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Polska i ·Rosja. 
Pisze się i Qlówi wiele o bolszewiźmie, 

głucho natomiast jest o RosJi,_ k~ór~ prze
cież nie zniknie z powierzchm z1emt wraz 
z bolszewizmem, jeśli mu wcześniej czy póź
niej skończyć niesławnie przyjdzie.. . . 

śmierć Lenina wysuwa obecme wtęceJ 
niż kiedykol~iek. potrzeb.Y: z_ naszej _str.ony 
pilnego z~jęcta stę za~adm~~~e~1 rosyjsktem. 
Lenin tkmęty od dłuzszego JUZ czasu para
liżem, nie zajmował s_ię spr~wami p~ństwo: 
wemi. Od czasu też Jego mernocy ftzyczneJ 
i umysłowej datuje się faktyczny rozkład_ na 
szczytach oligarchji. Rozkł~d ter. na ktlk~ 
tygodni przed śmiercią Lemna doprowadztł 
w naczelnej radzie komisarzy do wyraźnego 
rozłamu. Dzisiaj może się stać powodem 
otwartej wojny w partji, która straciła swe-
go wodza. . , . . . . 

Nader ważną okohcznosctą Jest t to, ze 
Lenin, jako wódz bolszewizmu, był dla sze
rokich mas rosyjskich objętych kome!ld~ ~ol
szewicka, widomym symbolem rosyjskleJ re
wolucji. ·Pół Mongoł i pół Rosjanin, Lenin 
był sam w sobie personifikacją . c~ore_i d~
szy ludu r~syjski~go. ~u~ :osy]skt me , WI
dział czy me chetal wtdztec w tych, ktorzy 
uchwycih nad nim. w!adzę, syn?w. naro~~ 
żydowskiego, ale wt~ztał ~łodzu:merza ll]t
cza Uljanowa. Choctaż złozony meuleczalną 
chorobą od szeregu miesięcy, Lenin, póki 
żył, nie przestawał pełnić w nizinie "kom
patrji" (partji kom~nistycznej) pe,w~eg<? wł~dz
twa dusz. Obecme wra:c ze smterctą Jego 
ubywa ów widomy symbol rewolucji. Wy
rastają natomiast ci, których symboliczna 
postać demona R~sji niejako pr~ysł~niała i 
za którego_ plec_amt zawsze_ ch~t.rrte _stę ukr~
wali: Zydz1. N te ulega. na]mnteJsZeJ w~tpl_t
wości, że w tym stame . rzeczy połozeme 
mcże ulec poważnym zmtanom. 

Nie trzeba silić się na argumenty celem 
przekonania kogokolwiek, że bolszewizm jest 
trupem politycznym. System ten przectwny 
rozumowi, etyce i moralności chrześcijań
skiej wyrósł w Rosji i utrzymał się w ni~j 
doty:::hczas jedynie bezsiłą i chorobą psycht· 

-

ki ludu rosyjskiego. Z bolszewizmem nikt w~§ Jll'lłMfr!ll'A~ ,. mfr!l11łl'Jk~ll jeszcze dotychczas ani w Ro3ji ani z ze· !li~tU;\f ~~lłvi M li" WJ g i 
wnątrz nie stoczył serjo bitwy. Wszystkie 
wyprawy gerrerałów rosyjskich, judenicza, KONSPIRACJE (SPISKI) W WOJSKU 
Denikina, Kołczaka były nieskoordynowane- POLSKIEM. 
mi próbami walki, prowadzoneroi w sposób O konspiracji, szerzonej w Woj~ku Pol-
nieopatrzny, częsb lekkomyślny, a zawsze skiero przez czynniki socjalistyczno masoń
wiodący do pewnego zwycięstwa bolszewiz- skie, krążyły wieki oddawna. W prasie na
mu. Żaden z tych generałów, nie wyłącza· rodowej często pojawiały się głosy ostrze
jąc W rangla, nie przynosił Rosji i ludowi gawcze. Rozlegały się tak samo z trybuny 
rosyjskiemu niczego, coby było zwiastunem sejmowej. Obywatele polscy podawali sobie 
nowych idei, nowej przyszłości. Wsz) stko z ust do ust smutne wieści. Myśl prac~wała 
to było jakgdyby nawrotem do nieznośnej uparcie. Co zrobić jak i gdzie szukać ra
przeszłości, na którą lud spoglądał z mena- tu n ku? Zżymano się, za ci, kan o pięści i zę
wiścią. Próby interwencji zagranicy były rów· by. I czekano. Czekano i trudzono się, bo 
nież lnieobmyślane i nieskoordynowane i w rząd polskiej większości parlamentarnej --co 
żądnym razie nie wróżyły powodzenia. Pol- z bólem podnieść należy - nie uczynił nic, 
ska wyprawa na Kijów była i strategicznie coby zmierzało do uzdrowienia chorobliwe
i politycznie lekkomyślnym błędem p. Pił- go stanu wewnętrznego Polski. Minister 
sudskiego. Nieopatrzność nasza rozbudziła praw wewnętrznych p. Kiernik okazał się 
wówczas nacjonalizm rosyjski. Dalszy zaś człowiekiem słabym, chwiejnym, bez energji 
rozwój awantury kijowskiej żywo wszyscy i nie miał odwagi, w :nyśl życzeń Lałego 
pamiętamy. społeczeństwa, zdobyć się na wystąpienie 

Zmierzch bolszewizmu nastąpił już w tym energiczne chociażby przeciw "Strzelcowi". 
momencie, kiedy Lenin rozpoczął był nową A tymczasem konspiracja roztaczała co
politykę ekonomiczną opartą na zasadach raz szersze ,kręgi, wgryzając się w szeregi 
nawskroś kapitalistycznych, przekreślając tern Wajska Polskiego. Za rządów p. Grabskie
samem całą dogmatykę komunizmu. Od teJ go pojawiły się nawet oogło,ki o mającym 
pory datuje się panowanie przywódców boi- . jakoby nastąpić powołaniu p. Piłsudskiego, 
szewickich, _ale skończyło się panowanie boi , człowieka najbardziej politycznie skompro
szewizmu. Zycie jest mocniejsze nad wszeJ- . mitowanego, na wysokie stanowisko wojsko
kie formuły i doktryny i musiało znaleźć we, człowieka, który, według raportu woje
dla siebie ujście poprzez zabite deskami i wody krakowskiego, przygotowywał zamach 
zaryglowane cele więzienia. T o życie w koń- ~ stanu. 
cu musi zatryumfować zupełnie i przełamać l Według starannie zebranych przez "Kurjer 
wszystkie sztucznie postawione zapory i ta- Poznański" wiadomości z najpewniejszych 
my. I wydaje nam się, że moment ten w 1 źródeł, w szeregi Wojska Polskiego, wżarły 
Rosji jest już niedaleki. się i w niem grasują dwie organizacje kon-

Na ten moment Polska winna być bar- piracyjne. 
dziej, niż jakie inne państwo, przygotowaną. Jedna, to "Strzelec" i P. O. W. (Polska 
W tern, jak się ułożą stosunki rosyjskie, je- Organizacja Wojskowa) działająca półjawnie 
steśmy więcej od innych zainteresowani. Od dla zachowania pozorów i otrzymywania za
ułożenia się tych stosunków i od stopn a sitków pieniężnych od Rządu. Na jej czele 
dzisiejszego zainteresowania naszego w tyc stoi józef Piłsud ki. 
stosunkach zależeć będzie późniejszy na dłu • Druga, najzupełniej tajna, oparta wyłącz-
sze lata wzajemny stosunek obu narodów. nie r.a elemencie oficerskim i zaprzysiężoną, 

tak, aby na wypadek wykrycia, nikt z jej 
............ '-~~.~...h.. szeregów nie został zdradzony. Ta druga 
~lG organizacja konspiracyjna nazywa się "Straż

nica", a na jej czele stoi jej założyciel, or-

W 
"

ftllAA A ""'ll~!l "'""!• wy to na przykład urządzić myślicie, ~by Gretkę z 
B vv V ~ VM domu tego wydostać ? 

- Już to się jakoś zrobi! 

- A jak do tego czasu hrabia Y.'róci ? - Spra · 
wa jiht okropnie trudna! 

- Broń Boże l - uspokaja go Fanny, - Po 
pierwsze, hrabia tak p~ędko je-:zcze nie myśli wró
cić, a po drugie, już teraz o Urecie nie myśli. Jest 
mu ona zupełnie obojętną. 

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch. Fanny dusi się ze śmiechu. 
· przez Jerzego Bornes'i'l. - Spróbujcie, a zobaczycie, że was j ko wła-

113) mywacza przyaresztui11 - ostrzega onlP. 
(Ci4g dalszy). . - Czy mi chcecie trudności robić? - irytuje 

SpraY'a ta wydaje się Fanny bardzo podeJrzaną. się herszt przemytników. 
Kto to moM być ten .stary przyjaciel• i co on - Ależ. przyjdźcie tylko do rozumu i uznajcie, 
mota mieć Gretce do pewiedzenia ? że w ten sposób nic Bie uzyskacie - mówi i'anny 

Zadzwoniwszy na pokojówkę, wypytuje ona ją łagodnie, widz14c, że szyderstwem i groźbami końca 
0 posłańca, a ta_ opisuj~ go jej t~k żywo, że ona z opryszkiem nie dojdzie. - Chcę wam pomódz, 
ani na chwilę mo watp1, że to mus1 być Rodobrody bo bezemnie nigdy Gretkę w moc swoją nie dosta-

Bierze więc kapelusz i zarzutką, i wychodzi z niecie. 
listem w kieszen na ulicę. Rudobrody sp:)strzega - Tak myślicie ? - pyta Rudobrody, trochę z 
ją niezwłocznie, i poznawszy. j •. na pierwsze spoj tropu zbity. . . . . . 
rzenie, wydaje okrzyk zdziw1ema. . - ~ew!lo, ~e. ~Ie l N1e. m_ożeCJe przecie~ .nie· 

_ Sklłd się panienka u djabła tu wzu~ła ł - apostrzezeme WOJśc do kam1emcy, a tam mmeJ do 

- Co mówicie? - wola Rudobrody zdziwio
ny - Przecież on się chciał z nią ożenić l 

- Zmieniło to się teraz i chciałby się jak naj
prędzej jej pozbyó l 

Rudobrody wybucha głośnym, ochrypłym śmie
chem i wstrzymuje się dopiero, gdy wid.d, że s'Q 
przechodnie za nim ogl!łdają . 

- Dobrze jej tak, u djabła l - woła on ze 
zło§łiwą radości!\ . - Przeczuwalem. ~e to si~ tak 
skończy Byłby to też śmiech, aby taka dziewczy 
na została hrabiną l Ha, ha ! I dlatego ona zncho· 
rowala? 

ganizator i główny kierownik, generał Wła
dy, ław Sikorski, były premjer rządą polskie
go. W obu organizacjach wymagane jest 
bezwzględne posłuszeustwo. W. "Strzelcu" 
i P. O. W. dla Piłsudskiego, w "Strażnicy" 
dla Sikorskiego. 

Co do organizacji P. P. P. niedawno wy· 
krytej, z której koła lewicowe usiłowały u
czynić akt oskarżenia przeciwko obozowi 
narodowemu, prdnosząc przy tej okazji nie
bywały wrza k, to organizacja ta, nosząca 
nazwę Pogotowia Polsk1ch Patrjotów, jest 
naw--kroś prowokatorską i kierowaną przez 
ludzi, pozostających w bliskich stosunkach z 
z kołami socjali, tycznem i. Pod pozorem ha· 
seł pseudo-patrjotycznych u ,iłowała zwabić 
elementy naiwne i bezkrytyczne! z których
by w danej chwili można uczynic. cel ata
ków skierowanych na obóz narodowy i aby 
odciągnąć uwagę od wła.,nych organizacyj 
kon ... piracyjnych. 

W innem państwie kierownicy tych szko
dliwych organizacyj byliby już stawieni pod 
sąd wojenny, u nas w Pol-ce bije się im 
pokłony, zwie budowniczymi Polski i jedy
nymi bohaterami narodowymi, a portrety 
ich wiesza się na naczelnem miejscu i otacza 
aureolą, chociaż od przeszło roku prezyden
tem Pols~i jest jeden z najczcigodniejscych 
Polaków - p. Stanisław Wojciechowski. 

CZY ABY ZNOWU NIE PIŁSUDSKI? 

Dnia 1 lutego br. premjer Grabski przy
jął posła Thugutta, który następnie o godź. 
8 wieczorem był na audjencji w Belwederze. 

Wizyty te pozostają w związku z obsa
dzeniem naczelnych stanowisk w wojsku 
i z organizacją naczelnych władz wojskowych. 

Dzie,jowa chwila przełomu? 
KONIEC DRUKU MAREK POLSKICH 

Warszawa 1 lutego Rozporządzenie Pre- · 
zydenta Rzeczypospolitej. Na mocy art. l 
p. 7 i 11 oraz art 2 ustawy z 11 stycznia 
1924 o naprawie skarbu i reformie waluto
wej zarządzam, co następuje: 

§. l Dla przygotowama likwidacji P. K. K. P. 
(Polskiej Krajowej Kasy Państwowej) oraz 
nadzoru nad jej działalnością emisyjną i kre-

Olga przyznaje jej rację i z d')wolona jest, że 
Fanny tak rozsądnie postąpiła. 

GJyby tylko Gratkę ju7. raz szczęśliwie stąd 
wytransportować - myśli ona trwożnie. 

Omawia ona sprawę tę raz jeszcze z Fanny i 
daje jej przestrogi na drogę. 

- Jeżeli Greta teraz chętnie z wami sbl<i się 
wybierze, to łatwa z nią będzie sprawa - dodaje 
hrabina Olga. - Puedewszystkiem chodzi o to, 
aby się nigdaie nie zatrzymywać w drodze, a po• 
wtóre aby Grata nie z\\ ąchała prawdy, dopóki nie 
będzie na miejscu przeznaczenia. 

- Proszę być spokojną o to - odpow:ada 
Fann.y. - Czy przyjm4 nas tylko na zamku baro
na bez trudności ? 

- Czy wyście posłali _list ~en _do ~rety ~-pyt~ ny ba as ~ w teJ same~ chwili ~Y s1ę ~ohc)a z]aw1la' 
woła on zafrasowany. l miesz~ani~ pani. profe~orow~~· Ne~obiłby .się. ok~op 

ona wziąwszy go na bok 1 wyJmUJiłC list z kteszem. - Widz~;, że mame słuszme, pllmanko - przy-

- Naturalnie l Mam przyrzeczenie barona Foe
bren co do tego. Jest tam tylko stary kasztelan,. 
któremu musicie powiedzieć, "' żeście przy~ecbały za 
zezwoleniem barona, Zarządzę to, Jeszcł!e zresztą 

- 't{'ak jest! Motecie sobie łatwo wyobra.3i6 l tak, aby baron wpierw telegraficznie prz.yjazd was~ 
- O, to wybornie l Ból serca ! Ha, ha l - tam oznajmił. 

Z u t Rudobrodego wyrywa się dzikie prze- znaje. Rudobrody - powiedzcie jednak, fak to 
kleństwo. uczymć ? 

_ Na djabła ! Skąd ten list się w rt;ce Fanny ~ Dziś i jutro n! c się . nie da zr?bić -:- wtrąca 
zapłl!tal? - mruczy on wściekły. . Fann_y - Muszę . t~z. wp1~rw pow1~domić o tom 

- C'1\kiem pojedyńczo l Jakiś posłamac go od- brabmę bo b~z DIOJ ~JC m1 począ~ me wolno! . 
dał i mnie go wręczono. Co mme hra.bma obchodza? - . oburza_ su~ 

- Czy panienka jest stałe w tym domu ? Rudobrody. - Jeżeli ona mi w tt:Jm nie uatąpt, to 
- Tak jest t Mam Gretę pod swoim dozore~. ~a. jej na złość detektywa wypuszczę l Powiedzcie 
- Wybornie się składa l Bo ja po Gretę dz~ś JOJ to. . . . . . . • 

przyszedłem 8 ten list t@ by\1 tylko łapka na Dl!\ - PowJedllałam JeJ JUŻ to, ale ona myśh, ze 
za.'itawiooa t' ' wy będzieuie dość rozsądni, aby tego nie uczynić, 

Fanny u:miecha si~ ironicznie . . . . Co do waruoków zaś . ~usicie jej przecież troch~ 
- W takim razie nie bardzo zręczme WZifilJścJe czasu do n mysłu zostawić ! 

się do rzeczy - szydzi ona. - Czyż myślicie, że - Nonsens l - woła Rudobrody. - Co tu 
Gretka by była . tak głupia~ aby wam tak ślepo j6ls~ .. do ~amyś!ania się! Ni och P?wie _,ta~ u l~b 
wpaść w r~co, 1 to na swoJą zgubę?... .me • .A_ Jak m1 ~rety me da,_ to ~1ech Ją djabh .. 

- Czy o.:Ja się czegoa domyśliła? - pyta Ru• . -;- Nte. krzyczm_e tak -. mttygu·~ go Fanny -
dobrody gniewny i rozc.T.aro-:vany.. . . . me Jeo;teście przeCież sami w les1e l Mogą nas 

- O ona nawet o tei p1s tnmte n1c me wto, usłyszeć. 
Jest cbor~ i na żadea wypadek by nie była przyszła. Rudobrody ogląda sil} trwożnie po za siebie i 

- Chora ? - powtarza Rudobrody, kiwają~ zmusza się do ~zględnego sp<?koju. . 
ełow~ - Niech fą djabli porw~ l :w~zystko. m1 - Krót_ko 1 węzłowat!> więc - . mówi on cstro 
jedno fednak ja ją muązę mieć, 1 to Jaszcze dZiś ! - w przectąg:u trzech dm muszę m1eć Grete I 

__: O - śmieje sil;l Fanny wesoło widać, - Ohn, tttk pr~dko nie ! Pomyś cie tylko, ~e 
~ sobie 'rzec~ t~ bardzo łatwo przedstawiacie l Jak dziewczyn jest chora, i te w łożku leżeć musi l 

wybucha Rudobrody. - Ja ją już 7: tego wyleczę, 
spuśćcie się na mnie ! Porlobacie mi się niewiasto 1 - Tak, to co innego - mówi Fanny uspo.oja-
Spodziewam się, ~e się prędko znów zobaezymy, co ? na. -:- C~y. Gre~a m~ da_! ej ~ygleó, te pani hrabi" 

To rzekłszy lapie rękę Fanny i tak silnie ją na me o JeJ . wyJeMzte_ ~1e Wle ? . . . 
~ciska, że dziewczyna aż krzyczy z ból!l. - Tak 1e~t l .. LepleJ tak będz1e. ~tech te~ ta 

- Oczekuię was jutro, albo kiedy chcecie, 78 sam? tu na pensJI mysią. Mus~ę . prze?Jeż. hrabiego 
wsią, - dodaje, - musicie wi przynieść odpo- przeKonać, że Greta wbrew IDOIOJ woh uc1ekła l 
wiedź l -Dobrze l - odpowiada Fanny. - W takim 

- Tak jest - potakuje Fanoy - spuśćcie się ~azie .trzeba było to t_ak ułotyć, _aby . wy~tądało, te 
na mnie 1 1 pam profesorowa me o tern me Wtedz1ala. 

Po chwili znika Faony znów w bramie domu. Rozumie. się samo p~zez _się. Ogólna opinja mili 
- To zuch dziewczyna ! - namiecha się Ru· być ta, że s1ę Gretka taJemnie wymknęła. 

dobrody. - Wiem już,_ jak się do tego zabr~6- . 
Pocieszony obietnicą Fanny opuszcza miasto T~raz '!chodzt _Olga w towarzysl.~Ie Fannf do 

wra?: ze swoim towarzyszem. Gretk1, gdz1e zastaje przałotoną p~n_sJt. . . 
Fanny nie myśli osturainie o dctrzymaniu sło- . Greta ws_tał~ z łóżka, a stan JeJ z':laczn·e SJQ 

wa Chciała go tylko odwiaść od jego zamiaru. oo e~szyl. Nte ]es~ ona fui taka. ~la~a •. smot?a, _a 
Na ajutrz postanawia Gretę stąd wywieź6, a wtedy hrabma Olaa udaJ~ ra_dos?e z_dzt'!Iente 1 obeJiłlUJ8 
niech Rudobrody za nimi szuka 1 Gretkę czule, całuJąc 1 śmskaJiłC Jlł· 

Nastęt3nngo dnia rano przybywa hrabina Olga i - O, jakże się cieszę tern nagiero polepszeniem 
nagli do pośpiechu, bo się obawia, *e hrabia go· - woła ona obłudnie. - Otrząśnij się tylko zs 
tów zierhać niespodzianie. wszystkich smutnych myśli, moje dziecko. Teraz 

Fanny opowiada jej o B7.tuczce Rudobrodego i ju~ się wszystko na dobre zmieni. 
rad:~a hrabinie aby go nie draaoila, i dalej ofiarami Gretka uśmiecha się na pół boleśnie, na pól 
pieni~żnemi okupywała . radoaDię Powied1ialaby ODa hrabinie tak ch~tuie U' 
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DR ALLEGBETrl FILHO. 
LECZENIE OGOt..NE. 

Spec i alność: choroby kobiece i dzie• 
c: inne L , ".YJ!T.uje od '10 do 12 i od 4 
do 5. . 

Konsultorjum l rezvdencja: ul, Com
mendadar Araujo n, 5J, Telefon n. 650. 

o 2 
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dytowll t owo!uje siq Radę Nlłrodową. 
do której wchodzą członkowie Kom tetu 
o1gaoizacyjnego llc1nku Polskiego oraz 3 
czł,'I~kow przez nich za zgodą ministra 
skArbu kooptowanych 

nie wsz~dzie w Polsce jest tak samo. 
Naprzyklad w Wielkopolsce ludzie pra
cują cb~tnie i duto. Są dowody, ~e Pol· 
ska mo~e, jeśli zechce, dojść do wiał· 
kich rzeczy. Dowodem, naprzykład, jest 
to wspaniałe wojsko polskie, które pow· 
stało w krótkim czasie z niczego. 

,GAZETA POLSKA w BRAZYUic 

ani w polsko brazylij::~kiei, nie mów1ąc 
jut o artykułach bizaoty:ó.skich w kwa· 
stji przesławnoj komisjt, nie spotykałem 
chociażby wzmianki o dekrecie Prozy· 
denta Rzplitej Brazylijskiej N. 16 182 z 
wrle~nia zeszłego roku, któren nakazuje 
stosować do przAwożonych z kraj ">w, 
które nie dają ulg •.brazyłijvk~j kawie, 

Odrodsenle religijne Francji. taryf~ celną podw6jną . 

Przykro o tern mówić, ale taka rola 
zostanie dla Polski ... która powinna by
ła być lepiej informowaną o tutejszych 
SJ:lrawach i zwracać większą uwagę na 
rzeczy ważne i pożyteczne. ESKI. 

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

TABELA CEX OGŁOSZEN 
W ,GA.ZE()JE POLSKIEJ.-

ZA OGŁOSZENIA JEDNORĄZOWEJ --:-;1 
~a 1-szej stronnicy 2$000 od wiersza 

• 2-giej • 1$000 • • 
, 3-ciej • $200 • 1 

• 4·tej " $200 • • 
ZA STilONNICE JEDNORAZOWO 

Za całlł 4-te stronnicę 100$000 
• 

1/s 4•tej stronnicy 60$000 
, 1/ .. 4-taj stronnicy 35$000 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %. na 2 eJ 

§ 2 Kl'edyt dla Skarbu państwa w 
P. h:. K. P. na pokrycie nied11boru bu· 
dietowego zamyka sie stanem zadtuzenia 
z dniem 1 lutego 1924 

W .La Croix• czytamy wzruszt~Jący 
opis nocaej adoracji paryskich męt.czyzn 
z 31 grudnia na 1 sty~uia b r., odłJy• 
tef w bazylice Serca Jaz. na Montmartre. 
O godz. 9 wiecz6r wchodził uczestnicy 
adoracji. Kapłani spowiadają po· wszy
stkich bocznych kaplicach. Procesja l Idą 
sotki m~tczyzn po trzech w jednym rz~ 
dzie, Jak obecuie maszerują tołoierze 
francuscy. Obrzędom religijnym prze· 
wodoiczy nuncjusz Cerretti. Na ambanę 
wstępuje Mgr. Crepin, znakomity kazno· 
dzieja bazyliki. Od.czytuje dekalog, tO 
przykazań - wyjaśnia je i na nowy rok 
zaleca. Bije 12 godzina. Nuncjusz roz
poczyna MazQ aw. Obecni ~piewaifł głosuo 
.credo•. Do Kcmuoji św. przystępują 
wsz~scy. Punkt kulminacyjny adoracji l 
KomunJQ św. rozdziela się przy trzech 
ołtarzach Po Mszy sw. wielu adoratorów 
oposzcz11 kościół; zostaJe jednak ponad 
500 do rana l 

Dekret ten, w związku ze sto::sowaniem 
w Polsce najwyższej taryfy celnej do 
kawy wszelkiego, a więc i brazylijskiego 
pochodzenia, stanowi najwi~k:sz!\ prze· 
szkod~ do nawiąz~ania stosunk.Sw ban, 
dlowycb pomiędzy Polską a Brazylj(\, 
gdyż nie dziś to jutro będzie on stoso• 
wanym do prowenansów z Połski. 

Niemcy. Berlin 3. - Narodo, 
wa grupa polityczna ma zaprosić 
ksiącia Ottona Bismarka, wnuka 
żelaz:1ego kanclerza Niemiec, do 
przedstawieni& swe) kandydatury na 
deputowanego do parlamentu. 

o 50 o/o . na 1-szej o 100 proc. więcej. 
ZA OGŁOSZENIA MIESI~CZNE l 

Na 4-tej str. 7o rs. za 1 cm. kwadr. l 
Na tam polu nalatało oddawna po. 

czynić odpowiednie kroki, czego nie 
zrobiono i o czem nikt nigdy nie my• 
śłał na serjo. Uczynili to jednakte inni, 
i to sąsiedzi nasi, nie tylko ta<'y jak 
Czesi, utrzymujący tu swoją legację, 
którzy bardzo serjo traktują o zdobycie 
dla siebis brazylijskiego rynku, ale i ta 
cy jak Finlaodja_, która sit nie bawi w 
drogie legacJe, ale posiada konsula dba· 
łego o rozwój stosuoków handlowych z 
Brazylją i o ekonomiczoe interasa swe• 
go kraju. 

Berlin 3. -- W procesie Luden' 
dorfa i Hitlera, który toczy się o· 
becok w Trybunale ~prawiedliwości 
w Monachjum, adwokaci oskatżo 
nych stwierdzają, te były dyktalor 
von Kahr współpracował z Luden. 
dorfem i Hitlerem w przygotowa· 
niach dla oderwania Bawarji od 
Niemiec. 

• 3 ::liej • 90 rs. za , • ! 

Dalsze pożyczki z tego tytułu są wy
kluczone, (czyli jest wstrzymany dalszy 
druk marek polskich). 

, 2-tej " 110 rs. za • •. j 

• 1-szej " 140 rs. za , • 
Przy ogłoszeniach półrocznych i rocz• 

uych 35 proc. znitki. 
ZA OGl.OSZENIA ,W DZIALE REDAKCYJNYM 
Na l szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3·ciej • 20C$000 • • 

§ 3 Wykonanie nin'ejszego rozporzą· 
dzunia powierza się mi::Jistrowi Skarbu, 
który ustail w drodze rozporządzenia za· 
kres działalnof;ci Rady Nadrozczej, prze. 
widzianej w § l. niniejszego rozporzą- · 
Ulienia. 

§. 4 Rozporządzenie nini9jsze wchodzi 
w życie z dniQm l łutego 19~4 

Prezydent Rzeczypospołltej ( .. ) Woj
ciechowski, Mmister Ska1bu - Grabski. 

Berlin 4. - Policja · berlińska 
naznaczyła w:elką nagrodę za schwy 
tanie pewnego zbrodniarza-maoja· 
kaJ który zamordował dwie, kobie
ty a mianowicie ElzQ Hoffman i jej 
matkę Emmę Trautmano. Pierwszą 
znalezior.:o powieszoną ze sztyle 
tern w piersiatb4 drugą uduszoną. 

Należytość przypadaj"ea zu ogło· l 
szenia nalP-iy zapłacić z góry. 

. Przegląd religijny. 
Poseł pap i es ki o Pulsee. 

Francja sią modłi l Pod tym wzglQdem 
inteligencja francuska, francuski robotnik 
katolicki są pierwszymi w świecie. I ta 
katolicka, do głQbi religijna i pobotna 
Francj& otoczona jest złem, zepsuciem 
ateistyczne.i, 11 świeckiej• Francji. Dwie 
Francje l Z pewności~& dlatego niema tam 
.chłodnych• l 

Otóż, ,p6ki u naa silł pisało o roli 
Poiski, jako pośrednika w handlu po· 
między Brazylj(\ a Wschodem Europy, 
w pierwszym rzędzie Rosją, o 11tworze• 
niu z Gdańska lub n11wet Warszawy, 
centrum rozdziełaj,cego produkty kolo1 
njalne brazylijskie na Wschodzie, Rząd 
nasz o niczem nie chciał wiedzieć, albo 
tet i nie wiedział, bo go o tam nie in
łormowano9 a tymczasem Finlandja, któ· 
ra w HH ~ roku wysiała do Brazylji 

Wiadomości z Rio 
Janeiro. 

towarów na sumę: milreJsów 1 214.000 

d i 73,739 funt szterl. a w tymte roku 
8 otrzymała z Brazylji na milr 6 801 000$ 

-
i 407.116 f. szt, w prrzaciągu 9 mie
sięcu ubieglego 1923 roku wysłała do 
Brazyiji towar6w na miłr. 7.523.000$ i 
174.18i f. szt.; B)>rowadziła zaś z Bra-

ł zylji na milr. 9.858.000$ i 223 305 f,szt, 
Dziennik • O Jornal• z !8 lutego b r. (w ciągu tychże 9 miesi~cy) Co do ka-

piszel 1 wy wysłanej uo Fmlaodji mamy dane 

RIO, 29 łutego 192•. 

Angora 5. - Została podpisana 
ugoda turecko-niemiecka, ktOra u 
stała ponownie stosunki dyploma· 
tyczne między TurcJą i Niemcami. 

rektorjato wojakowego energiczny 
protest przeciw tej deportacji. 

Prasa. hiszpańska przyjQła z wir-t. 
ką sympatią ten ;;>rotest franco· 
skich męiów nauki. 

C os ta Rica. Rio de Janeiro 5. 
- Wiadomości telegraficzne donG· 
szą1 że w San Jose, stolicy repua 
bliki Costa Rica i w Puntas Arenas 
dało si~ czuć siine trzęsienie zie• 
mi, które te dwa miasta kompletnie 
2'niszczyło. Ilość zabitych i rannych 
jest ogromna. Blitszycb szczegó• 
łów brak. 

Rio de Janeiro 5.- Telegrafują 

Jego Dostojność ksiądz Laury, nuncjusz 
czyli post:! Stolicy ApostolskieJ w War
szawie, podal do gazet polskich ~we zda
nie o sprawach dotyczących stosunków 
pomiędzy Polską a Stolteą Apostolską 
i wyraził gorące życzenie, aby rząd Pol· 
ski Jak najprędzej zawarł ze Stohcą Apo
stolską układ w sprawach kościelnych. 
Obecny Papież zna i kocha PolskQ. Po, 
mimo wielkiej pracy, którą jest obarczo· 
ny, Ojciec Swięty zajmuje się osobiście 
wszystkiemi, nawet na;drobniejszemi spra• 
wami, dotyClflCemi Polski. 
Rnzmawiając o tych sprawach z jed· 

nym gazeciarzem polskim ksiądz nuncjusz 
Laury tak mówił dalej: 

Wiem, co wam w Polsce najbardziej 
dolega: drożyzna l Trzeba jednak zauwa• 
żyć, że jest to dtiś nietylko w Polsee. 
największa troska. Drmyzna jest wszę
dzie, we wszystkich krajach; wlec~e się 
ona jak cie:ó. za wojną światową. Z 
chwilą, gdy się naprawi pieniądz, i ta 
plaga zacznie zmniejszać się pomału 
i nieuchronnie. Przecie! Polska, obfitu• 
jflca w niezmierne bogactwa przyrodzo · 
ne, posiada wszystko, aby ludność wvży• 
wić, odziać i ogrzać. Włochy były po 
wojnie w gorszero od was połoteniu. Ze 
sprawą drożyzny łączy się sprawa pracy. 
Otó~ Polska za malo dztś pracuje. Ale 
i we Wioszf\ch było to samo po wojnie. 
I u nas ludzie, słuchając podszeptów 
socjalistycznych, chcieli pracować mało, 
a zarabiać dużo. Oczywiśde, gdy wszy· 
scy myślą tylko o łatwych zyskach 
i kosztownych uciechach, a nie o pracy, 
tam nie może być dobrze ludziom. Ale 
to przejdzie w Polsce, jak minęło - oby 
bezpowrotnie - we Wloszech, Zresztą, 

.Finl>mjja, postanawiaj(\C od 1 stycz- za 2 miesilłce 1923 r . Widać z nich, te 
nia b. r. pobierać od kawy cło w kwo• kawy w ciągu tych 2 miesięcy wvwie 
cie 10 marek od kilograma, zamiast do- ziono z Brazylji do Finland~ 98941 
tychczas pobieranych 12 marek, okaza· worków (po 50 kiło), o wartości miłr. 
ła jeszcze raz ch~ć zacieśnienia stosun· ,13,318,000$ Dziś Fmlandja wwo~;i do 
ków handlowych z iBrazyljl!, rozpacz~· Brazylji papieru więcej nit jakib4di in-
tych oomyśłnie jes~cze w r. 1919. ny kraj (około 8 000 tono). 

• W ten spos6b Finlandj& jest pier, Aby swoi stan posiadania utrzymać i 

Rzym 5. - Dziennik walykań' 
ski •Osservatore Romanoc odpo 
wiadaj!lC na oskarżenia marszałka 
Ludendorfa przed Trybunałem spra. 
wiedliwości w Monachjum1 że Sto· 
lica Apostolska działała na korzyść 
sojuszników, oawiadcza, że tak 
samo w czasie wojny soj usz::;icv 
oskartali Watykan, że działa na 
kJrzyać Niemiee, Ąby stwierdzić 
niesłuszność tego oskarżenia i wy · 
kazać bezstronność stolicy Apostoł· 
skiej, wystarczy porównać te dwa 
zarzuty. Co do utraty Poznania na 
rzecz Polski, r~ekomo z winy W a 
tykanu i katolików niemieckich 
•Osservatore Romanoc o~wiadcza, 
kategorycznieJ że Watyklln sprawą 
tą wcale się nie zajmował. 

z Waszyngtonu, że · poselstwo repu
bliki Costa Rica otrzymało zawia, l 
domienie o ogromnych stratach wy; • 
•ządzonych pr~ez trz~sienie ziemi ' 
w San Jose i Puerto :Limon. llość 
ofiar i w ludziach dotychczas nieznana l 

l 
wszym krajem Zlłfranicz.nym, który za· wykorzystać tranzytowy handel kawą i 
<;tosował sifJ do dekretu brazylijskiego innymi produktami brazylijskieroi z Ro
N. 16 182 z września 1923, kt.§ry na· sją, Finlandii\. zadość czyniąc wymaga
kazuje pobierać cło według najnitszej niom wyt wymienionego dekretu brazy' 
taryfy od produktów tych państw zaJra· lijskiegQ. ?:niżyla cło na kawę brazyliJ· 
nicznycb, które protegować b~dlł kąw.; sk~ z 12 do 10 marek .za kilo i takim 
brazyliJską, a zastosowywać 1.1ajwyższą sposobem zabezpi@czyła sobie stosowanie 
taryfę dla tych, których urz~dy cłowe przez Brazylję do produktów finlandz· 
maj(\ taryfy wygórowane i nieprzychylne kich, najniższeJ taryfy celnej brazylijskiej. 
dla naszego gł6wnego produktu krajo- .Postępowanie lego małego kraju ro• 
wego• . zumnem jeit i pożyŁacznem dla niego, 

Jak już nie rn napomykałem w moich gdyt umieszczaj(\C taryf!} na kawt nie 
korespondencjach stosunki handlowe tylko nic na tern nie traci sklirb jego, 
polsko brazylijskie nie wychodZI\ po za ale przeciwnie zyskuje na powi~kszeniu 
ramy tego co się nazywa .pia desideria• swego krajowego wywozu i na zwiększa• 
gdy1: piszący i mówiący o nich nie li· niu swego handlu tranzytowego z Rosją 
czą s1ę z rzeczywfstościll, i n&wet nie i robiile to zawczasu, tern samym za· 
mają poj~cia o tern co jest dla zapo- myka drogę dla innycb1 bo według brał 
czątkowania tych stosunk6w koniecznam zyhjskiego przysłowia: , Kto ostatni przy• 

Hiszpanja. Pary~ 5. - Z po 
wodu skazania na deportację prz~z 
rząd hiszpański sławnego pisarza 
i rektora uniwersytetu w Salamance 
Michała Uoamono wszyscy człon· 
kowie Akademji francuskiej, .Bka· 
demji U miejc;tności i profesorowie 
sła Wl'lej Sorbonny wysłali d u rz~· 
dzącego obecnie w Hiszpanii dy. 

ł Francja. Paryż 5. - W ko• ~ 
ach p~litycozoych powiadają, że W: 

międzynarodowi rzeczoznawcy fi· 
nansowi, którzy badali stosunki 
fmacsowo - ekonomiczne Niemiec ~ 
wybrali Holandię, jako najodpo· ~ 
wiedniejs&y kraj dla siedziby utwo· ~ 
rzyó się majacego Banku emisyjne· B 
go przez Komisj~ Rf'paracyiną. ~ 

~ 
Kurs pteniędzy. 

dnia 8 -go marca 1924 roku. r 
Kurs marki polskiej niewiadomy. c 

Tak, nigdzi~, ani w prasie polskiej, chodzi, ten,.. zamknie drzwi •. 

Frank 346 l Pezo zł. 6S809 1 
Frank szw. 1$470 Dolar 8$400 
Lir $365 J Funt szterl, 35$700 ' 
Pez 2$776 ' l 
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swoil]l zamiarze. Ale cóż robić, kiedy jej Fanny dworzec i przybywają właśnie wczas, aby kupić bi· - Musiałem się pomyli6 - m6wi jakby do - Schodzili oni na dół - kombinuje Miller ' 
milczeć kazała. laty i wsiąść do wagonu. siebie. - I ecz dla pewności jednak musimy prze- - tajemnica ich tam więc ukryta być musi. 1 

Niewin!le dziewczę nie przeczuwa, jaką komedję - Bogu dzi~kl l Teraz jeste~my bezpieczne - szukać dom starannie. Po chwili jest on w piwnicy i ogląda się za • 
te trz.y sprzymierzone kobiety z nią odgrywaj4 szepcze Gratka, w chwili, gdy pociąg rusza, oglą- Z nabitym pistoletem w prawej, a latarnią w nowym schowkiem. Znafduje go tet niebawem za C 

Nie ma ona tet pojęcia, ze jest oftar4 wyrafi- dając się trwo~nie, czy jeszcze w ostatniej sekun leweJ r~ce, zaczyna rewizjQ karczmy, 11 paczkarz, scht>dami, w kącie zastawionym kupił starych l 
nowanej intrygi. W niecierpliwości swej, nie mote dzie nie zJawi się Olga, albo profesorowa i dodaje uzbroJony w strzełbe postepoje za nim. Usłyszawszy kroki, schodzące ze stryszku, gasi ~ 
ona się doc?:ekaó chwili odjazdu, który ma być uszczęśliwiona: - Chwała Bogu, Jutro będę jut Najpierw udają się do frontowych sieni, gdzie Jatark~ i chowa się za rupiecie. 
jej zgubą. przy nim. lłi~ przskonywuj(\, że drzwi są zamknięte i mocno Jateli go tu odkryją, jest stracony. Nie zna 

Odchodząc, żegna się Olga z nią i mówi: M6wii\C to, nie spostrzega ona szyderczego, sza zaryglowane. Potem wchodzą do izby karczemnej, jednak strachu, ma zresztą nabity rewolwer w po• 
- jutro, albo pojutr~~;e przyjadą znów i zabiorę latiskiego uśmiechu Fanny, która omal że nie wy· a stamtąd, po przeszukaniu iej do kuchni. Wreszcie gotowiu. 

kochanil Gratkę na zamek Rotenburg, by na świe· bucha głośnym śmiechem. wracają przez tylny pokoik znów do sieni. Skulony, siedzi za duifł beczką i wstrzymuje 
żem powietrzu prędzej do siebie przyszła. - Przerazisz się, fak się prawdy dowiesz - Wszędzie było pusto i ciemno i ani śladu ludz· oddech, aby si~ nie zdradzić, gdyż słyszy kroki • 

Gratka oduaca się, by uhyć swe zaambaraso· mruczy ona pod nosem. - Nigdy więcej nie zo· kiego stworzenia, lecz Borsuk nie mo~A si~ jaszcze Borsuka i towarzysza jego, którzy schodz14 zn6w 
waoie, gdyt de umie ona jeszcze udawać. l baczysz tego, którego kochasz. uspokoić i wchodzi na g6rę, aby pok6J i komory na d6ł. Widzi tet światło latarki, którą sobie dron 

Ucałowawszy ją, odchodzi hrabina Olga, a pani W szalonem tempie pędzi pociąg naprz6d, a na daszku przeszukać. oświecaJ, ; 
profE:sorowa doprowadza ią aż do drzwi. Gretka nie przeczuwa, ze jedeie na sw~ zgub~. Po zrewidowaniu jeszcze tej górnej czQści do· Jest Miller tego pewny, te oni muszą naleteć 

Po odjeździe hrabiny zabiera siQ Fallny do mu, przekonany jest Borsuk, ~e szelest, który przed do bandy Rudobrodego, kt6rego jednak tu nie ma, 
przygotqwań do pódróży i usuwa wszelkie troski ROZDZIAŁ CLX. chwilą słyszał, nie pochodził od żadnego niepożą· W Borsuku poznaje tego czlowieka, ktorago tu 
Gratki, oświadczając, te jest suto w pieni~dze zao- p d 1 Ił 1 danego iatruza. l 'lpotkał za pierwsz(\ swoj(\ wizytą w karczmie le§-
patrzona~ 0 8 ae an · . . • . nej, gdy tu z leśnicżym zaszedł. 

- Jak si~ jednak z domu wysuniemy t - pyta - Cicho - szepcze Borsuk do swego towa- ~ przeCie! me oylo t? złud~en~e zmyslow, tylko Drugi wygląda jeszcze podejrzanłej, bandyta od 
dziewczyna trwożnie. - Przecież profesorowa nie rzysza chwytając go za ramię i stając na środku krok• mQtcz~zny, _które s.•e w Slem s~yszeć dały. . stóp do głowy. Czeqo oni tu chcą? 
l!lmie o tern wiedzieć. schod6w piwnicznych., po których si~ obaj na d6ł ~Ył. tli> taJny aJent, ~tller, który s1~ wp~awdeJe Czy znajduje się tu mota w piwnicy weJ4cie 

- Powiemy jeJ całkiem po prosta, te wycho- skradali. - Czy nic nie słyszysz ? z naJwtększą ost~ożnośc~ą wsunl\ł, ale przQclei lek· do schroniska przemytników za ktbrymi oni jut tak 
dzimy na spacer - mówi Fanny. - To będzie - Nic l - odpowiada paczkarz zdzlwiooy, - kiego szmeru umknąć. nie mógł: Bystre ucho Bc)r- dawno szukają? Miller wątpi w to, bo przecie! 
najlepsza wymów~ a. Cóż to być może? suka szmer ten zaś n•ez~l?czme P~łapało. . piwnicę tę tyle 1azv jut starannie przeszukiwali. 

- A co b~Jzie z naszymi pakunkami l Borsuk znów bacznie nadsłuchuJe, lecz mimo Przymknąwllzv. drzwi 1 postąpiwszy kroK na· Nie pozostaje jednak długo w niepewności, gdy! 
- Jut jakoś je wydostaniemy stl\d - odpo- wyt~żonego słuchu, nie mote teraz połapać naj ~rzód, usłyszał Miller szepty. ob!l opryszkó_w na Borsuk nie spostrzegłszy ao, przystępuje do ściany 

wiada Faony -- ale śpieszmy się. bo inaczej po- mniejszego szelestu. schod~ch, prowadzflcych do ptwnJcy. Cót Więc te· po prawej stronie i puka do tajemnych drzwi. 
ciąg spótoimy. Wokoło nich panuje zn6w grobowa cisza, a raz ~lał poc~ąć p. . . . . Z napr-ątoną uwagą przypatruje si~ Miller z 

Ubrawszy si~ jak najpręt\zej, wychodzi Grata ~ przecież zdawało mu się przed chwilą wyraźnie, NI.e obawia . 81ę osobJste~o 11:1ebe~pieczenstwa, poza swej beczki manipulacJom Bor!luka. Nie widzi 
Fanny, lecz w sieni spotykają profesorową z inni} że drzwi oj podw6rza zaskrzypiały i że ktoś chodzt mu bowiem 0 zbadame taJemmc tego oh- nic1 orócz szarych kamieni ściany. Czego on tam 
jeszcze pensjonarh. wszedł do sieni. skurne_go domu.. . puka ? - myśli tajny ajent zdziwiony ' 

Przestraszona Grata odwraca się, aby ukryć ru- Stoifł oni tak przez chwilę bez ruchu w ciem ZdJąwszy WI~C pr~dko buty z nóg, wsu~a się Co to ma znaczyć? Wtem widzi powstającli 
mienkc i zaambarasowanie. noAci, gdyt znaj14c tu każdy kllcik, nie zaświeciU na palcac~ do Ciemnego kąta po~ acho?~tnt, pr?• w ścianie i ceraz powi~kszajfłcą się szpar~, z poza . 

- Dok~d? - pyta profesorowa z udanem zdzi· tiwiatla wadząceml ~o. komo!'y, w któreJ da-wnteJ hrabia której wyziera matowe światło. Borsuk z towarzy .. 
wianiem. - To pewno jaki§ szcaur - porswaduje sobie Egon był więziOny. . szem swym zoikają przez te tajemne, sztuczne 

- Idziemy na krótki spacer - mówi Fanny Borsuk, zbieraji\C znów na odwagę - mamy icb . ~dy Bor~uk ~ pe~zk~rz~m .t~dy przech.:>d~ą, s1e- drzwi ukryte. 
Sądzę, te świeże powietrze Gratce posłu~y. dość w tej norze. dzl JUŻ ~ezptecz~Ie 1 • mew1dEJalny poza kilkom~ Z szeroko otwarteroi oczyma i bezgranicznerrt 

• Dobrze, dobrze - uśmiecha siQ przełożona Chce jednak dla ostrotności zamknąć górnA próżnemt pak~mt w etemny?l kąme, k~óre zrewi- zdumieniem przypatruje sią Miller temu sztucznemu 
uprzejmie i potakująco. drzwi i ka!e towarzyszowi swemu zrob•ć świaflo. dować nawet lm na my~l me przychodz1" urządzeniu, na którego odkrycie on by nigdy w 

Farny wychodzi z Gratką na ulicę i mówi, Za§wieciws1y latarkę, wysuwają się obaj do Podczas gdy oni góro11 częM domu przeszuku- świecie nie był sam przyszedł. Tam więc znajduje 
gmiejąc się przeb egle: sieni, nie spostrzegaj" tam Jednak nic podejuanego. ią wychodzi Miller ostretnie ze swej kryjówki i się schrenisko tych bandytów. 

- Tak wi~c wyszłyśmy szcz~~liwie z lwiej ja- Drzwi od podwórza są zamkni~te1 a klucz tkwi zaświeciwszy elektryczną latarkQ pociśnięciem pal- :. 
ikini. Tośmy jlł podeszły. 'tera% prędko na dworzec. w nich od wnQtrza. - Przekr~ciwszy go raz jesz· ca, zbiega rączo i cicho, jak kot po sebodacb na (Ciu dalszy nutąpi). ( 

Zawoławszy dorożk~, ka~ one siQ zawietó na cze w mmku, wyjmuje i chowa Borsuk do kieszeni. dół do podzieiUi. 
f 
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Dr. Grae1aue de Ollveira 
operator-akuszer 

czy masa~em elektrycznym, reuma
zm, newralgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gurdło. 
rzy ul. 15 de Novembro 93 na piętr:~.e 
d apteki\ Tell. Telefon 575. 

onaulat Bzeczypospoh· 
tej Polskiej~ 

Na skutek proiby uczniów Szko· 
v Morskiej w Tczewie, Konsulat 
zeczypospolitej Polskiej w Kury· 

.ybie prosi o ogłoszenie nast~pu· 

l~cego P.ism~:. . 
, Uczn:owie 1 załoga slnlku szKol· 

oego •LwOwc po szczęśliwie <d 
byłej podrOty do Polski prze&yła· 
llł Rodakom w Brazylji serdeczne 
P.ozdrowienia oraz wyratają na• 
~ziej~, ~e poby1 •Lwowa• w B ·a· 
•vlii przyczyni się do dalszego u 
lrzymania i zacieśnienia w~złów 
ł,czności z ojczystym krajem•. 

Za konsula Rzeczypospolitej 
SZUBER. 

ssee~eeeses*saaseaeeeesesse 

KRONIKA KRAJOWA i 
seeee~eeeeaeeeeeee-.eeeeee® 

Z Kurytyby .. 
Post czterdziestoduiowy. 

Po bezmyślnych, pustych, często 
iemoralnych i grzesznych zaba· 

wach karnawałowych nadeszła śro· 
a popielcowa pierwszy dzień postu 
~terdziestodniowego. W dn\u !ym 
ornie pochyliły si~ głowy tych nie• 
icznych, którzy duchem czyniąc 

?; ducha biorąc wszystko, starają 
siq wzbogacać sprawiedliwością, 
miłosierdziem i użytecznoacią dla 
!bliźnich i ~ilością dla Boga. 

Dia tych popielec był rocznym 
rachunkiem sum1enia, przypomnie. 

iem, że •ciało człowieka z prochu 
owstało i w proch siQ obrOcic1 a 

Cłusza żyć bt:dzie wiecznie. 
Niestety dla pami~ci o grzechach 

i śmierci niema w naszych mózgach 
~iejsca. Jest miejsce, i tó dużr, dla 
~awiści, zazdrości, używania, raz· 
pusty, kłamst.wa i oszczerstwa. Miej• 
~ca te szybko zapełniamy1 a gdy 
JO braknie rozszerzamy je gwaUem, 
by tylko żadnego s~czegółu z ży· 
cia i użycia me uronić 

Sroda popielcowa1 to pierwszy 
dzień wielkiego postu1 w którym 
Kościół posypuJąC głowy ludu przy 
pomina mu, aby zawsze, a szczs· 
,Bólnie w czasie wielkiego postu, 
rozmyślał o śmierci, n& ~tOrą przez 
~rzechy swe zasłużył. 

Nie zapominajmy i my .o tem 
i badźmy zawsze gotowi zdać ra· 
(hunek z oa.~zego życia przed Na· 
ezym S~dzia- parni~tajmy zawsz2 
o śmierci, parniętajmyJ żesmy z 
prochu powstali i że ciało nasze 
po śmierci w proch si~ zamieni, a 
tylko dusza wiecznie żyć będzie. 

z oka•jl wyjasdu re•aktora 
.Swltu• p. Tadeusza Jac•ew· 

akfeao. 

Reda'ktor ,Swituc p. Tadeusz 
aeżewski wyjechał dnia 26 lutego 
• z powrotem do Polski. Z okazji 

ego wyjazdu ,Ludc w Nr. 18 u· 
mieścił obszerny artykuł, podnosząc 
zasługi p. J aczewskiego, iako człon· 
ka"\ekspedycji naukowej i chwilo 
wego profesora nauk i)rzyrodniczych 
w bursie księży Misjonarzy, 

Nie zapomniał także wspomnieć 
o niefortunności p. Jaczewskiego 
w czasie redagowania .. Switu•. Za
pomniał tylko ksiądz redaktor •LU· 
d u c wspomni t!Ć o te m• ~e p. Ta• 
,deusz J aczewski1 na konferencji 
redaktorów •Swituc i •Gazely Pol 
skiei c w biurze Konsulatu polskie· 
10 w obecnoścj przedstawiciela Rze. 
czypaspoliki pana konsula Zbig::aie· 
wa Miszke i sekretarza Konsulatu 
p. Franciszka Szubera ks. probosz· 
czowi Drapiewskiemu o~wiadczył, 
te religja katolicka jest niemoralnął 
a Kościół katolicki porównał z 
Międzynarodówką bolszewicką~ co 
redakcja ,Gazety Polskiej oiniej· 
~em uzupełnia. 

Hojay dar. 

Firma Dziecinny i tika zawiado· 
miła dyrekcję tu~ejszego Czerwo· 
oego Krzyta, ~1 na. budowQ szpi· 
tala dla dzieci tej zasłu~onej in· 
stytucji ofaarowała jeden WBiOD 
drgewa budulcowego. 

Szlachetny ten uczynek godny 
jest pochwały i uznania. 

Z Para.ny. 
Krwawy karnawał w Rio Necro 

W miasteczku R'o Negra w o· 
statoią niedziel~ karnawałową pod• 
czas :1 Corso • rozegrała siE: scena 
tragiczna1 której bohaterami byli 
dwaj mł~dzirńcy z miejscoweJ inte• 
łigencji i która zakończyła się śmier· 
cią jednego z nich. 

Przebieg jaj był nastt:pujący: Pod· 
czas atywianego •Corso carna va
lescoc przecJ dornem p. Franciszki 
de Almeida urz~dnik miejscowej 
•Propbylaxia Rurale p. Ludwik 
Scheleder1 nieco podchmielony, zo· 
stał, niewiadomo, czy rozmyśtnie, 
potrącony i przewrócony na ziemi~ 
przez p. Aluizia Beckcra. Niektórzy 
powiadająJ że Scbeleder został tak· 
~e przez Beckera spoliczkowany. 

Bcheleder po tej scenie odszedł 
z terni słowami na ustach: ~Zl· 
płacisz mi gdy powróc~·· Za kilka 
minut Scheleder rzeczywiście po· 
wrócił i jakby nic przedtem nie na• 
stąpiło, zaczął z jedną z panien 
obecnych bawić si~ w •lan~t:~ per· 
furne<<. Gdy jednak Becker począł 
go lżyć1 wyjął nagle z kieszeni 
s .-.tylet i wbił go w brzuch BeckeraJ 
zabiiając go na miejscu wobec 
pr~erażonego towarz1stwa. 

Tak smutno i tragteznie skończył 
si~ karnawał w Rio Negra. 

Z .Bahii 
Sytuacja poliłyczaa w Bahii 

Zachodzi obawa, ie z powodu 
wyboru kandydata na przyszłego 
prezydenta stanu przyjdzie w Bahii 
do krwawej rewolucji. 

Pornim o że Zgromadzanie Stano• · 
we zatwierdziło p Goes Ce.lmonaJ 
jako przyszłego gubernatora Stano. 
obecny gubernator P• J. J. Seabra 
kategorycznh oświadczył, te rządy 
stanu odda p. Al'lindo Leone., które· 
go jedyme za wybrant·go gubernato• 
rem uważa, Aby swoje postanowie 
nie do skutku do pro· adzió choćby 
przemocą. p. J. J Se·t b~"a skonce. 
trawał w stolicy Bahii około 10 tyl 
si~cy ludzi. wł~cznie a 5 ma tysilł · 
cami wojska policyjni go, aby w 
danym razie stoczyć bitwę z woj
skiero federatnem w obronie swego 
postanowienia pomimo że wa~kszość 
członków Zgromad z 1nia, bo 35 na 
58 jes~ mu przeciwną. 

Rząd federalny zaś wysłał do 
Babii kilka batatjonów piechoty 
i jedną kompani~ z karabim mi 
szybko•strzałoWl'mi, a ponadto kił· 
ka okr~tów wojennych. 

Wisi wiec na włosku krwawa 
rewolucja, tym razem zaaranżowa. 
na przez rząd stanowy w Babii 
i przez rząd fede.:alny. 

Ludność stolic7 Bahii ucieka w 
głąb stanu. 

Santa Oatharina. 

Kamara municypalna w Joinvilłe 
postanowiła powtórnie utworzyć 
dom gościnny dla emigrantów i w 
tym celu zamianowała korniaję1 
ktOra zajmie sil;) przyjmowaniem 
emigrantów i udzielaniem im po 
tnebnycb informacyj s dotyczących 
kupna ziemi i wskazania kolonji1 
odpowiednich dla osiedlenia kolo· 
nistów. Biednym kolonistom będzte 
robić wszelkie ułatwienia a wszy• 
stkich kolonistów strzec prz~d wy
zyskiem. 

Przypuszczać należy, :!e ta opie· 
ka udzielaną b~dzie przedewszy• 
stkiem, a może i wyłacznie kolo 
nistom niemieckim, albowiem w 
skład komisji weszło 4 ch Niemców, 
a tylko 2 ch Brazyljanów. 

Biedny ,,S·wit'.' 
W ,o·ario da Tardec z dnia 5 

marca b r. pod rubty&ą Pela Ca• 
ridade• (dla biednxch) w;; zytahś· 
my: P. Joao B da L. uz B tst os 
wr~cz ł nam prz"dWczoraj kwotQ 
20$000 dla biednych, przeznacza· 
ną dla •Towarzyst a Potr~ebują . 
cy( h Pomocv~ i zaraz potP>m 

DLA ,śJtiTUc 
•Aby naprawić szkod~ wyrzadzo 
ne przerwą w wydawaniu polskiego 
tygvdoika •Swit• p. F. B. Z wr~· 
czył nam kwotę 10$000 prosząc 
nas zarazem o otwarcie listy skła 
dek, celem umożliwieoia dalsz~::go 
wydawania tego potytecznego ty• 
go d nik a. 

Czyniąc zadość tej prośbie przyj 
miemy wszelkie datki na ten cel c. 

Niech wspiera. kto chceJ biedny 
•Switt.!!! 

Obecny stan szkolnic;twa 
i oświaty polskiej poza 

granicam~ Pań stwa. 
(Cil\g dalszy). 

VI W Łotwie mieszka Jeszcze około 
70.000 rolaków, najliczniej w okolicy 
Dynaburga i Letgałji czyli w Polsldcb 
Inflantach. Mniejszość ta posiada oso 
bnego kuratora szkolnego w osobie 
pana Kielpsza. O!:lecnie ujawnia si~ 
dłlżenie do zmniejszenia sutonomji 
S!kolnej. Prywatne g trxmazjum polakle 
w Rydze stoi pod zarz~dem p. Liche
rowiczównv. W Rydze istnieje też 
polska państwo,..a szkoła powszechna 
z 1 000 dzieci. Kierowniczk4 jest pani 
Stankiewicz. 

Mniejtze szkoły pols~ie istnieha w 
Motaw•e, Dynaburgu i w osadtch po· 
mnieJSZych. Całe nauczyctelstwo pol· 
skie w Łotwie składa st~ z 60 osób 
zr1eszony ch w towarzystwie, którego 
prezesem jest ks. Styczko w Rydte 

Stowarz)'szenie rOświata • w Rydze 
dzitła w całej Łotwie. Związ:ek PolaJ 
ków urz,dza odczyty polsk1e W Ry 
dze wychodzi też jedyne polskie pismo 
.Glos P.:;lskt• jako tygodnik Łotwa z 
Polską :t.:aprzyjdniona, ze wszystkich 
s4siadów oajtyczliwiej traktLlje nasze 
szkolnictwo. 

VII. Natomiast na Litwie położenie 
l&~dn ści pobkiej, liczącej najmnieJ 
120.000 mieszkań~ów, jest ci~źkie, a 
szkoln ctwo polskie po cietnistej kro
czy drodze. Mtmo to było 27 po
wnechnych szkół polskich i 3 gtmna• 
zja polskie w Kownie, Poniewierzu i 
W1lkomierzu. Nt załotenie prywatnego 
gimnazjum polskiego w Szaw1ach rząd 
pozwolenia dać nie chce. W miestlł 
cacb wakacyjnych odbywają się kursy 
dla koksz.tałcenia nau;zvciP.li. Opiekt; 
nad ukolnictwem polskiem obj~ło na 
Litwie towarzystwo .Oświata • w 1 
poddziałach. P1erws1.y 1 liczny zjazd 
oświatowy odbył si~ właśnie d.1ia 3 
listop. z, r. w Kownte pod przewodr.ic 
twem ks kanon1ka Lflusa. 

T&k wyglfłda szkol.,ictwo pol!kie u 
naszych s4siadów ; przejdźmy tern do 
dalsz,)'ch państw Eur py. W F~nlandjt 
i Estonji zamało jest Polaków, aby 
mogli zabiegeć o włune szkoly. 
JaD t!iuchowiak (C. d . n) 

---------------------------S.tP. 
Wojciech Wojciechowski 

przeżywszy lat 67 zmarł w ltayopolis 
dnia 24 lutego b. r. 

S. p. Wojciech Wojciechowski po
chodził z Kaliskiego ze wsi Spławie. 
W Brazylji przeżył lat 33 cieaz~&c .si~ 
ogólnem powdaniem za swój prawy 
charakter i cnoty katolickie. 

Pogrzeb odbył si~ dni• 25 lutego br. 
p:::y bardzo licz ym udziale krewnych, 
przyjaciół i znajomycb zmałego, któ· 
rym syn p. Stanishw Wojciechowski 
skład,. niniejazem n1jserdecznie podzi~
kowanie. R. i P. 

Towarzystwo Wyda-
wnicze "Kupiec" 

najwieksze wydawnic:two guet ftcbo• 
wycb w Polsce poleca Szanownym 
kupcom i przemysłowcom w Brazylji 
poniższe wydawnictwa 1do,hskawego 
zaabonowania : 

•h.UPIECc tygodnik. 'Najstarszy 
i największy tygodnik handlowo 
przemysłowy w Polsce, omawia 
wszystkie działy kupiectwa. .abo .. 
nament 2 dolary kwa. talnie. 

:.Drogerzystac tygodnik Jedyny w 
Polsce tygodnik dla drogerzystów i 
farmaceutów. Abonament 1,60 dclarów 
kwartalnie. 

, Przegl4d włóknisty' l} godmk jedy 
ny w Polsce dla hsndlu i pr•emysłu 
włókienmczego. Abonament l dolar 
kwartalnie 

• 
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BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny :r.:11ajdziacie w składzie spożywczym 

L U C C A & C-ill 
Wielki depo.zyt zb!'ŻI! i n"cionAlnego win,. - Sprzedaż hurtowna i detaliczna 
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i Czas za ma iać świeże nasiona! i 
~ ~ 

~ Skład nasion z Folski ~ 
~ Pnwla NIH.ODEBA. Ł .. 

i! KURYTYBA Travesoa Zacharlas .... 5 , {oiica prowadz,ca e = 7 z Aweoidy LUlz Xavier do Placu Zacbarias). ~ 

tłl .-1 t;l' tJt 
~ ~ ~ ~ 41 ~ ..c:1 ; Warzyw: KAPUSTA, buraki, brukiew, cebula, bit 
rlt - Q marchew, sałata i t. d. bil 
4'1 ~e~ E efj ,...., ..Q c 
~ ~ ~ ·- Kwiatów: Bratki, gcździki, lewkonje, maciejka, =· 
..c -.... mak i t. d. 
;; ~a: 
~ b~ 
4lf ROZSADA z nasion z Połski: kapusty, kalafjorów, buraków, bit = sałaly i inoych warzyw - oraz sadzonki kwiatów (Dostarcza = = siQ z własnego ogrodu). ! 
~ KtD przjjeżdża zdaJsza do Kurylyby1 niech tu zaopatrzy li 
~ siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. = 
~ ~ 
+i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

Handel Polski 
w Barro-Ereehłm Rio Gr. S. 

Wladyslawa Obroślaka. 
Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych., jakote~ narZQ• 
d:d rolniczycb1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuj~ produkta 

kotonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechirn - Rio Graode do Sui. 

, Rynek Metalowy ,j Maszynowy•. 
Jedyny tygodnik w Polsce dla handlu 
i przemysłu metalurgicznego. Abona 
ment l dolar kwartalnie. 

,.Skóra, Obuwie i Siodlarstwo • !edy· 
ny tygodnJk dla branży skór, obt wia 
i siodlarstwa i galanterji skórzanej. 
Abonamet l dolar kwartalnie 

, Dom Gościnny', dwutygodnik dla 
re5tauratorów, botelistów i kawiarzy. 
Jtdyny organ Z\1:lfłzkowy w Polsc:e. 
Kwarta nie l dolar. 

Za nadesłaniem jednego dolara wy· 
syłamy z wszystkich p sm k lka egz;em• 
plan~y na okaz bezpłatnie. Wszelkie 
korespondencje pros1my wysyłać pod 
sdresen": 

Towarzystwo Wydawnicze .Kupiec• 
POZNAN, Polska. 

r Bed Nie wątpimy, że nasi p p 
Kupc~- nie ,omieszk11ją umówić tak 
pożytecznego, a szczególnie ich inte· 
rtsującego pisma. je.kim bezw11tpienia 
jest .,Kupiec" Jest obowi~&zk,.,m każde
go kupca - Polaka wspterać to po
żyteczne pismo i pr::ez n'e z"poznać 
Sil; dokł dnie z pr .: emysłem i h~:~ndle&'J\ 
naszego kraju ojczystego. - Wpraw 
dzie prenumerata jest niego wygórowa· 
na jednakże, jak nts zapewnia red keja 
.Kupca • ceny te spowodowały jedynie 
podróżenie papieru i podwyższenie wy· 
nagr~dzenia pucowników. 

OJia1·y na ~aklady ,Mi 
sj ona'l'zy S.low a Bozego 

"" Potsce. 
Z Ytayopolis: Jan Werka 1$200 Woj• 

ciech Wesołowski 1$, Wincenty Maty 
kitJwicz 1$, l:larbara Drozdek 1$, pani 
Wiśniewska 2. Bacachery 5$, P. O 5$ 

Razem 14$200 
Ofiarodawcom serdeczne .Bóg zapłać"! 

Drodzy Czytelnicy, nie 7.apomioajcie o 
misjach polskich Jest to dzieło wielkie l 1 
Pomożcie nam pobudować r;olskie do'J'Iy 
misyjne, aby nasza polska młodzie1 nie 
potrzebowala gubtć się po obcych za
kładach z wielką nieraz stratą dla inte 
resów katolicko polskich. 

Pytam sie Ciebie Polaku ·katoliku, czyś 
jut dał twą oftar~ na cele misyjne? Je 
~ełi nie, to jak możesz to usprawiedliwić 
w obec B .~ga i Ojczy~oy ? - Jak mo· 
żesz mteć pokój serca i sumienia?
Jak się usprawied!iwis:z; w obec Chrystu
sa, który dla Ciebie dal okup Krwi swo. 
jej Najśw .. a Ty żałujesz kilka groszy 
na okup dusz nieśmiertelnych ? Rozwat 
to dobrze, a z pewnością nio omiellzkasz 
dorzucić of1ary na jaką Cię stać będzie. 

lla biedne d•ieci polskie: uf,a· 
rowała p Weromka Dornańska 5$000. 

Rodacy l N1e zapominajcie o biednych 
sierotach polskich l 

Ostatnie wiadomości. 
RtQ de Janeiro 6 DJnoszą z Mo• 

nachjum, te rozprawa przeciw Luden
dorfowi i fego wspólnikom została na. 
gle przerwana, pon eważ prokurator, ata• 
kowany i obrażany stale przez obroń . 

.. ców, zrzekł się, dalszego oskarżania i wy. 

s:l:edl z trybunału. Zastępca prokuratora 
uczynił to samo, 

Rio da Janeiro 6,-Telegraficzne wia· 
domości z Berlina donoszl\, te poważne 
grupy polityczne stawiaj!\ kandydaturę 
Ludendorfa na prezydenta Rzeszy nie· 
mieckiej ........................ , 
: Dr. Zygmunt Gradowski ' 

: ADWOKAT ' 
~~ Po ukończeniu uniwersytetu, l 

ma zaszczyt zawladom1ć Sz. ,.,, 
Kolonję Polską, iż otworzył 

~ kance!arj~ adwokacką i że * ! załatwia wszelkie sprawy cy ! 
; wilneJ kryminalne, spadkow., ; 
i rozwodowe i t. d. i 
' Biuro i mieszkanie : ' 
i Pra-;a Osorio 5.37. l ....................... 

Do sprzedania. 
Z powodu wyjazdu jest do sprzeda

nia 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
zn~tjduje si9 dużo luu, kapryjugi, je· 
den al kier zasadzonej kukurydzy, jeden 
alk.iu bawełny, pół alkra ryżu, fasola 
i pastwisko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 
Opróc~ tego są do sprzedania 2 ko· 

nie, 2 siodła, m~skie i d&mskie, 2 
cbomonta, 1 krowa dobra, 1 wóz, 1 
pług, 2 hrońy przyrz4dy do roblenia 
cukru i makLiro nu, 2 maszynki do sa· 
d~enia, 1 mas!ynka do niszczenia 
mróv.ek, jedna do łuszczenia kukury· 
dzy, 22 drzew pomarańczowych i 
mandarynek, winogrona, drzewa frgo· 
we, morwowe, sprzęty domowe, kury 
kaczki, etc., etc Wszystko można na· 
być bardzo tanio . 

Bliisza wiadomość na kolcnJi Tor· 
vinho u Jana Darowftńca. 

Sklep spożywczy 
RODAN-ł. SKOBUPSKIEGO. 

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

Poleca Sz. P. P. artykuły spo~ywcze, 
mąkę, cukier, ry~, sól, śledzie, milj~ itp· 

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

Ceny umiarkowane. 
SWÓJ ~DO SWEGO f 

------------Ftlip !.ewiński poszukuje w wa~nej 
spraw1e Jana Osowskiege, który przed 
~O laty wyjecbał ze Studziennic w Pol• 
sce do Br:azylji. Dłu~szy ()zas pozostawał 
w stanie Rio Graode do Sui. 

Posl ukiwany osobi6cie lub ktoby wie· 
dział tego~ ruiejsce zamieszkania zechce 
się zgłosió wprost do mnie pod adre1 
sem poniżej podanym - Filip Lewińsld 
- 8arra dos lndiol! - Passo Fundo -
Erachi m - Rio Granda do Sui. 
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-, :·-······· .:-·. . ... .._. .. .. 
~!!?.!.~~~~k ~~!l~~owski ~1 • Wielki Sklep Polski 
Leka:r:z i. ope:r:ato:r c1 

Dr. 

Let~voKP~~~gJED~)·a~~~~v!~~p~!!~~c.YJa~~!~~~=!~~~!o~e~iK:!.~~l~~na. t Marcina Szyndy & Ska 

r~. ~~.,··· ~ ~ Jl'ęs~ada własuą. pracownię .do badań młkroskopowyeh 1 b&..-.-6 
krwi Da choroby ukyyte. • l i ~ • Plac Tiradentes N. 19 

Chorych zamiejscowych przy]ntu_!)_e..:._n:._~_e".,.c_~_e_n_e ___ J•; • w s"qej klinice 
J~G Baa Sao r:Frane~seo •· S3- liurJ&yba l ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. żytni~ i kukurydzianą, cukier, ryż,)6ł, 

aiedzie, ałiwki, rodzenki i konserwy owocowe. ~,________________________ . 
Ma również najleps:z:l\ kawQ mielon'ł z własnej fabryki. 

• • c • • l 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę, fasolę1 ziemniaki, masło1 jaJa1 drzewo it.p. 

SPBZEDAŻ NA. KOLONJE IUJBTDWNA I DĘTAJ.ICJZNA.. 

CENY Pl\ZYSTĘPNE 

F osiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

przewyższa/ące·wszgs!Kie ~ ' ......................... 
Kares.p~ndencje. 

Kol. Guaraoy1 Linia Bom Jardim 
18-2-1924. 

Szanowna Redakcjo! 

My niżej podpisani upr:Jszamy 
uprz('jmie o łaskawe umieszcze· 
nie na łamach swej poczytnej 
gazety nastepu•ąrej wiadomości, 
Jdórą chcemy siEa podzielić z wszyst· 
kimi naszymi rodakami. 

Dma 2 lutego przybył do nas 
na liuję Bom Jardim nasz ukocha· 
ny i wieleboy ks. proboszcz Wró· 
hel A że został mianowBny przez 
X B1skupa dziekanem, otó~ my 
na naszej Hnji z wiałkiero entuzja.z• 
m( m oc~ekiwał,śmy jego przybycia 
z Guarany. 

Wiedząc o jego nominacji chcie· 
liśmy też złoż~·ć Mu nas1e naj• 
szczer!Sze życzenia. Utót z wielką 
radcścią wystapiliśmy z życzenia· 
mi naszemi. B~liśmy dumni nie· 
tyllw z tego, że Bóg powołał go 
na takie stanowisko, ałę, że właś .. 
nie nie kto inny, ale Połak'oa ob' 
cej ziemi został obdarzony taką 
godnością: 

Akt przyj~cia odbył si~ nast~pU· 
j14c<: Gdy pt·zybył X, Dziekan, o' 
czekiwał go pochód. Sześć dziew· 
CZ(l!ek mahcb trzymając Wieniec Z 

l\~natów, otoc:zyły X. Dziekaoa1 a 
Dz1eci Marji i Kółko Młodzieży wy• 
st~piły ze swoimi sztanja1ami a 
za memi komitet kościelny. Naj
przód witał W go ks. Dziekana se· 
~rt-larz komitetu w krótkich, 
wzruszających słowach~ 

NRsiE;pDie witała Go jedna dziew· 
czynka z ,.Chóru Aniołów c i przed· 
stawiciełka »Dzieci Marjic oraz 
mlodzitniec Ftaociszek Warlawski 
z :.Kółka Młodzidyc wśród okrzy· 
ków ,N1ech żyje nam!c 

Na zakończenie Wtelebny X. Ozie· 
kan, wzruszony przyjEJCiem, mial 
bardzo śliczna mowę i dziękując 
wszystkim oświadczył, że cie spo• 
dz1ewał się tak mrtego przyjt:cia, 
mćwtł też że nie cb~iał przyjać 
tej godności, lecz ks. biskup n~· 
kgtł, wi(c musiał uczynić zadoM 
źy<'ZP.niu ks. bisku}Ja ,jn nomine 
Dominie, 

\\ zruszony widokiem swych ży 
czliw~rh pardjan oświadczył wszy. 
s(klWJ ż,~ b~dzie zawsze wdzi~czny 
za lo serdeczne przyj~cie. 

Na tem ,zakvńczamy naS!zą ko· 
rEspondencj~, pozdrawiając Sz. Re· 
dakcję. 

Z Szacunk!em: Komitet B. K. 
rt·ezes: Franciszek Peres. Sekretarzt 
l<'ranciszek Hamerski, Skarbnik: Józef 
Kltdzio. __ ",_ __________ ",_ __ ,_"_.___ 

Woźnica 
PoszukuJą się wożnicy, umiejącego 

dobrze obchodzić się z kofimi. 
Bliżs•~ycb wiadomo§Ci udzieli:lGullher

tne Et:Lelj rua Silo Francisco 58- 55 
(d~;~.wciej Collectoria Federal), 

Dominik Kurecki 
Pos.ld zakład krawiecki 

(]lica Ale1Jre N ... m 
Wielki wybor rusterjałów na ubranie 

lumówionie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny. 

Bo•ot& stwaraatowanli 
CENY NISKIE. 

, .................................... . 
C Fabryka cukierków : 
l ,,A U R O R A" ! 
1 ::T6zefa :EC:ull.. l 
*, Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier 'i 
l (.ballas") we wszystkich odmianach. i 
' Ulica Martim A:f:foneo nr. 16. ł 

l C o r i t l b a - P a r a n a - B r a s i I. : 
0 .............................................. .. 

Fabryka karmelków i cukierków różnego gatunku, tań· 

szych i drotszycb owiniQtycb w papier (•bałłasc), malino, 
nowych1 kókosowycb1 miętowvch, cytrynowycbJ alnanaso. 
wycb. truskawowycb, bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyalne4 nowe 
go formatu, które w ka!dej chwili można nabyó po ce· 
nacb bardzo przyst~pnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tern, 
te ~ najtańsze i najlepsze w Kurytybie. 

Francia~ek Eachowski. 

COR.ITIBA - Rua Cabral Nr. 53 - PARANA. 

łUI -ICGCOCO(ł(t(I(I(G(O(I(O(t(Oł'I.COCOCGCGCOSCkNKtCO\D~ 

l Cervejaria "Cruzeiro" 
8 ~ajlepszy browar w Kurytybie poleca tu i na prowincji 
~ piwo własnego wyrobu po oajprzystąpniejszych cenach marki 
v aCruzeiroc1 •Pllsenc, •Pombac• •Escurinba i inne. S 
~ . Kupuje dla własnej słodowni jQczmień w rozmaitej ilości S e l płaci najlepsze ceny. ' s 
B KUYrrB\- CLI~ł. Pa~f.-l.l. 108 (G 

le.....,.oxeeatta~I,IIXIrltłKICłtlctttttaCGel 
ł.oadoa and Brazllla:il. Baak Llmłtet 

1 a łożony w 1 8 6 2 r. 
Centrala : Londres 7 tokenbouse Yard E. C. 
Succursal : Paris, 5 Rue Scribe. 

Bankierzy w Londynie : Clyn, Mille, Currie, Holf & Co. 
Capitał w 150.000 akcjach po Lb. 20. 3.000.000 libr. 

• zrealizowany 1 500 000 " 
• rezerwowy l 500 000 " 

F i 1 j e : l.isbona, Porto, Manaos, Para, Ceara, Pernambuco, Babia, San· 
tos, S, Paulo, Curityba, Rio Grande do Sut, Porto Alegre. Pelntss, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosario de Santa Fe, Paris, New York. 
Aaencja w Manchester, 36 Charlotte Street. 

K1o de Janeiro, 19 Rua da Alfand~ga. 
,P.n:t)mufe pieni,dze w depozyt i na czas okrellony . 
l(orespondsiu~ja • całym światerl.!l cywilizowanym 

Najwiekszy wynalazek dla )(5czenła svfilisu 
::Elli:x:i:r .. 9::1.4'" 

usnany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym . środkiem, czyszcz'łcym krew i lelrar,;twem wielkiej warteści. 
Już przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet poważniej· 
s1:ych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj" jakby je ręką 
odjał. U 9G0/o mężczyzn ż0natych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na 'horoby sekretne choroby te pozostai'l cbronicznemi i to jest 
przyczynił, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cJtoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz11 zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz~byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najoapowiedniej· 
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przYJemnym w 
utyciu. "ELIXIR 914• nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
dach apte<'znych w Brazylji. 
Głów•:r skład Qalvao e Cla S. Paulo, .&.Y. Sao .Jolo l .fil 

S~anow-ne Panie I 
W ciągu 4'ch godzin uwolnió się możecie od kolek macicz• 
nycbJ jeteli u~vwaó hedziPcie ,F[.UXO SEn ~TINAc 

uznana prse:r; Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,pJD][o-8edatłna• jest jedynym znan)·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolkf maciczne leczy w ciągu 4·cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.• Przy innych chorobach kobiecych .Plnxo·Sedatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobtece, 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
JeE-łyni depozytarjusze: 

Galvlca & Cia S!io Paulo AvenidaS{lo Jo!io 145. 

Towarzystwa Fra•cuskJe Zegl•gi lllorskiej. 

"Ohargeur~s Reunis"' i ,.Su d Atlantique'~ 
Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Hawre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu

ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podróż z~ Santos 
do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specjalnie urządza• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 
mies~czenie. 

Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podr6ż z Bordeaux. z Havre c:zyh z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sil~ poci~gami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gda6łka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadu!yć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pauź,rowie na grani'Y niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8ANT08 Z RIO DE JAlfEIRO 

•LUTETIA.c 9 łutego 10 łutego 
•BELLA ISLEc • 14 ~ 
, FORMOSE• • 29 )) 
•M~SSILIAc 8 marca 9 marca 

Sprzedaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski do 
Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i blitszych in· 
formacji udziela 

Ignacy Kasprowicz 
Avenida ł .ui• Xavier N 281 Kurytyba. 

Banpue Franęaise et Italienoe pour Lame1•ipue du 
Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims! 

B r a z y l j a - łi'ilje : S. Paulo, Rio de Janeiro, Santos Curityba, Porto 
gre, Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje: Araraquara, Barrelos, Rebedouro, Botucatu,. Caxias, Espirito Santo 
Pinhal, Jetu, Moc:óca, Ourinho, Paranaiua, Ponta Grossa, Ribeirao Proto 

S Carlos, S. Jose do Rio Pardo i S. Manoel. ' 
Argentyn a - Agencje: Buen s Ayres i Rosario de Santa Fo. 
C h i l i· Valparaiso - Korespondenci: 

PERU ·- Banc:o Italiano-Lima, Callao, Chincha Alta, Molledo, Arequipa 
COLOMBIA - Banque lł'ran~Vaise et Italieone du Cołumbie·Bogota, ' 

Załatwia si~ wszystkie operacje pieni~żns, przyJmuje sio deJtozyty 
termin określony i na rachunek. blerzący płacile najwyższe procenty, 

Aeenc:ja Banku XX Commerciał Italiana mieści sio we własnym 
ku przy uli'Y 15 de Ncwembro. 
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