ ~edy mlal~y ~ udobrody n~ w~ Proszę mnie do nieJ zaprowadzić. 
) Dlaczegot on si~ nie zatrzymuje? Czyż maszy- - Koń tu, wśród drogi, co to ma znaczyć l b~oń prz~mw~o ~me ~ostą~Jłby Ją przy tyc1u 1 I dając Fanoy znak, aby ta została, wychodzi 

nista nie wi~zi ostrzegającego sygnału l - A tuż przy nim leży jakiś człowiek na ziemi meustanme b~ mi gruzii, ~e Ją Pt:.ścJ n_a wolność, z przełożoną z pokoju. 
- Co to ma znaczyć? - myśli maszynista ·- dodaje leśniczy. albo, ż~ hrab:ewu wszystko. opowie. Nle, wolę sa Zastaje ona GretkQ śmiertelnie bladą i osłabia· 

stoilicego ekspresu. przerażony patrzflC w górę na Dobiegnąwszy tam czc m. rędzej, pożnają zwłoki ma sobi~ dac radę z ~ą dziewczyną. . ną . Oczy jej przyrukniote, a pierś ledwo sio pod· 
sygnał. Lec7. krew ścina mu się w żyłach, gdy ż;; ndarma. NazaJutrz otrzymuJe Olga telegram, który Jl! nosi słabym oddechem. 
poznaje, że sygnał zmieniony z .bałt• na "wolna - Mord! - krzyczą o:)aj. - Biedaczysko zo- okropnym strachem napaw~. . . ? Wygląda to rzeczywiście bardzo niepokojąco-
drogll•. stal zastrzelony. - Co? On wraca.·· 1 to JU~ _Jutro · - wo!e m6wi ona patrz11c na BW!\ ofiarę. Co leka,z o tam 

Sparaliżowany z przerażenia maszynista widzi, Przerażeni stoją nad zwłokami zamordowanego, przerażona •. - Trzeba na gwałt działać, bo on me myśli? ' 
ta wszyttko przepadło i że zderzenie obu pociągów nie pr~eczuwają oni jednak, że padł on z ręki Ru- śmie Gretkl tu zastt•ć.. . . . - Nie wie on jeszcze, co się z tego rozwinąć 
jest nieuniknione. dobrodoga . Woła ona Fauny l po krótkJeJ naradzie jadą może - odpowiada zapytana - widzi pani hrabi 

z nara~eoiem własnego ~ycia dobiega nareszcie - Gdybyśmy za nim podążyli, możebyśmy go obte do rolllsta. na jednak sama, że jej w tym stanie ruszy(! nie 
do masztu i zmienia go znów na baJt. uratowali - wzdycbl Mlller. Olgs nie SJ..Odzi ~:;wała się tak rychłego powrdu można. 

Lcct: zapóźno, mimo wszeikich natężeń z !Jf.!le· Leśniczy klęka obok zmarłego i ogląda go ba· hrabiego, licz!}c na to, że słabość jego z miejsca - Przyjdę jeszcze dziś wieczorem, albo jutro 
eiwnej strony pociąg w biegu nio daje si~ na tak cznie. Potrząsa jednak ponuro głow'l· rulizyó mu się nie pozwoli. List Gratki, sfabryko· rano i zobaczymy, co si~ da zrobie - mówi 01&.,. 

.. - " ,, 
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DR. AL'LEGilETrl PILHO. 
LECZENIE OGÓLNE. 

S'Oeciałność: ch0roby kobiece i dzie· 
c·nne .. uy1!r.uje od 10 do 12 i od -ł 
do 5. 

K,ll'!~ultorium i rezvdencjs: ut. Cnm
mendador Arl\ujo n, 50. Telefon n 650 
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nadesl:mych z Warclzawy, że w Warsza• 
wie i innych miejscowościach dokonano 
licznych aresztowań z powodu wykrycia 
taj n~I(O stowarzyszen•a politycznego 
Dziś po otrzymaniu najświe~szych pism 

z kraju mc.~emy podzielić się z nttszymi 
Czytein karni bliższerui szczegółami 

Aresztowania miały ~iejsce w Pogo 
towiu Patrjotów Pol,.kich (t'. P. P.) 

• Kurjer Poznań-ki• pis1.e w tej kwestii: 
W sprawie organizacji PogotGwia Patrjo 
t ów Polskich zaznaczyć należy, że aresz 
towano ogolero 14 osób. Zezmania tychże, 
według pogłosek, stwierdr:ają, te śledztwo 
nie będzie uwieńczone specjalnie senza• 
cyjnemi wynikami. P. P. P. zdemasko· 
wało się samo, wydając cdezwy, w któ 
rych zdeklarowało 11ię jako strc.nnictwo 
polityczne. 

z;tikwidowana organizscja P. P. P. li
czyła w Warszawie samej kilka tysięcy 
członków, posiadała oddziały swe w ca
łym szeregu miast prowincjonalnych i 
zmierzala do dokonania zamachu stanu 
w drojze gwałtu. 

Prasa prawicowa omawia tywo arASz 
towania w Pogotowiu Patrjotów Pol• 
skicb i zaprzecza łączność te1 orgęnilll• 
cji z prawicą. .Gazeta War11zawsta• 
powołuje się na notatkę, um :eszczon~ 17 
gruduia 1923, jakoby patronem i taJnym 
kierownikiem P P. P, młał być WT· 
h itoy ~;eaerał polityk lewi 
eowy i dodaje: Ozyl mieliiwy tu 
do czynienia z wypadkiem awanturnictwa? 
To najłatw iejsza wprawdtie bipoteze, ałe 
w tym wypadku nie odpowiadaj,ca rze• 
czywistości , gdy* role były rozdawane 
zbyt umiejętnie, aby nie nałetało si~ domy 
śleć autora i reżysera. 

W sprawie tej między innymi araszło 
wani zostali: inżynier Pękoslawski, Gor• 
czyfiski, kapitan saperów Michałowski, 
Leśoiewski, Faryński, Gryczko. Spława
Neuman i Kądziołka 

Woboo poglos~Jk S?.brzonych przez pra 
cę lewicową a łąc1:ących nazwiska by
łych ministrów pp. Dra Gląbińsłdego, 
generała Steptyckiego i Dra Kiernika, 
prof. Gląbiń~ki ;oświadezył przedstawicie · 
Juwi "Słowa Polskiego" we Lwowie: 

- W kilka t~godni potGro - oświad• 
cza daleJ prezes Głąbińik.i- dowiedzia
łam się na posiedzeniu pqłitycznem Ra• 
dy Ministrów od ministra spraw wojsko
wych gen. St Szeptyckiego, !e p. P. był 
i u niego i zRcbowywał Bil} w sposób 
zagadkowy. Na Radzie Mmi!';tr·6w ~asta
nawiałiśmy <~ię nad 8_pOsobaroi przeciw• 
działauia teJ r,rg11niz_ac l, ewentualaie nad 
mo~liwościfl aros1.towunia jej przywodców 
Organ~ncja wydała nam si~ jednakże 
zbyt naiwną. aby zbyt s·loe i radykalne 
śtodki przeciw n:ej mogl} być usp"awie 
dłiwione. 

- Gdy przestałem być ministrem) 
zjawil się u mnie w ~ejroie, w klubie 
Związku L12dowo-Narodowf'jtO jakiś nie 
znany mi ksiąd1., który spyt(\ł, czy praw· 
\Ją jest, jakobym miał jakiś zw'ązek z 
organiz ej" P. P P.1 gdyż nazwiako mo
je bywa z nią łllczone. -- 03w1adczylem 
jaknajkategoryczniej owemu ksi~dzu, ze 
z organizacją P. P. P. nic wspólnego 
nie mam i prosiłem o zrobienie najszersze• 
go utytku z tej informacji. 

W zwi(łzku z wiadomościami praso 
wemi, jakoby generał Szeptycki b. mi
ni8ter spraw wojskowych, subsydjował 
zwięzek .Pogotowia Patrjot6w Polsli:irh•, 
p. minister spraw wojskowych otrzymał 
od gederała Szeptyckiego telegram na· 
stąpującej treści: 

.Of•cjalnie oświadczam., it związkowi 
.PogetowiQ Patrjotów Polskich" tak ze 
Skarbu Państwa, jak z własnych pieni~· 
dzy tadnych sum w czasie mego urzą 
dowanill, jako ministel' &praw wojsko
wych, ani przed ob!ęciem ministerstwa, 
ani ,,o jego zdan:u, nie wydawałem i nig 
dy wydawa6 nie zamierzałem. 

(-) S ~eptycki, generał broni •. 

B. minister spraw wewnętrznych dr. 
K1ernik zaprzecza wobec wspolpracow · 
nika .Echa Wars2'awskiego•, jakoby miał 
interweniować w sp!'awie śledztwa sądo· 
W'3go wytoczonego P. P. P. 

P. Kieroik twierdzi, te j11ź podczas 
jego urz~dow!nia P. P. P. wzięte zosfało 
pod ścisł~ obserwacj~, a jeśli ;u~ wtedy 
aresztowania ni !b nastąpiły, to ty Iko dla· 
tego, aby śledztwo policyjne deprowa. 
dzić '116 końca i urnoiiiwić ujęcie wszy 
stkicb winnych. 

-----------------------------
Wiadomości z Rio de 

Janeiro. -

dy, silnych mętów zdolnych być przea 
wodnikami ludzkości. Obaj znali i rczu. 
mieli doskonal~ środowiRko, w kt6rym 
działali. Lenin nawet lepiPj ni~ Wtl,;oll, 
wygrywał howiem na pop~dach i uczu. 
ciach swych rodaków; obaj zaznaczyli mo 
m en ta dziejowe najwyższoj wsgi i zna· 
czenia. Była i różnica -~ Wtlson praco
wał dla dobra s"Wego kraju i ludzkości 
mając na oku zawsze i wsz~dzie zasady 
moralności i etyki chrześcijański13J, tak 
jak je rozumie protestant, więc często 
mylnie, choć zawsze z dobrą wiarą , ina· 
czej z Leninem, ten odrzucił wszelką 
etykę i wszelką moralność i ~boć głosił, 
ze pracuje dla dobra ludzkości, - działał 
i pracowar j~d~·nie dla zadowolenia swej 
na.:-zern niepohamowanej iądzy przero 
bienia świata na moskiewskie kopyto •• 
wi~c Wilson choć kierując się ideałami 
ludzkości oie .tapom~iał o odpowiedział· 
ności za swe czyny, złych unikał a o 
dobre zabiegał; inaczej Lenin-nie było 
dla niego czyn6w złych ani dobrych, nie 
było środków godziwych i niegodziwych, 
nie było pomocników uczciwych ani o
statnich łajdaków, były tylko czyny i 
środki wiodące i nie wiodflee do ~celu, 
byli tylko ludzie zdatni i niezdatni do 
w.ciełenia jego celów w ~ycie ... A że 
tłum, zdemoralizowany wiekowam upo
dleni9m w niewoli i rozszalały w wiel· 
kiej wojnie, przejęty był nienawiścią, chę· 
cią zemsty i poż,dał dóbr ziemskich, 
przedewszystkiem cudzych, przeto i Le· 
nin grając na nikczemności tego tłumu 
jak najnikczemniejszych sobie dobierał 
roroocnil<ów i z nimi doprowadził do o• 
statecznej ruiny ogromne i potę~oe pańt 
stwo, chcąc ta ruiną cały świat objąć, 
aby potem na gruzach i zgliszc~ach no• 
we zało~yć podwaliny nowego żywota .. , 

Lecz tycia aamo silniejszem jaet od 
podłości i nikczemności ludzkiej. Nie 
tylko nie udało eię Leninowi i Jero klice 
rozpuścić swej bolszewickiej zarazy na 
świat cały, ala nawet i w Ro111ji samej 
zmuszeni S'4 panowie komuniści, byle 
władzę w rękach do czasu utrzyu:ać, 
zmienić swój front i to zmienić rady• 
kalnie.- Silą b0wiom realną w Rosji na 
całl•m jaj obszarze jest cbłop chleborób; 
ten widzi, te gospodarka bolszewicka 
odbiera mu zbo~e cię~ko wypracowane 
w większej ilości ni~ to bywało przed· 
tern, a że bolszewicy nie chcą mu dać na 
własność wszystkiej ziemi. jaką odebrano 
większym właścicielom i nie mOit\ za· 
bezpieczyć mu Jostarczeni3 wyrobów prze 
mysłu jakich potrzebuje, więc ten chłop 
odwraca si~ od nich i niedaleki d:itień, 
gdy bolszewizm zamrze śmiercią ;r.upel 
nie natnralną. 

rzystać co się d~ na tej ' horobie i na 
kryzysie jaki póżnit-J ;:~rzyjść może i musi. 

Lenin umarł w porę. aby nie widział 
naocznie hńca bolsznwi:~:mu i odrod7.e· 
nia się Rosji. Po nim i jemu podobnyl:h 
zostały mogiły dwudziestu miljonó ~v 
zmarlych z głodu i chor(>b, nie licząc 
cooajmniej miljona ludzi wszelkiego sta
nu zamordowanych i zameczonych przez 
bolszewickie czerezwyczajki i rozpusz· 
czonych zbrodniarzy. 

I jeśli sprawiedłiwem jest by mętom, 
co wielką rolę w historjl odegrali posta
wiono odpowiednie pomniki, to Wilsono· 
wi nale~alaby 3i~ pyr!Hnida z ks;ęgi praw 
boskich i ludzkich, a Leninowi wieża 
Babel z czerepów bol~zewizmu ofiar. 

' ESKI. 

TElEGRAMY 
... 'Polska. Rio de Janeiro 19. -
Telegramy nadesłane z Warszawy 
zawiadamiajł\ o śmiet·ci ~p ks. Gra· 
lewskiego, znakornitego kaznodzieji 
i wielkiego patrjoty, prześladowa
nego za czasów niewoli przez rzą 
dy zaborcze Ros ji i Niemiec. 

Japonja. Tokio 19 - Władze 
japońskie wykryły znakomicie uło· 
ŻfJny pla n celem zaprowad~enia w 
Japonji . rządów komunistycznyc!l. 
Stwierdzoilo, te plan ten b yi popie· 
ranv przez komunistów rosyjsi.<icb .. 

U wi~ziono 25 spiskowców. 

Rio de Janeiro 20. - Dl)noszą 
z Berlina, że tamtejeza policja zo~ 
stała powiadomiona o istnieniu pew. 
nej szajki, która ma zamiar obrabo 
wania poselstwa i kom:~ulala ja poń 
s kich w Berlinie. W obec tego polieJa 
postanowiła postawić w pobliżu 
tych budynków posterunki policyjne. 

Rosja. Paryż 19 - Przybyły 
tu z Kopenhagi były kapelan ca rski 
Popaw w rozmowie z paryskimi 
dziennikarzami oświadczył, że wdo · 
wa po car7:e Aleksandrze III ży je 
w ostatniej BE:dzy w pewnym za mku 
położonym w ;>obliżu Kopenhagi. 
Oświadczył również, że j€.dya em 
życzeniem niegdy6 księżniczki duń 
skieJ Dagmar jest wyjazd z Danji 
do Oannes. 

Niemcy. Berlin 1i. - Proces 
p.rzeciw Ludendarfowi i Httlerowi 
rozpocznie si~ dn. 26 b . m. 

s posób sławo~go wodza 
wojsk. · 

Monachiurn 20. - Dyktator 13~1 
warji vou f{abr i komendaut WOJ&l 

Hzeszy niemieckie j von Losso)l 
podali s ię d0 dymisji. Szef pollq 
pułkownik Leisser pozostaje n1° 

t • k swem s.anowJs u. :,; 
Berlin 20.- W t azie upadku ga 

binetu Marksa, co jest tu spodzie 
wanem, minister spraw zagraniczP 
n ych Stressaman n ma .zamiar za· 
pisać si~ D'ł listę kandyda \ów po1 
selskicb, a by sobie zapewnie miej. 
sce w Radze państwa. 

Rio de Janeiro 20.-Telegrafują 
z SeriinaJ że dymisja von Kahrat 
została ta m przyj~ta z wielką ra.,. 
dości ą, gdyż spodziewaja sią tam,ti 
że po usuni~c1u się tego m~żao 
s ta nu zoikułl wszystkie nieporozu·) 
mienia istniej,ce m iedzy central•·a 
nym rz!\dem niemieckim a rz4dem1 
bawarskim. y 

Franc ja. Rio de Jand ro 20.- ~ 
Donoszą z ParyżaJ że prefekt de· k 
parta men tu Seny kalał zamknl\ć a 
giełd~ parys ka aż do nowego za .. 11 
rządzenia1 aby w ten sposób uni· 
knąó s padku franka. - Zarz~dze• 1 
n ie to spowodału powatne zamiesza 
n ie w transakcjach handlowych i 
finans o u1ych. 

P aryt 20.-Lekarz francuski Dr. 
Ho :::x wynalazł lekarstwo.. które ' 
leczy zupelnie syfilie1 a zarazem 
zapobiega tej chorobie. 

Argentyna. Sao Paulo 20.
W koło.ch Watyk~nu przypuszczajaJ 
że m onsenbo r Andrea z Buenos 
Aires zostanie mianowany kardy .. 
nałem. 

Włochy. Sao Paulo 20. -
Tekgramy nadesłano z Rzymu za· 
wiadamia ja , :(;e Ojciec Sw. P ius X[ 
ma zamiar powi~kszyć ilość kar· 
dynałów z 60 na 80. 

Rzym '20. - G r!lpy faszystów 
usiłowały spalió w polu daienniki 
przeciwne polityce faszystów i w 
tym celu zatrzymały pociąg dątą· 
cy z Pristorji do Florencji. 

Poinformowany o tern premjer 
Mussolin' udzielił natychmiast f!y. 
misji zastępcy prefekta i kazał u· 
wi~zić win n ych faszystów. 

-- Po stworzeniu r.rzez int. PQkoslaw
skiogo organizacji P. P. P., krątyły o 
niP.j po Warszawie ró1oe pogłoski. Ubie 
głego Jata imt Pękoslawski zjawił się u 
mnie w ministerstwie oświaty w towa• 
rzystwle 2 ch inn-rch panów i oświadczył, 
że organizacja fego ma na celu obrouę 
państwa przed zamachami, przygotowy· 
wanomi przez mne tajne organizacJe le
wit!owe przeciw por1:ądkowi publicznemu 
i rtądowi większości polskiej - Wyra· 
zilem wówczas p. P. swe ubolewanie nad 
stosunkami wytworzoneroi przez istnienie 
różnych tajnych organizacyj, poczem po
żej!nalem calą delegaciE) bez jakichkol· 
wiek przyrzeczeń. Wówczas widziałem 
in~. Pękoslawskiego poraz pierwszy i o· 
statni. 

Prawie jednocześnie zabrała śmierć 
dwóch mętów, z liczby najwalniejszych 
czynników polityki światowej lat osta· 
tnlcb. mętów, którzy ehoć stojąc na prze · 
ciwległych sobie bieiunach, mieli jed• 
nakte wspólne rysy zasadnicze w swej 
dzialałnoęci politycznej i społecznej. Mó· 
wię tu o Wilsonie i Leninie. 'Wspólny 
mi dla obu rysami było to, że obaj Jak, 
najs~rawledliwiej podchodzą pod określa· 
nie: homo unius libri, czyli ludzi zasto
sowujących koosekwetnie w całym swym 
tywocie jedną i tą samą zasadę, idących 
zawsze z nią w zgodzie do raz wytyczo 
nego celu. Ta trwałość w zasadach i 
konsekwencje w działaniu zrobiła z obu 
osobistości najwybitniejsze w czasach 
ostatnich, pozbawionych. jak rzadko kie· 

Uznanio rządów bolszewickich jakie 
ostatnio nastąpiło ze strony Włoch i 
Anglji, ma sw'ł osnową nie ~adne sym
patie dla sukcesorów i towuzyszy Lenina 
ani te~ wyra*a przekonania tych dwu 
rządów o trwałości bolszewizmu. Prze· 
ciwnie, jak Anglja tak i Włochy sądzą, 
te bolszewi~m wyszedł jut ze stadjum, 
w która[lJ był zarazą niebezpieczną dla 
świata całego i stał się chorobą li tylb 
lokalną rosyjską, chorobą, której zarodki 
same wpadajll juz w stan fermentu i 
zaniku. Mają przekonanie, ~e eboroba 
wkr(>tce zamrze sama z siebie, więe ehcą 
zdobyć wpływ na Rosję sam~ i wykot 

B erlin 19. - Liga oficę "ów na• 
rodowców protestowała przeciw' na· 
stąpić mającemu sądowi nad Lu 
dendorfem. W proteście awym ofr. 
cerowie ci powiadaj~, że jes t nie• 
godnem narodu traktowa ó w ten 

Stany Zjednoczone Rio de 
J aneiro 20. - Policja nowojorska ci 
prosiła policj~ w Rio de Janeiro o 
uwięzaenie złodzieja Roberta Bec. ~o 
kettaJ któr y skradł w Stanach Zje· ~c 
dnoczonych 33 tysiące dolarów tr 
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chlodoo i wraca do pokoju, w którym Fanny na 
n!ą c:&eka Ka*e O!la jej ta przy chorej zostać i 
wtajemnicza ją w rłalsze swoje plany. Schyliwszy 
się do jej ucha, fSz:epcze ona : 

- Jeżeli nam się nie uda wytransportować 
dziewczyny taj stąd nim hrabia wróci, to ona musi 
zginąć. On nie Amie jej tywej tu zastać. Przynioilę 
jutro środek, który j~ prędko od jej wszystkich 
cierpiet'1 uwolni - dodaje ooa ~ demonicznym U · 
śmiechem. 

- I ja jej mam truciznę podaó ? - pyt6 Fan· 
ny przera:tona. 

- Tylko w ostatecznym razie - odpowiada 
b rabina. 

._ A jak · się to wykryje ? - Jeieli lekarz 
prr.:yj dzie i... 

- Przecież ja nie ~d~ tak nieostrozna, aby 
t!!ę dać złapać - wtrąca Olga pewna Biebie -
Nie ma najmn1ejszej obawy, kocbana Fanny, bądź 
i'lpokojna. 

Po pewnem wahaniu ~iQ decyduje SifJ Fanny do 
~ostania przy Grecie, a hrabina wraca Da zamek 
Rotenburg. 

Musi ona się przedewszyatkiem dowiedzieć do· 
kładrtie o czasie przybycia hrahie,o Egona i do 
tego plany SY:."oje zastosować. 

Telegrafuje ona więc znów do nveao pasierba, 
te tna Gretkę .na oku, pod •cisłym -'dozorem i U· 

czyniła wszystko możliwe, aby ill zatrzymacS i u
Cieczkę jej uniemotliwłć. 

Olga spodziewa siQ, te depesza ta uspokoi Eeo· 
ba i spowoduje go do odlotenia sweao powrotu. 

Nie omyliła si42 tet w swoich kalkulacjach, gdyż 
telegraficzna odpowiedt hrabiego brzmi: 

"Wracam dopiero za trzy dni, gdy! stan zdro· 
~ia na wcześniej!lzy wyjazd mi nie pozwała'. 

Olga tryumfuj,J. Zyskala ona trzy do czterech 
doi czasu, a to dla nief nieoceni I>De. 

Aby hrabiego Egona zupełnie uspokoić i jeśli 
możliwe, do dłużc;zego zostania tam nakłonić, pisze 
Ołga f eszcze do niego list długi, zapewniając go, 
że Gretka jest pod opiek~ jej bezpieczna i że ona 
ma nawet nadziejQ Gratkę zupelnie od zamiaru 
swego odprowadzić. O słabości jej jednak ani słowa 
nie wspomina 

Stan Gratki .Ue ~mienia wię Nie ~Aole siQ pod· 
l 
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nie§ć z łota, a na pocieszające słowa Olgi wstrtąsa chętnie, wierzy w jej życzliwość i wybucha głoś· . :-- O, nie wzbudzaj pani we mnie nowych na-
tylko głowił i odpowiada z westchnieniem: nym płaczem. dz1~t - ~z~pcze Gratka. -Ja nie mogę si~ wi~cej 

- Ja więcej nie wyzdrowieJ~ l Umieram jednak - Przyszły nowe wiadomości od hrabiego Ego• z n1m widzieć 
chętnie, bo śmierć jest mojem zbawieniem . na - mówi ona obludnie dalej - i hra'•ina Olga - On jednak tego żąda i tak pros~ 0 to _ 

- Gdyby ona dziś, jutro umarła, to byłoby chciała pan ą o tern uwiadomić, nie mogła tego kusi j4 przebiegła dziewczyna. - Jeżeli pani teraz 
dla mnie najlepiej - mruczy Olga ponuro - Alo fedoakowot uczynić ze względu na stan zdrowia do niego nie poJedzie, to on pomyśli, że go pani 
na to liczyó nie można. Niech też na razie przy pani. Obawiała siQ, M irytacja ta zaszkodzić pani wiecQj nie kocha. 
życiu zostanie, tylko trzeba ją koniecznie wytran· może. O jak~e cbQłn e biedna Greta wierzy w to, 
sportować i to najpó:tniej poj 11trze - Niech mi pani wszystko powie - błaga czego tak gorąco pragnie. 

- Dokfłdie pani hrabina ją chce wywie:t6 1 ·- Gratka, podnosząc si~ z poduszek i p'l.trząc na nią Z łatwością ud!łje się Fanny rozprószyć ostatnie 
pyta Fanny. płomiennym wzrokiem. jej wątpliwo~ci. 

- Do posiadloAci barona Foebren - odpowia• Fanny udaje pewne wahanie i obejmując Gret - - Jed·l.iemy więc jutro - koficzv ona - na• 
da Olga. kę czule, mowi: turalnie, że 1a pania odprowadzę i sądzę, ~e się 

- A eh ! - woła Fanny zdziwiona - a w l -~ Obawiam się, te to pani gotowe zaszkodzić, pani dość silną e~ uje, aby podróż tę módz przed· 
której to stronie. A czy pani hrabina barona w tę kochana Gratko. sięwziąć . 
sprawę chce wtaJemniczyć? ,._ Nie, nie l Mnie nic nie je~t l Mów pani, na . . , 

- Tylko o tyle, o ile to niezbędnem będzie. miłość Boski\ wszystko, co pani wie. Czy on !yje ł . - Naturalnie - zapewnta Greta. - Ale czy 
- Czy pani hrabina mnie z Gretką tam chce Ozy on zdrów? Muązę wiedzieć eałą prawdę - mi tylkB -g~zwol~? k . 
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wysłać ? - pyta Fanny. - Ale! to będzie okro· błaga Gratka. l .- 'l pam spo. 0J.na :- m W t .l' an?Y· - a 
pnie nudne. -- Żyje i jut mu o wieli lepiej, tylko jeszcze t~ JU~ wszy~tko n.9 st~bJe btorę. ~atu.ralnJe, ~e hra-

. . . . , . wracati nie mota - mówi Fanny - i musi le~eć b108 0_laa n ~e śroJe n.1c o ten;t ~tedzt~ć, ~a~azała 
- To s1ę na razte me da zm1e01ć - mówi u obcych ludzi na których uprzejmość i łask~ ona m1 bowiem mówić z pamą 1 zda1e m1 81~ na

hrabina - nie mogę przecie! nikogo innego w to jest zdany , wet, ~e ona trochę zazdrosna, i ta również chcia· 
wtajemnil zyó. Mo~e tam p6tniej będę mogła A1łreda _ o, ~ój Bo~e _ szlocha Gretka zrozpaczona ł~by wa1 poróżnić. "'! każdym razie sprzeciwialaby 
wysłać dl~ to'!arzy1twa. . . _ gdybym tam przy nim być mogła. s1~ on • temu planowi. 

- A Jeteh Gretka me będz1e jeszcze mogla - Natorainie te pani mota - wtrąca Fanny Jateli tak to · f • • 
PoJ' utrze WYJ·ecbać l pyta Fanny , , - ' l pro esorowa moJe Dte wypu· 

- • - ~rab~a ~atuje swe winy i chce si~ koniecznie z ści - wzdycha Gratka - bo ona jest całkiem 
- Trzeba koniecznie coś zrobić, aby ją choó p&Difł wtdzte6. pod wp:ywem hrabiny. 

trochQ na nogi postawić - m6wi Olga zrozpaćzooa. - Czy to prawda? C~y ~o tyl~o p~awda ~ - - Niech się pani niczego nie obawia i sprawff 
- To by mole nie było tak tradne - u~mie• bełkoce Gre~ka wzruszona 1 medowierzaJąca. . tylko mnie zostawi - mityguje ją Fanny. 

oba .aiQ Fanny przebiegle - bo jeżeli cała jej sla- .- Tak ]est,. oa to !Vszystko pis~ do h~ab10y Grata wzruszona jest dobroci . tej obłudnicy i 
beśó spowodowana jest zawedem miłosnym to ła- Olgt - zapewma_ prz~b1egł.a pomocmea hrab1_ny. uwierzyła jej z dziecinJolą łatwowiernością. 
twa z nię będzie sprawa. Grata płacze 1 śmieje SJQ z radośct nad ntespo· - A teraz niech pani dobrze wypocznie by-

- Jakto l -- py;a Olga zdzi~Piona . dzi~wanem szczę~ciem, w które jej Jeszcze trudno śmy futro w dro ę wyruszyć mógły _ mówi 'Fan .. 
- Trzeba jej tylko zręczcie wmówili, że bra. u . .Jerzvć. . . . . . . . , ny, ułożywszy plan jazdy. 

bia ~ałuje Bwego postąpcwania i ta ją oczekuje i Fanoy stara s1ę Ją uspokmc 1 utwterdzać w w•e· z . 
1 

• • • 
koniecznie się z nią chce widzieć. To ją w jednej rzo, te to rzeczywiście prawda. teml 8 .owy opuszcza Gretkę I p1sze do Ol&t 
chwili na nogi pcstawi. - Nierh się pani u&pokoi, jeszcze wtzystko tryumfuJąco: 

1 
• • 

- Wyborna myśl - uśmiecha s·~ Olga urado· będzie dobrze - pociest il ona. , ~Udał~ SI~· Jesteśmy u celu 1 Jutro z Dtlł W'f"' 
wana. - O nie - szepcze Gretka smutnie, wpadając ]e~dzam 1 

Odchodzi ona w dohrej my~li, a Fanny powra- znów w zwątpienie. - Ja wiem, ~e on mnie nie 
ea do łoła Gretki i dawszy jej troch~ rosołu, który kocha i mul!z~ mu siQ ustąpić, bo to dla jego (Ciu dalszy nastą!,>i) , 
chora ze wstr~tem połyka, zaczyna budzić w niej szczęścia. 
nowe nadzieje. - Ale!, kocbana pani - perswadoje jej Fanny 

Cz1·ni to tak przebiegle i zręcznie, że Gretka, - hrabia widzi, te zbllldził, i te bez pani już teraz 
którą. z pocZfłttu tłuchala tylko apetycznie i nie tyć nie mo~ę. 



1tciekł do południowej Ameryki. Po 
~ja nowojorska oftarowuje premję 

. l kwocie 500 dolarów za scbwv· 
smie tego złodzieja i w;~cej 2000 
)larów, jeżeli przy złodziciu znale• 

CJona zostanie skradziona gotówka. 
Dl 
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: RONIKA KRAJOWA ! 
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Ol 
Z Kurytyby. 

j.Okradzioaa przez własaego 
brata. 

·ą p, Leonur Cordeiro, zamieszkała 
arzy plactJ Sonad·)r CorrPia Nr-. 15 
'l.Wtadomlła policjeJ ~P pewien ~do• 
,~iej wszedł dnia tS b. m. w nocy 
ao jej mieezkania i skradł jej go· 
·)wką 50$000 i rewolwer. Przepro• 
•·adzone przez policje śledź ' w o 
rykryłoJ że sprawcą tej kradzieży 
ył brat skarż~cej się Manoeł San• 
)s, który do winy si~ przyznał. 

pieniędzy skradzionych i uzy
, kazanych za rewo l w er, który s prze 
ał za 90$000, znaleziono przy nim 
tlko 13S200. 
KochaJ~Cego brata umieszczono 

• 7 wi~zieoiu. 

Przedstawienie amatorskie 
w Związku Polskim. 

Przypominamy Rodakom, żE: dnia 
:4 b. m. o godź. 8 wieczorem 
db~dzie się w Zwi~zku Polskitn 
rzedstawienie amatorskie połączo· 
e ze śpiewami solowemi pań Cho• 
ośnickiej i Radeckiej. 
Połow~ czystego zysku przezoa· 

zyl Zarząd Zwił:\zku na pomnik, 
tory wkrótce ma być wzniesiony 
r Kurjlybie ku uczczeniu ,oente· 
,aria c Brazylji, 
Szczegćłowy·program lego przed· 

tawienia znajduje siQ na 3 ciej 
tronie ninieJszego numeru. 

Z Para.ny. 
Defraudacja w .1\ utoninie 

W aCl lX,{ Economicac w Anto 
tinie popełniona zo~tała1 wskutek 
1iedbałstwa przeło:!onycb i braku 
dpawiedniej kontroli1 defraudacja, 
tórej wyaokość dochodzi do 12 
ontów. Ddraudacji tej dopuścił sili) 
rzędnik lpbygeoio Bonifacio1 ktO· 
emu powierzono przyjmowanie 
wypłacanie wkładek oszczQdno· 

ci owych i nigdy go nie kontrolowano 
Brak kot.troli zrobił z lphige:1ia 

lonifacio defraudanta, a bank »Caixa 
:conomica c naraził na znaczne 
traty. Sąd i władze odnośne po1 
rinny uk3raó nietylko nie~umien· 
ego urzQdnika1 ale także i niedba• 
rch przełożonych, którym powie· 
zono opiekQ nad tl\ po~yteczul\ 
1stytucją, a którzy swoją niedba 
)ści~ sp(}wodowali łQ defrandację. 

Wielki poiar fabryki. 

'lnia 18 b. m. nad ranem wybuchł 
ozar w fabryce taniny, położonej 
rzy torze kolejowej mi~dzy stacja· 
li Morretes i Alexandra* w miej· 
cu zwane m J acarehy i zniszczył 
~ doszczętnie. - Straty wyrządza· 
ożarem s~ bardzo znaczneJ gdyż 
•bryka była urzadzona doskona
t i zaopatrzona w najnowsz~ 
rzyrz~oy i maszynerje. Należała 
o »Emprosa Brazileira de Industrias 
:Xtrahidas Limitada c i była prowa. 
zona przez p. p. Dioclecia Borges 
Mauricia lsraelson. 

Przypuszcza ja, te po~ar spowo' 
o wała prawdapodobnie iskra z pi e' 
a, która· siQ dostała do nagroma· 
zonych te.m chemicznych mater
słów palnych, lub do kupy śmieci 
ltwo zapalnych. 

Fabryka ta była asekurowana, 
~cz nie na zbyt wielk~ sumę, war 
:>śó zaś 1ei real:l!i dochodziła do 
.200:000$000. 

lorderstwo w łlampo Largo. 

W miejscowości zwanej Bugre, 
rzynależnej do Campo Largo zo
:ał zamordowany przez Jana dos 
~njos wystrzałem z Mausera, pow. 
~echnie tam szanowany nauczyciel 
ra~ilio Padilha, w chwili gdy ze 

Dr. Graciaae-•e Ollvelra 
operator-akuszer 

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

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Novambro 93 na piętrze 
nad apteką Tell. Telefon 675. 

::wy mi prz7jaciołmi i znaJomymi roz• 
mawiał w sklepie wdowy E~quieva~. 

Morderca jest z11anym mtejsco• 
wym uprzywilejowanym bandytą, 
dlatego nilł:t nie poważył si~ go 
zaaresztować. 

Ze Stanu Rio de .Taneiro 
Zasądzeu i e d z i e nu ikar•a. 

Hedaktor dziennika rioskiego •Car, 
re10 da Maobac, p. Mario Rodriguez, 
po p(zeprowadzonej rozprawie zo. 
stał skazany na rok wit:zienia i 10 
kantów grzywny za artykuły kry· 
tykujące rządy byłego prezydenta 
Republiki p. D ra Epitacio Pessoa 
s~ to pierws~e skutki ~owej u 

stawy prasowej. 
P. Mario~Rodriguez wniósł rekurs 

przeciw ten.u zas~dzeniu do Naj· 
wyższego Trybunału sprawiedliwości 

BoKaty iebrak. 

Na policji centralnej w Rio de 
Janeiro u je do ego z iebrak6w1 któ• 
rzy tam nocowali, znaleziono go· 
tówką cztery' konta i znaczn~ ilość 
broni tj. no~ów, rewolwerów i scyzo· 
ryków. 

Z Minas Geraes 
Biesamieony sęd•ta. 

W Monte Santo1 w Mioas Geraes1 
s~dzia okr~gowy Dr. Eduardo Ama· 
raJ, odbieraJąC urzł!dowanie po swym 
poprzedniku D-rze J oao Baptista, 
znalazł 75 procesów kryminalnych 
niezałatwionych i których wcale 
tente załatwić nie miał zamiaru, 
ponieważ .tnałezione z:>stały ty łko 
przypadkowo w kącie pokoju. Akta 
te znajdowały się już od szeregu 
Jat w posiadaniu tego niesumieaDe· 
go st;~dziego. 

Dr. Eduardo Amaral kazał natycha 
miast spisać pratokół i przedłożył 
go wyiszej władzy. 

z Sao Paulo 
Porażka rządu stanowego przJ' 

WJboracll. 
Pl'zy wyborach na senatorów 

i deputowanych federałnych.zwycię• 
~yłi l\andydaci opozycji. Wobec tego 
zwycifJstwa stronnictwo opozycji, któ 
re przybrało nazw~ » Partido Repu. 
bl1cano Libera l,, będzie dnia l marca 
br. głosowało za kandydaturą se• 
natora Alvaro de Carvalho na pre
zydenta stanu. 

Z Rio Grande do Sul 
Beorgaaizacja gabinetu prezy· 

denta staau. 
Prezydent stanu Rio Gr. do Sul 

p. Dr. Borges de Medeiros zreorga• 
nhwwał zupełnie swój gabinet. Zmie• 
nił nawet daktylografa, na miejsce 
którego mianował swego kuzyna. 

Fakt ten jest żywo komentowa· 
ny w kołach politycznych. 

Geaerał rewolueyjay liieona 
Barreto uzyskał habeas eorpus 

Sędz:ia okręgowy w .Passo Fundo 
udzielił habeas corpus byłemu ge· · 
nerałowi rewolucjonistów Menna 
Barreto1 uwi~zionemu za zabicie 
żołnierza prowizorycznej brygad)' 
wojska stanowego. 

Szkod,. wyrzą••one przez 
rewolucję. 

Minister sprawiedliwości w Rio 
de Janeiro zgodnie z zawartym u. 
kbdem pokojowym zamaa!lował 
komisję1 która ma sprawdtJÓ na. 
miejscu szkody wyrządzone w sta 
nie Rio Grande do Sul przez rewo 
IUCJę, zawiadamiając o tem mini 
strów wojny i skarbu, tudzież pre· 
zydenta stanu Rio Gr. do Sui p. 
Dra Borges'a de Medeiros, 

Komisja ta złotona jest z p. p. 
Libanio Rocha Vaz, Plimo Alvim 
i Benato Costa. 

Szanowna Redakcjo t 
Napotkawszy w n 10 .Gazety Pol· 

skiej •, protest p. Ant l Diego Ktdryckiego 
~ Felicjanowa, jakoby moja korespon· 
dencja umieszczona w swym czesie w 
.Gazecie Polskief' i w !fLudzie .. z wia
domościami o walce w mia,teczku Pe· 
lotas, m:ędzy rewolucjoniatamt z bandy 
Jose Aotonio Netto. pohcja mnnicypalna 
i milicja Stanowa w dniu ~9 lBżdzier· 
nika była falszywa; i niecheąc aby u
ważano to l& rzeczywistość i aby kt6 
rakolwiek za stron partyjnych była po: 
szkodowana, spieszę potwierdzić moje 
pierwsze zeznania nast~pującymi fakta
mi: 

Potwierdzam, ie prawo powszechne 
nie uznaje za zdobycia mia~;ta z chwil~ . 
gdy załoga broniąca tegoż nie opuściła 
swego stanowiska i nie oddała się w 
ręce zdobywców, a walczyła i odparła 
wroga, jak to p. Kidqcki taż wspomina. 

Napad znienacka ludzi zbrojnych na 
bezbronną ludność i straż miasta nie 
mo1e dowodzić faktu zdobyci<J, ternbar 
dziej, że milicja Stanowa pornimo sił• 
nego ataku i !!tra<'ie dobrych brońkaw 
nie myślała wcale o oddlłnm pozycji 
niepżzyjae~elowi napastnikowi. 

Potwierdzam, że rewolucjuniSci zdo• 
byli posterunki policyjne, gdz•e znllfdo 
wało się po dwóch lub trzech policjan
tów, znienacka napadni~tych, lecz tam 
gdzie straż czuwała, poruimo najwięk· 
szej cb~ci i walki od 5 z rana aż do 
12 i pól popołudniu nic nie wslrórali, 
pozostawiajile rannych i martwych. 

Pierwszy posterunek policyjny, gdzie 
było kilkunastu policJantów, bronił si~ 
dzielnie od 5 rano aż do 10 i wtedy 
dopiero, gdy subintendent Wernetti padł 
ugodzony kulami napastników, a banda 
rewoluPjónistów poczęła krzyczeć w kie· 
runku broniących się .bota dynamite•, 
niektórzy policjanci, ojcowie dzieci, o
bawiając si~ '3trasznej śmierci w gru · 
zach, złożyli broń. Jeżeli więc p. Ki• 
drycki dowodzi, że rewolucjoniści nis 
mieli dyuaroitu, tymbardziej rzuca plam~ 
na siebie i na swych towarzyszy, ~e 
u~yli tego zdradzieckiego podstępu .. tak 
uczciwi obrońcy wolności nie robią, 
aby si~ posiłkować kłamliwymi wrzas
kami, lecz walczą otwarciu z bronią w 
ręku a~ do zdobycia, a nie oou:;zczaill 
niby to zdobytej pozycji wtedy, kiedy 
obrońcy legalni stawili największy opór 
przeciwko napastnikom. 

Potwierdzam, ~e liczba rewolucjonis1 
tów była w Pelotas przeszło TRZYSTA, 
którzy brali udział w walce, a nie 120 
jak to p n porucznik• padaj e. 

Dzienniki z partyj Assis'a .Opiniao 
Publica•, "Rebate• i .Jornal da ManM. • 
tak podzielili siły rewolucjonistów do 
ataku: 

• Para atacar terceiro posto 20 revo· 
lucionarias ; para atacar segundo posto 
20 revolucionarios ; para atacar quar• 
to posto 20 rerolucionarios; para 
atacar primeiro posto 45 revolucionat 
rios ; para atacar Corpo da Bombeiros 
30 revolucionarios ; para atacar Corpo 
Provisario da Brigada Militar do Estado 
85 revolucionarios ; para atacar In ten· 
dencia M unicipal 30• ( chocia1; w Inten · 
dencjl nie było ~ywej duszy). 

(Dokończenie 'nastąpi)· 

0Jiary na zakłady Mi 
sjonarzy Slow a Bożego 

'W Potsce. 
Z Esperan<;a de Guapore: p. Izydor 

Lewiński 5$, p. Alojzy Lewiński (syn) 
8$, Józef Lewiński (syn) 2$, Ks. Pa1 
weł Dziwisz 20$, Ks. Albert Miilleł 2$, 
Józef i Konstancja Raźniewscy z No· 
Vł Roma 4S, Wojciech Trajanowski z 
Po<;o Frio 5$. 

Na biedne dzieci i głodnych Jan 
Hałas 2$. 

Niech B6~ zapłaci wszystkim szla
chetnym ofiarodawcom którzy gorący 
wtarli i zapalena miłością bl źn ego dali 
cf tarę na zb, źne dttelo misyme; - ale 
mech też Bóg poruszy jeszcze te serca, 
które Zt>Stały nieczułe na wszystkie 
prośby naue i na przykład tych, którz)' 
dali grosz swój dla tej świ~tej sprawy! 

Rodacy! dla tak wicHkiego dzieła mało 
jeszcze nazbieraliśmy! Jlilie zwlekajkie 
i wy z oftar4 swoj4. W a m też Bóg 
zapłaci! 

--------------------------Szakier 
Sprzeda si~ lub wydzierżawi za 

cen~ umiarkowauą scakier, składaj4· 
cy Ai~ z czterech alkrów ziem•, 
dużego i ,., dobrym shnse si-; znsjdu• 
Jącego domu mieszkal"eg ' r· ajolów i 
innych ułepsze1\ gospf'.derskich, polo, 
ż~ny w dystrykc1e Nowa Potonia, w 
mit1jscu, gdz•e kn:yźu,, si~ drogi pro• 
wadzące Jo Camro Comtnido, Santa 
Felic1dade, S lgnacio 1 Orleans. Je1t 
doskonałym punktem dla każdego inr 
teresu. 

Bliższych informacji nabyć można 
na Pra~a Tiradentes w sklepie pod 
nr 19, 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny Zllajdziecie w składzie spożywczym 

L UCCA & C-ia 
Wielki depnzyt zbożt i nacianalnego wina. - SprzeJai hurt.,wna i detaliczna 

PJac Coronel Eneas (dawniej pl2c da o:-dem u Katedrą) nr. 7. (055) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ '~~*~~~~~ 

i Czas zamawiać świeże nasiona! ! 
i Skład nasion z Polski ; w ~ cv Pawła ~:JKODEBA. ilt 
~ ~ 
~= KURYTYBA Trave~sa Z~cha~ias nr. 5 , (ulica P!owadzf4C& ~ 

· ' z Awen1dy Lu1z Xav1er do Placu Zacbar1as). ~ 
tJ 

tft ~ ~ IJit ! ~ -5 ; Warzyw : KAPUSTA, buraki, b!'Ukiew, cebula, = 
tłi c:' .= = marchew, sałata i t d. ~lt 
tfi t-4 .Q CI fłs 
4i rll ~ .... Kwiatów: Bratki, goździki, Itwkonje, maciejka, i: = ~ .E mak i t. d. !ił~ 
~~~ = = ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = = sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza = 
4f SiQ z własnego ogrodu). fJit 

i . . ~to ~rzyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy = 
~ steb1e 1 sąsaadów w dobo10we nasioJJa. = 
~ ~ 
~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~·~~~·~·~~~~~~~~ 

Z powodu nade!ścia z Europy wielkiego transportu maszyn 
rolniczych: dJa którego potrzebujewy miejsra 

w naszym magazynie 

likwidujemy obacny zapas maszyn 
po cenach niezwykle niskich i dotychczas nie widzianych 

Casa Melichar 
Knr7'łyba, - Pł"aęa Senador CJorrela "1. 

~ 

ROLNICY ! Skorzystajcie z tej jedynej okazji i zaopatrżcie 
siQ w znakomite pługi staloweł brony1 kapinadeiry1 młynki, 

prasy do wyciskania winogron, etc,1 etc. 

Pośpłeszcte sfę - T7Iko jedea miesiąc 

Handel Polski 
w Barro-Erechim Blo Gr. 8. 
Wladvslawa Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych1 jakofet narz~· 
dzi rol~iczych1 kuchen~ych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonJalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim- Rio Graode do Sul. 

Związek Polski 10 MILRRrsowE BANKNOTY 

K t b
. EST."..MPY 15 a. 

w ury Y le Rząd federalny zarządził. aby banknot 
urządza dnia 24 lutego br. ty te, których wielką ilość lfałszowa• 

PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE no, zostały z obiegu wycofane. Urz9dY 
pai1stwowe 14 obowiązane przyjmować 

Odegraca zostanie komedja w je bez trudności, W Kurytybie delega• 
1 akcie T1mor~'ego pod tytułem : cja federalna wymienia te banknoty 

PA.C.JENT Z PROWI.(JJI na inne _ 
N astaoia w drugiej części Towarzystwo Potskie w Sao Paulo 

śpiewy solowe. ma zaszczyt za wit domlć, iż w sabot~ 
dnia l1go marca br. o godzinie 8 mej 

Odśpiewane zo!iltan~ ulubione wieczorem, odbędzie sio bal karnawa-
plbsenki polskie, czeskie i bułgar· łowy, (ulica Tibirir;a N. 12) na który 
skie przez panie J Badecką i z. uprasza wszystkich Rodaków w Sao 
ChorośnickQ. Paulo i okol1cy. Zarz4d. 

Początek o godz. 8 wieczorem. ....._. ...,,... •• .. _.....,,. 
Ceny miejsc: Wst~p na sal~ dla : Dr. Zyg m n n t Gr a d o w 8 ki ; 

mężczyzn 1$500, dla pań 1$0001 ' ADWOKAT l 
dla dzieci w wieku szkolnym S50I), i ' 

50 proc. c~ystego dochodu prze ' 
1 

• _ • · 

znacza si~ na budowę pomnika l i Po UKOn~zenm u~awer~yte;u, ~ 
polskiego w Kurytybie. ' ma za.szczyt zaw•.adomJć ~Sz, 

Uprasza Sz. Rodaków nie przy. KolonJQ. Polsk~, 1j otw~rzył ' 
prowadzać ze sobą dzieci w wieku ' kancel.ar)ę adw?kack~ 1 te i 
poniżej lat 10·ciu1 nie ucz\}szcza· i z~łatw1a ws_zelk1e sprawy cy. ' 
jących do szkoły - a to celem ' wlłoe* krymmalne! spadkowe, ~ 
unik~ię~ia hałasu w czasie przed * rozwodowe l t. d. i 
s ta W JeDla. ' Biuro i mieszkanie : ' 
-~~-..... ------ * Pra\'a Oaorlo •.M. * Do wiadomości. ..... ................. .. 

Woźnica 
PODATKI. KTÓRE MAJĄ BYĆ ZA Poszukuję się woźnicy, umieJ!!~· g , 
PŁACONE W LUTYM I MARCU BR dohrze obchodzić się z koflmi 

Prefektura zawiadamia łe matą być 
zapłacone nast~pU'flCe Pt datkt: 

w lutym: calr;amento, guias sem 
passeio, casas em ru•nas, frentee nlio 
revistadas, obras nllo concluidas, casas 
sem platibanda, 

w marcus frer,tes nilo edificadat 
i limpe%a publica. 

Kto nie zapłaci tych podatków w 
terminie powyżej wskazanym musi za• 
płacić przepisana karv pienivżna, 

Bhższych wiadomości udzioli: Glli.•1er 
me Etzel, rua Sllo Francisco 58 -65 
{dawciej Collectoria Federat). -

Kurs pteniędzy. 
dnia 23·go lutega 1924 roku. 
Kurs marki polskiej niewiadomy, 

Frank 350 l Pezo zL 6$210 
Frank szw. 1$440 ł Dolar 8$290 
Lir $360 1 Funt azterl, 3~ł~O 
Pea 2ł722 . ... 

r,·. 



Co to jest npa-,·at radjo 
tcletonil~z:n?J. i. do (Zego 

si1JZfl? 

(C'iąg d~ lsz\) 
Wysy!::~iuca st:H·ja lad;o·elt fo· 

niczr)a s~ład,l sil;) z duźei i specml· 
nie wyel\wipowar,ej s:di. zw~r.e 

za7.W~C 7.Bj •sludioc, gdzie odby 
waj ą sie konf't>rty. mowv. §piewy, 
i t. d. Oźwięki muzyki lub mowy 
podchw~tywa '•.e tam ~a p:zeznad· 
zwycz<lj czuły in s li u me ot zwaov 
m krcf0nem. Jrst lam równid 
w1elce skompł1kowanv mechanizm, 
połączony z anteoną. PuwodujP- on 
7a(Itian~ f.,[ czwi~kowych na fale 
e · ktrv(:zne, j rozs~łanie ich na 
w~zystkie strony w prc mieniu 

StHCJa WYS\łajaca nie ogranicza 
s·::; w < zynnoś.!iach do prog·amu 
wlasofgo 5tudJo. Może hlć ona po· 
łaczona bezpt..ś(t.doio przy pomocy 
zwykłych przewodów teltfonicznych 
z jakiemkolwiek miejsct!m1 gdzie 
odb"wa"'!:lię ccś ioteresując2go, jak 
p1·zedslnwienie mowa, Od(·zyt i t. p 
DziQki temu stacja radjotelt fonicz· 
na może rozsyłać niernnl natych1 
miast wszelkie przemówienia, o• 
świz.dczenia, t!!lUnrja.<:Je ~ybitnych 
ludzi i t. p. po eałym kra;u. Mo• 
ż(' oua zatem rozs~ł4ć śpiew al'ty• 
l'<tów z opery1 wyn1ki zapasów ao· 
k~ ers'~icb1 ogłasi. ane na areoiP, 
mowy, w~gła:3zan~~ na ba J~ieacb 
z sal bankietow~· ch w bc.tdacb, ze1 
brao iach i t. P· 

W Stanach Zj< dno('zonych isł.me• 
je cbecuie prztszło 600 łOZS\łajj\· 
cych stacji radjotdefooic'znych Z 
tej liczby 30 jt st wielkich i si'oycr, 
które zcajdGJą siQ w najg~sfs;!ych 
śroiowiskach ! udr . ościc.wych krajt:. 
Na p:ogramy t~ch stacji składają 
siQ produkcje najwy2szt>j wartośd 
al'tystycznej, jak i przemowieoia o 

. najwi~ksz€m znaczeniu wycbowaw· 
czem. 

Liczb~ radjotelefoniczoych apa• 
'rotów odbiorczych w mieszkaniach 
obywateli aocerł kańskich oblicza ja 
na przeszło ~iółtora miijc.na. Jest 
to duwodem1 te przeszło dwa [)iil• 
jony iudzi rr.oże jednotześoie słu. 
chsć tq;n, co J adjotah f o~ przynosi. 
Oblinono t~:ż na tej p::ldstawie, że 
m v\.\th którą zmarły w następstwie 
1Jlc z1dt:l1 t Hardicg mi&ł wygłosić 
w San Francisco- słuchać miało i 
mcgło cztery miljony wieszkańców 
wszyfltkicb zakątków kraju. 

(Dokoń. nastąp•) 

-------------------------
Dominik Kureoki 

Posld zakład krawiecki 
~lica .&leare N.AG 

Wielki wybór materjałów na ubranie 
tamówientt~ wykonuje się w razie po
trzebv w 24 godziny. 

Ro.ot& gwarantowana 
CENY NISKIE. 

--------------------------Sklep ipożywcw:y 
BOlłAN.c\ ~K~tBU~~SJUEGO 

A v Cul Bllwf<iCIO Ville1a Nu 29. 
PONIA- GROSSA. 

Poleca Sz P. P artykuły spo1ywczeł 
mąkę, t u kier, ry~ sól, śledzie, m1l,1ę itp· 

'l.runH kn.1jowe i zagran;czoe wsze!· 
kiPgo rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasola. ziemniEJki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umjarkowsne, 
SWOJ DO SWEGO f 

,... .. ..................................... i 

; Fabryka cukierków : 
; "A (J R O R A" ! 
• :Tózefa :E::uli. ~ 

' ' •, Wyrabia cukierki w najlepszych~= i karmełi owinięte w papier •' 
(.ballas") we wsaystkich odmianach. !l 

; Ulica Ma:rtim A:f:fo:n.so nr. 16. t 
~ Coritlba Parana - Brasil. l 
m * 0 ............................................ .. 

rr!BIIRIIBBIIIHi~BBJIIilłłfilflifBIIIRBBIDłBm. 
a s l Apteka "Tiradentes" l 
l Walerego Wiśniewskiego l 
N Plac Tiradente~ N. 37 lm . ~ 
~ Baczność Koloniści polscy! ~ 

~ W aptece tejł kt(rej właacicieh:m jest Pols.k1 rozmówicie ~ 

r8 siq w j~zyku ojczystym i znajdziecie rzrtelną obsługq. R • • fi SWÓJ DO S\VEGOI 11 . ~ 
irJ·IJSBJIR2!11JBJiłlł1B'BłiHIIBWHJlit1BIIIIlłi' 

Rllmlftfte Mtaa 
,,A VEIICEDORA'' 

Fabryka karmelków i cukierków różnego L .tlunku, Łań· 

szych i drotszych owini~tych w papier (•baH11s«h malino, 
nowych• kokosowyth1 mi~t<lwvch, cytr~nowycbJ ananaso. 
wycb. truskawowycb. bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze i o ue gatunki specyaloe4 nowe 
go formatu, które w katdej chwili można nabyć flO ce· 
oach bardzo przystępnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaska we przekonanie si~ o tern, 
te SI\ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Franciszek EachoMskt. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 
• 

51.-. ...... . 

•• • ••••••••••• 
Najwiel\szy wynRiazek dla h;czenia s ~ fillsu 

Eli.:x:i.:r ,.91.4~' 
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 krow i lelmrotwem wielkiej wartości. 
Już przy utyciu trzeciej fiaszeczki, objawy choroby nawet poważniej· 
11.ych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o mężczyzn żonatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nte wiedząc zupełnie, co ta c'loroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz14 zupełnie do odzyskama waszego :t:drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz) byych oabtępstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest ,.ELIXIR 914" mijodpowiedniej
szem. lekarstwem, pQllieważ nie a.takuja żołądka i jest przyJemnym w 
użyciu. "ELIXIR. 914 • nabyć roożna we wszystkich aptekach i skła· 
dlłch apte<•znych w Brllzylji. 
Główa7 skład Q u lvao e Cia S. P a ulo, A:v Sao .JQao 143 

I
~~~~~~~~~~~:!J~~~~~~ 

S~anow ne Panie ! ~ 
W ciągu 4tch godzin uwu:n,ć się możeeie od kolek macicz• ~ 

l 
nych, jP~rli u?.vw:1ć hr~ -l 7·"rit• .. Ff .UXO Sł~n.\TIN..\.ł ':~. 

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

,Fluxo-Sedatina• jest jedyuym znausm produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 1 

Kołkf maciczne leczy w ciągu 4-ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsz;;1 boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.. Przy innych chorobaca kobiecych .Fłuxo·Seclatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy w::;;zy;"tkie niedomagania kobiece. 

~ Zaleca sią lekar'Zom i akuszerkom. 
~ Jef.łyni de~l: ,zytarjuszo: fB Galvil4 & Cia Sl'l.o Pfł !llo AvenidaS!io Jo!lo 145. :: 

~~~~6.1~1~~·~~~ 

=•••aass~mmaemarnaH~RRR2Ha~ea1 J1; Towarzystwa Fraacasłde Zeglugi Dorskiej. ~ 

1 ,,Ohargeur~s Reunisu i ,,Su d Atlantiqueł~ 1 
l Resularoe odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro ! 
N do H.1wre i Bordeaux. ~ !! Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu- ~~ 
Mil ksusowemi pospiesznymi, które odbywa ,fl podc6* z~ Santos 

i do Francji w 15 d.niacb. oraz statkami specjalnie urządzo, 
nymi . dla emigrantów, którzy zoajdą jak najwygodoiejsze po1 łl 
mies1.czenie d 

m Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 11 
11 Podróż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdań•kA od l 11 bywa sio pociągami francuskiemi aź do Dunkerque, a z Dunkerque· 
q do Gda6•ka statkami komp francus~iej • Transatlantique•. W ten 
~ sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nar& ili 
a żeni nasi p~<s&ź ~rnwie na granicy niemieckiej. q l Najbliższy odjazd do Europy i 
lfl Z 8AN'I'08 Z RIO DE JANEIRO ~ 

~ 11 •LUTE'fiAc 9 lutego lO lutego :J 
S(O(O(G(ł(t(ł(O(G(ł~lł-actet\łSJ li ,BELLA ISLEc • 14 » = 

(G li , FORMOSE• • ' 29' ~) ~a 
ta C • • C • '' 11 •MA.SSILIAc 8 marca 9 marca 
fJ erveJarta '' ruzetrQ Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
S i bliższych in· 
S ~ajlepszy browar w Kurytybie polecel tu i na prowincji S formącji udziela = piwo własnego wyrobu po oajprzystqpniejszych cenach marki ~ Ignacy Kasprowicz S 
S •Cruzeiroc1 •Pilsenc, •Pombac, •Ec:;carinha i inne. S . Avenida J.ui* Xavier N 28, Kurytyba. B 
~ pla~u:~i~P~~. w:::;~j slodowoi jęczmień w rozmaitej ilości ~ L&HlKmllł1S2IBI'IfiifMBHI&I1Uimlll~ 
8 Ku.-rrB\ - (!l.l~l P<łil'lL l!łi (G e m 
Sł)O)t)OJ86l6lOlCOSSCGCGITIOlCG8@CGCGCGCGCGCGSCG91l 

Loadoa and Braziłlan Baak Limłtet 
z a ł o ż o n y w l 8 6 2 r. 

Centrala : Londres 7 toltenhouse Yard E. C. 
Succursal : Paris, & Rue "c:r1be. 

8ankierzr w Londynie: Clyn Mille, Currie, Hort & Co. 
Cap1tał w 160.000 akcjach po Lb. 20 3.COO.OOO libr. 

• zrealizowany 1 000.000 • 
• rezerwowy 1 500UOO .. 

F i l j e: Lisbona, Porto, Manaos, Para, Ceara, Pernt~mbuco, Babia. San
tos, S, Paulo, Cuntyba, Rio Grande do Sui, Porto Alegre. Pelotas, MonteYideo1 

Buenos Ayres, Rosario de Sanla Fe, Paris, New York. 
Agentja w Manchester, 36 Ch~rlotte Street. 

. Rio de Janeiro, 19 Rua da Atfandega. 
Przyjmuje pieni4'fze w depozyt i na ~zas określony. 
Korespondentja z ~ałym światem cywilizowanym. 

.. .. . ' 

Banpue Franfiaise et ltaliem:le pour Lame1•ipue du Sud 
c~ntrala: ? aris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Re1ms1 

B r a .z y l j a - F1lje : S. Pauło, Rio de Janeiro Santos, Curityba, Porto Ale• 
gre Pernambuco. Rio Grande. 

Agencie: Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu, Ctx!as, Espirito Santa do 
Pmhal, JaŁu, Moc:óca, Ounnho, P rana"ua, Ponta Grassa, Ribem1o Preto 

S . Catlos, S. Jose do R1o Pardo i S. Manoet. ' 
A r g e n t v n a - Agencje : Bu en· s A yres i Rosario de Santa Fe. 
C h t l i- Valparaiso - Korespondenci: 

PERU B1nco Haliano Lima, C~llao1 Chincha Alta. Molledo, Arcquipa; 
COLOMBIA - Banque Ftanqatse et ltal1enne du Columbte·Bogota 

Załatwia się wszystkie operacje p1enieżna, przyJmYje si~ d~pozyty na 
termm określony i na rachunek bterzący płacąc najwyższe procenty. 

Agencja Banku XX Commerciał ltaliana mieści SI~ we własnym bydyn· 
ku przy ulicy ló de No.wembro. 
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