
Polska i Węgry. 
Po pięciu latach od wskrzeszenia do sa

modzielnego bytu Rżeczypospolitej Pobkiej 
normalne stosunki polsko-węgierskie zostały 
w dniu 16 listop. 1923 nawiązane w sposób 
uroczysty przez akt wręczenia listów uwie
rzytelniających Prezydentowi Rzplitej przez 
pierwszego królewskiego węgierskiego posła 
p. min. Bielitskę. 

Akt ten nie jest tylko ściśle dyplomatycz. 
nem wydarzeniem, ale ma znaczenie istotnie 
głębsze pod względem politycznym. Nic też 
dziwnego, że w społeczeństwie polskiem sło
wom ceremonjalnego przemÓ\\·ienia pierwsze
go posła węgierskiego odpowiedziało echo
w narodowym sentymencie. Wywołane przez 
p. min. Bielitskę historyczne wspomnienia 
związków politycznych pol ~ ko-węgierskich, 
w5pólnych królów (Ludwik Andegaweńczyk, 
Jadwiga, Władysław Warneńcz) k), w::;pólnych 
walk niepodległościowych pod historycznem 
pol-kiem hasłem "o wolność waszą i naszą" 
(gen. Bem i Dębińsłi) - żyją w Polsce w 
pamięci szerokich warstw. Zyją także i w 
narodzie węgierskim. Epizody o charakterze 
sprzecznym z temi historycznerui sympatja
mi wzajemnemi polsko-węgier~kiemi- miały 
na Węgrzech swe źródło w przejawach, ści
śle związanych z narzuconą przez c. i k. rząd 
wied ński hegemonję Berlina. Krwawe i nie
zwykle dla króle..,twa węgierskiego pod tylu 
względami bolesne konsekwencje supremacji 
wiedeńskiej, przetrawiły także doszczętnie i 
ową rdzę hegemonji berlińskiej. Tern pew
niej też można dziś nawiązywać do histo
rycznych wspomnień polsko-węgierskiej przy
jaźni i polsko-węgierskich stosunków na po
lu życia gospodarczego. Stosunki te przy 
p~parciu szczerych wzajemnych &ympatji obu 
narodów powinny rozróść się do tych roz
miarów, do jakich je pcha wzajemnie odczu
wany wewnętrzny rytm. Leży to nie tylko 
w obopólnym interesie Polski i Węgier, ale 
będzie też i wartościowym wkładem do ogól . 
ncgo dzieła gospodarczej rekonstrukcji po
wojennej Europy środkowej. 
Także pod względem ściśle politycznym 
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wznowienie normalnych państwowych sto 
sunków polsko-węgierskich w dalszych swych 
konsekwencjach będzie musiało niewątpliwie 
przy:zynić s;ę do silniejszej stabilizacji po
koju w Europie środkowej, tak niezbędnego 
dla odbudowy całeJ pełni normalnych wa
runków życia w tej części t1aszego konty
nentu. Dotychczasowy układ stosunków po
litycznych w "otlinie naddunajskiej nie we 
wszystkiem rokował i rokuje je~zcze, na dal
szą oczywiście miarę, zabezpieczenie owego 
pokoju. Przeciwnie. Pewne zbyt bez._eremo
njalne gesty polityków nadwełtawskich wo
bec Węgier, przy równoczesnej akcji ścisłe
go izolowania królestwa węgter5kiego od in
nych państw, nie mogą sprzyjać rozwojowi 
pokoju. Wpływ nowego, polskiego czynnika. 
o innym nastroju uczuciowym, może w o
gólnym układzie stosunków środkowo-euro
pejskich wprowadzić wielce poż~dany czyn
nik, którego oddziaływanie znacznie- łatwiej 
będzie mogło zabezpieczyć pokój, n t jedno· 
stronna dotąd akcja pohtyczna, czeskich po
lityków, oparta wyłącznie na mało konstru· 
ktywnych w polityce uczuciach nienawiści ... 
strachu przed rewanżem. 

(Z "Głosu Narodu"). 

czył, ż e O d a ń s k p o z o s t a n i e m i a · 
s,tem niemieckiem i stanowić bę
dzie straż niemiecką nad Wisłą. 
Na miejsce dotychczasowej Rady miejskiej 
weszła nowa Rada mianowana przez Sejm. 

CO SIĘ DZIEJE Z "MILJONÓWKĄ". 
Z 4 procentową Państwową Pożyczką 

Premjową Odrodzenia dzifją się od pe
wnego czasu dziwne jakieś rzeczy, pibze 
K . " " uptec. 

Pod wpływem rozsiewanych pogłu ek, 
którym nawet prasa, od czasu do czasu, 
poświęca uwagę, (o zamierzonym jakoby 
przez rząd podniesieniu ceny "Miljonówek" 
do miljona marek, a wygranych ~o miljarda 
marek, kurs tego papieru wartościowego ule
ga ogromnym wahaniom i nie może ię u
stalić. Różnice na jednem zebraniu giełdo
wem dochodzą do 50--60 proc. Zwyżki 
ulegają szybkim i raptownym załamaniom. 

Wszystkie te okoliczności dowodzą, że 
wchodzi tu w grę tylko zawodowa soeku
lacja "Miljonówką ", opierająca się na roz
siewaniu bezpodstawnych pogłosek, mają
cych zachęcać publicznośc. do kupna "Miljo-
nów ki" po wysokich kursach. . 

Rząd nie ncsi się wcale z zamiarem wa
loryzacji "Miljonówki", bo to nadprogra
mowo obciążyłoby budżet. 

IV. T ARO POZNAŃSKI WYROK W SPRA WIE BAOIŃSKIEOO 
I WIECZORKIEWICZA. ' Następny czwarty Targ Poznański odbę-

Sąd Najwyższy uchylił częściowo wyrok 1 dzie się międz~ 24 k~ietnia_ i 4_maj_a !924. 
pierwszej instancji. Przedewszystkiem uchy- . Urząd T~rgow ~~wtadamta, ze JUZ ~a 
lony został zarzut co do wykonania zama- t p:erw~ze wta?omosct o _T ar~ac~ ~astąptło 
chu na Uniwersytet w czasie którego, jak l mezmterne zamteresowame stę memt. 
wiadomo, zginął śp. profesor Orzęcki. Na W pierwszym rzędzie importerzy francus
podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego, cy, angielscy i niemieccy zasięgają w Urzę· 
sprawa Bagiński- Wieczorkiewicz wróciła dzie Targów informacji co do wystawiają
do pierwszej instancj\ do powtórnego roz- cych firm polskich, zdolności eksportowych 
patrzenia. tychże, warunków sprzedaży t t. p. 

ROZWIĄZANIE GDAŃSKIEJ RADY 
MIEJSKIEJ. 

Prezydent Senatu rozwiązał gdańską Ra
dę miejsk~ dn. 30 stycznia b. r. Przy tej 
spo, o b n ości w przemówieniu swem zazna-

Do udziału w IV. Targu Poznańskim zgła
szają się liczne fi rmy zagraniczne, które 
jednakże w Targach udziału nie wezmą, 
gdyż sprzeciwialoby się to ich zadani~m, 
które idą wyraźnie w kierunku twórczości 
polskiej krajowej i produkującej na eksport. 

SKRUSZENI POSŁOWIE. 

Posłowie wybrani do Sejmu na podsta
wie programu Klubu IPiastowców i za po
parciem osobistern Witosa i Bojki, którzy 
oderwali się od klubu podczas secesji Dąb
skiego i Bryła, zagniewanych fla Witosa, że 
nie powierzył im tek ministerjalnych i nie 
zaspokoił ich ambicyj osobistych, wracają 
obecnie, jak nawrócone owieczki, do Klubu 
Piasta pod wpływem swych wyborców, któ
rzy nie chcą uznać żadnej secesji i doma
gają się jednej silnej reprezehtacji ludu wieś
niaczego w Sejmie, zrzeszonej w stronnic
twie "Piast" pod przewodnictwem Wincen
tego Witosa 

DAR DLA OJCA ŚW. PIUSA XI. 

Szkoła przemysłu drzewnego w Zakopa· 
nem pr;cygotowuje piękną, zdobną w herby 
papieskie ciupagę taterniczą, jako dar dla 
papieża Piusa XI, sławnego alpinisty, który 
niejednokrotnie za swego pobytu w Polsce 
pragnął zwiedzić ł;zczyty tatrzańskie. Ciu
paga będzie wybitnem dziełem artystycznem. 

POSIADANIE WALUT ZAGRANICZ
NYCH DOZWOLONE. 

Premjer Grabski, na podstawie szerokich 
pełnomocnictw, nadanych mu przez Sejm, 
jako ministrowi finansów, u n i e w a ż n i ł 
c z ę ś c i o w o wszystkie ograniczenia, zabra
niające dokonywania wewnątrz kraju tran
zakcyj handlowych w walutach zagranicz
nych, posiadanie których na przyszłość nie 
będzie uważane za naruszenie prawa 

Premjer Grabski uczynił to w tym celu, 
by pozwolić posiadaczom walut zagranicz
nych, nagromadzonych w Polsce w wielkich 
ilościach, na zakupno akcji banku emisyjne
go, sprzedawanych wyłącznie w walutach 
zagranicznych dla uzyskania rezerwy złota. 

POLSKIE LOKOMOTYWY. 

Spółka Akcyjna "Pierwsza Fabryka Loko
motyw w Polsce" oddała przed niedawnym 
czasem Ministerstwu Kolei żelaznych pięć 
lokomotyw, wykonanych w Chorzewie. Nie
zależnie od tego fakryka dostarczyła 22 lo-

Liana zawsze jeszcze jest nieprzytomna, nie czuwa on, te Liana jest siostr1 hrabiego Egona, bo Baron nie daje na to odpowiedzi. 
Alfredowi to na rękę, bo mu przynajmniej oporu ma jl\ za umarłą. Wtem zajeżdża wóz przed małą, prymitywną 
stawiać n e może, Wreszcie zbliża s'ę wóz do miasta. Liana za• karc?mę i zatrzymuje się przed bramą. 

Wynagrodziwszy wieśniakowi trud jego hojnie, czyna oddychać, po kilku minutach musi ona Baron zeskakuje pierwszy i odchodzi śpiesznie 
wynosi on Lianę z jego pomocą i kładzie ją na przyjM do przytomności. i bez pożegnania. 
wóz Potem siada z baronem tak, aby jfł mieć na Alfred patrzy na nią zaniepokojony. Jest mu to Alfred patrzy za nim w~ciekle zły. Teraz muai 

(CiP4g dalszy). oku i furman trzaska z bicza. okropnie nieprzyjemnie, że będzie znów musiał no· on sobie sam dalej radzić. 
- Dobrze, wielmożny panie. Wystaram się jak Para silnych koni ciągnie staromodny ciężki wą scenę mieć z Lianą i do tego w mieście, p 1 Ied Najmuje on w karczmie tej parterowy pok6j1 
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najprędzej o dobry wóz - woła chłop przerażony powóz po gościńcu. świadkami. do którego z pomoc4 furmana Lianę zanosi. 
tragedją biednej kobiety, i uradowany równocze. Alfred nie spuszcza oka ze swej ofiary, Baron A co będzie, fak się kto za nią ujm=e i jak Pię Potem płaci mu, a gdy wo:tnica odjeżdta, wola 
tmie, M się tego kło!)otu pozbędzie. siedzi obok niego milczący i zamyślony. policja w to wtrąci ? Może to być bardzo ryzykowne on gosgoiarza tego zajazdu, przedstawia mu się 

Biegnie wi~c prędko do karczmy, a tymczasem - Jakim sposobem zawio2ć Lianę na zamek Po chwili namysłu wyjmuje on z kieszeni fla. jako baron Marwitz i opowiada mu w krótko,ci o 
zwij\ się żona jego kolo nieprzytomnej jeszcze barona 1 - myśli aktorL rozważając pro i kontra. szaczkę i trochę waty. - strasznej katastrvfje kolejowej, z któroj się cudem 
Liany. - Końmi potrwa to najmniej tydzień, koleją zaś - Co pan chce robić? - pyta go baron l uratoY.ali 

Alfred stoi przy oknie i ~aradza. si~ po cichu niebezpiecznie, bo Liana moie znaleźć między pa- zdziwiony. . - Chciałbym żonę swą jak najprędzej zawie~<! 
z baronem Foebren, któremu su~ sum1ente ruszyło. sażerami kogoś, który jej uwierzy i nią się zao- - Chce ją odurzyć ~ odpowiada Alfaed krót' do sanatorjuro - ciągnie on dalej. - Czy mógłbf 
Okazuje aktorowi otwarcie swą niechęć. Nie mote piekuJe. ko. - Bierz pan prędko swoją cbusteczk~ i trzy · mi się pan wystara~ o dobry wóz i koDfe• bo ja 
o• się jednak szubrawemu towarzyszowi jawnie . . . maj ją psn kolo nosa, dla zatkania go. za pół godziny dalej jechać mus ; ę. 
sprzeciwić i musi się machinacjom jego w mileze-l PróbuJe on raz Jeszćze naklomć barona, aby z Owiązavvszy sobie chusteczką nos i usta, od- Gospodarz dostarcza tnu wkrótce zapi·zętony 
niu przypatrywać. n!m dalej jechać, lec20 baron ani słyszeć o tam korkowuja on pr~dko flaszeczkę i płynem z niej '\lÓZ z wuźuicą i nim się Liana jeszcze z otuma• 

- Uważaj pan - szepcze on ostrzegaji\CO. - me chce. . zwilża watę, któr14 szybko twarz Liany przykrywa. niania swego budzi, jest znów na wozie i w mGc'f 
Obawiam się, żi pan tę sprawę ciężko odpokutuje. - Jeżeli pan chce posłuchać mojej rady - - Biedna kobieta, która jut była błiaka przebu· tryumfującego wroga, kt6ry z ni14 robi co mu siQ 
Nie da pan sobie z tą kobietą tak łatwo radę, jak mówi on zimno - to opu§ć pan żonę Marwitza dzenia sie, zapada znów w głębokie delirjum. podoba. 
się panu zdaJe. w mieście i nie troszcz się pnn więcej o nh\. Jest l - Tak, teraz oie mam się niczego obawiać - Dokąd on ją wiezie? Nikt się o tom dowiedzie~ 

- Ba! - śmieje sie Alfred pogardliwie ona już dość nieszczęśliwą przez śmierć swego męża. mówi Alfred spokojnie i chowa znów flaszeczkę i nie może. Chce każdy alad za sobą zatrzeć Dla~ 
zdaj się pan tylko na mnie Niech oaa gada, co - Jak głupio pan gada - oburza się Alfred. watę. - Będzie ona teraz przez kilka godzin le- te~o odprawia wotoicę w następnej wiosce, gd:&ie 
jej się !ywnie podoba. Nikt jej nie uwierzy, bo ja - Byłoby to największem głupstwem Lianę teraz żała jak martwa, Nim do siebie znów przyjdzie, kupuje za pieniądze Kurta wóz i parę koni. Potem 
każdemu z osobna opowiem, że ona ze ' strachu na wolność puścić Ona by nam przecie! oboro muszę z nią miasto opuścić. 1\&jmuje tu innego wo~nicę. 
rozum postradała. policję na kark sprowadziła. Baron przypatrywal · mu si~ ze zmięsz~nem u- Nim się jednak w dalszą drogę wybiera, chce 

- Pr, ezemnie - ucina mu baron. - Ja jed- - To prawda - mrucly baron zdekmlCer· czuciem ciekawości i niepokoju Nie jest to nad on Lianę po ru dru i zachloroformować. Czyni to 
nak nic więcej z tą sprawą n e chcę mieć wsp61- towany. zwyczajne współczucie dla Liany, ale przeciot pewien tak, aby togo nikt nie widzial, lecz nie bez waha· 
nego W mieście drogi nasze si~ rozchodzą. - Są jeszcze inne powody, dla kttórych Liana rodzaj potałcwania joj ciętkiego losu. nia, bo powtórzenie takiej procedury bardzo jest 

- Co? - woła Alfred przerażony. - Chce z widowni zniknąć musi - ciągnie Alfred dalej. - Straszny z pana człowiek - mówi on, pa• niebezpiecznie. 
tnnie pan teraz opuścić? A przecież obiecał mi - Powiedziałem panu już raz, że ona jest nie· trżąc na aktora z pogardą i obawą . - Radzę pa- Nie chce teraz jej śmierci, gdyż ,;mienił ju! 

!pan, że... bezpieczną nieprzyjllciólką Olgi Jest to życzeniem nu też nie zapominać warunków, które pnnu posta• swój plan. 
·- Jadę wprost na zamek Rotenburg - prze· hrabiny, aby Liana znlkła bez śladu. wiłem. Nie wolno panu kobiecie tej nic złego zro· Na złość Oldze chce ją. przy tyciu utrzyma.;, 

wa mu Foehren. - Rób pan, co pan chce - Nie powiedział mi pan jednak dotąd jesz- bić. Gdyby ona zginęła, to ja tego nie zamilczę. lecz w swojej mieć mocy, aby ją w razie potrzeby 
To mówiąc, odwraca on się od aktora i wy- cze, disczego to tak konieczne. Alfred uśmiecha się pvgaruliwie na ·tę groźbę módz jako broń prz ciwko hrabinie użyć. 

chodzi z izby. - Niech to patlu hrabina Olga sarna powie barona. Nie wątpi w śmierć Kurta i pewien jest, że go 
Rozczarowany Alfred klnie półgłosem za odcho- - odpowiada Alfred wymijafąco - tyle tylko pa- Strachy to na lachy - myśli on. - Bo jako doktora Scheff•elda z Ameryki pogrzebią. On 

,t.zącym Plan jego przez to usunięcie się barona nu powiem, że hrabina by była straconą, gdyby c6żby baron mógł przeciwko niemu przedsi~ wziąć, zaś będzie mógł teraz bezpiecznie uchodzić za ba· 
1
o wiele trudniejszym jest do wykonania . Nie wie baronowa Marwit~ do ojczyzny wr6ciła. aby tom samem i Riebie' nie oskarżyć. rona Marwitza. 
en narazie, jak mu to będzie mo21iwe Lian~ o - Co pan móo,yi 1 Ja. tego nie mogę zrozu;nieó - I?alsze l?sy Liany n~e załe~ą odem.ni.e, lecz . Wśród tak~ch myśli wsiada znó"! na wóz i je• 
nwłasnych siłach dalej wyekspedjować. - woła baron zamepokoJony. od hrabmy Olgi - odpowiada on spokOJnie - a dz1.e daleJ z meprzytom'nll zawsze Ltanfl. 

Wtem nadchodzi gospodarz i melduje, że wóz Alfred nie daje 0dpowiedzi dalszej, a baron pan, drogi przyjacielu, nic tu w toni zmienić 
y.ie&włocznie zajedzie. Foebren nie domyśla się 11am prawdy. Nie prze- nie może. 
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komotyw, a obecnie dostarcza 18 
lokomotyw 2·ej sesji, zmontowa
nych dla Spółki przez fabrykę wie
deńską "Staats Eisenbahngesel
schaft", z kotłami zbudowaneroi 
przez Spółkę Akcyjną Budowę Ko
tłów Parowych i Maszyn "W. Fitz
ner i K. Ganper" w Sosnowcu. 

DR ALLEGRETrl FILHO 
LECZENIE OGOLNE 

Specjalność: c:h'.lroby kobiece i dzie· 
cinne L, '".YJ!r.Uje od 10 do 12 i od -' 
do 5. 

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

o 2 

Przegląd religijny. 
JAPONJA. 

Rzecz godna zapamiętania.-W Japon;i 
rozpoc2Jll wychodzić pierwszy dziennik 
katolicki pod nazwiskiem "Komyo", wy· 
dają go Ojcowie Franciszkanie w lta· 
poro Holkiado. 

LUXE}1BURG. 

W kościele parafjaJcym w Clerv.iuX 
w Luxaroburgji przeszedł z protestan• 
tyzmu na łono Kościoła katolickiego Dr. 
Konrad Simonseat profesor uniwarsyte· 
tu krolewskiego " Kopenhadze (w Danji), 
Wyznanie Wiary katolickiej zło~yl w 
r~c/3 ks. biskupa Nommesz'a. 

Wijzimy, że protestanci odstopuj11 od 
~>taregc bł§du, w który wpadli dzięki 
przewrotno~wi ex zakonn1h Marcina Lu· 
tra i przewrotniejszycb od niego kiiią2~t 
niemieckich, którzy ogniem i mieczem 
.,nawracali" na nową re!igję, która gło· 
stb: • że wlat·a sama zbawia • 1 dobre 
uczynki nic nie popłacają u Boga; t!ł'ld 
zasada: .,Grze3z śmiało. b)lebya wierzył 
śmielej·. 

Smutno, ie dziś w Polsce wi~lu idzie 
za podszeptami potomków Lutra, Kalwi· 
nil i innych poprawiaczy religji pod na• 
zwą sabatystów, adwentystów, anabapti· 
stów i innych antychrystów, i daj~& się 
uwodzić rozmaitym Ym<'iom, Jawciem 
i innym :.ciociomc szatana, 

IRLANDJA- A ZASADY CHRZE
SCIJAŃSKIE 

Katolicka Irlandja wyznaje świętll 
Wiarę nie tylko w słowie ale i w czy• 
nie, a co najwa~niejsze w swych usta 
wacb prawodawczych. Swiadeclwem te• 
go jest najnowsza uchwała Senatu irlandz
kiego1 nby tegoż posiedzenia rozpoczyna· 
ły stę modlitwą W modlitwie tej .zo
bowiązują 11 się wszyscy , przestrzega~ w 
naradach i uchwałach -casady chrzelłci· 
jaft~kie". 

W "katolickiej Polsce" o czemA po• 
dobnem marzyć nie można, bo rozmai
te Diamaody, Perle, Libermany i ich przy· 
jaciele z P. P. S. i ~Wyzwolenia c gotowi 
zdradzić Polskę na korzyś-1 bolszewizmu, 
byleby tylko nie dopuścić, aby się 
Polska rzadziła zasadami cbrześci
jańskiemi. A jednak, doświadczenie 

uczy, że, gdy pobankrutują. materjal, 
nie i moralnie, męMwie stanu: masony, 
socjały i liberały, wtedy na zasadach 
chrzeAcijaństich zaczynaj" naprawiać i 
dźwigać podupadły aparat państwowy 
m~towie zahartowani duchem cbrześcijańi 
stwa. Dvwodem tego Austr1a i Mbmcy. 
Dia pierwszej kaplan katolicki ks. dr 
Seipel stał się kotwicą zbawieni!?; zaś 
w Niemczech minister pracy ks. Brauns, 
apostoł zasad cbrześcijaft~kich w etosun· 
ku robotuików do pr11.colilawców, stal 
si~ n!ezb~dnym w rządzie berlińakim . 
Stąd choć jua kilka rząd-ów upadło, ~s 
Brauns nie upada na stanowisku mini· 
stra pracy. 

BISKUP KEPPLER. 

W dniu 18 strc~oia obchodz~ł biskup 
Rottenburga, Ks. Dr. Pt1weł Keppler 25· 
lecie swoich święceft biskupich. Katolicy 
nie samych tylko Niemiec składają w 
tym dniu hołd :~;nakomitemu pisarzowi 
religijnemu; ł~CZfl się z n~mi wszystkie 
katolickie społeczeństwa Europy. Biskup 
bowiem Keppler stał się jednym z naj· 
bardziej znanych i czytanych autorów 
katolickich. 

Doskonały administrator diecezJi, za· 
słynlłł biskup Keppler przedewszystkiem 
jaka świetny pisarz religijny. Je1o lite· 
rackie .zainteresowania obejmuj\ bomi' 
!etyk~. sztuk' chrzt:ścijaflsk4, egzegezę 
Nowego Zakonu i ftlozofJ~ moralni!. 

Koron" jednak działalności literackiej 
biskupa Kappiera są jero książki poświ~· 
cone dwom motorom 1ycia: radości i cier· 
pieniu. Pierwszej tytuł: • Więcej radości• 
(wyszła i w polslriem tłumaczeniu); dru~ 
giej: .Szkoła cierpienia•. Zwłaszcza pierw• 
aza wywarła olbrzymie ·i dodatnie wra· 
ł9nie. Dostoiny autor zwrócił siQ w niej 
przeciw takiemu pojmowaniu katolicyzmu 
która w nim widzi zabijanie radości Ży· 
cia i jego urody. Sl\d . .d natomiast, te 
właśnie ChrJetus, Ewsogelja i Kościół 
są czyrmikami tworzącymi radość ~ycia 
i do niej pobudzającymi. Nic dziwne6fo, 
te kslfł~ka o radoAci rozeszła się w 
Niemczech w 17ó 000, a druga o cier· 
pieniu w 60.000 egzemplarzy. 
Tłumaczono jego dzieła (zwłaszcza 

• Więcej radołci•) na jQzyld: francuski, 
angielski, flamandzki, duński, polski, 
czeski, holenderski, norweski, szwedzki 
i węgierski. Każdy wykształcony katolik 
dziś biskupa rottenburskiego zna. A jego 
pogl~dy zawarte w pismach ftlozoficz 
nycb przytlzyniły siQ znacznie do nale 
tyteoj oceny stosunku chrześcijaństwa do 
~ycia. 

----------------------------
TE L E G'R A M Y 

Polska. Warszawa 14.- Sejm 
pulski zatwierdził uchwałę wzywa• 
j~cą rz~d do przyspieszenia budor 
wy port:.z w Gdyni. 

Warszawa u~. - Sprawą Kłaj· 
pedy zajmoj~ się ponownie tywo 
prasa miłjecowa. Wszystkie poi• 
skie dzienniki podkreślają z na· 
ciskiem znaczeni!•, jakie ma dla 
Polski i jej handlu wolna żegluga 

oa rzece Niemnie który jest natu. 
ralna komunikacją handlową z Kłaj· 
peda i jej okolicą · 

• Gazeta Warszawska c twierdzi1 
że Li!wa sprzeciwiając sią pre• 
tensom Polski co do żeglugi na 
~iemnie szkodzi interesom Kłajpe. 
dv a zara~em pracuje na korzjść 
Niemiec. 

Genewa 15. - Ambasador brat 
zylijski w Paryżu p. Souza Dantas 
oświadczył r>rzedstawicielowi ,Asso· 
cieted Preas«, i.e jeszcze !!la nadzie. 
i~ usunąć trudności, jakie się wyło. 
nił\' w sprawie uznania praw oby· 
wateli niemieckich zamieszkałych 
w Polsce. 

Reprezentant Brazylji w Lidze 
Narodów jest nawet gotów usunąć 
si~ od przewodnictwa komisji, któ 
ra t~ spraw~ sią zajmuje, gdyby 
to mogło przyczynić si~ do po· 
myślnego załatwienia tej trudnej 
sprawy. 

(P. Dr. Souza Dantas zapominaJ 
że jak Brazvlji Brazylja1 tak w 
Polsce Polska rządzi, a nie Liga 
Narodów. P, R.) 

Warszawa 15. - Dzienniki tu. 
tejsza oburzone są cyrkutarnem 
pismem oficjll lnem Czyczerina, boi. 
szewickiego komisarza dla spraw 
zagranicznych, dotyczącero sprawy 
Kłajpedy i granicy Polski z Litw~. 
W piśmie tern Czyczerin oświadcza, 
że dectzja Ligi Narodow pogw8łca 
interesy sowietów i że interwencja 
trozeciego państwa w konfiikcie gra· 
nicznym polsko-litewskim jest prze• 
ciwn~ traktatowi zawartemu mią
dzy Rosj~ i Litwą. W końcu swe• 
go pisma Czyczerin powiada te 
odnośnie do Besarabji Rosja za. 
bezpieczy swoje prawa. 

Warszawa 16 - Na budynek, 
w którym mieszczą, sią biura dy· 
rekcji policji rzucono kilka bomb. 
Przypuszcza sią ogólnie, te nowy 
ten zamach miał na celu zniszcze• 
nie znajduj~cycb si~ dokumentów, 
kompromituj~cych w w-ysokim 
s' opniu komunistów. 

W. M. Gdansk. Gdańsk ló. -
Senat Wolnego Miasta Gdańslta 
uznał oficjalnitl bolszewickie· rządy 
Rosji. 

Rosja. Londyn ~15. - Nade· 
słane telegramy z Rn~i donoszą, 
że Trybunał sądowy w Mińsku za 
sądził na karę śmierci 22 bandy. 
tów, którzy napadali na poci,gi. 
mordowoli podró~nych i szerzyli 
postrach w całej Litwie. 

Pi~tdziesieciu innych bandytów 
skazano na ciężkie kary wi(zienia. 

Warszawa 15. - Telegrafują z 
Moskwr, że nowy poseł polski przy 
rządzie sowieckim p. Ludwik Da· 
rowski złożył swe listy uwierzyleł• 
niające w ręce p. Kalenina, zastępcy 
prezydenta sowieckich komiSJarzy lu• 
dowycb, który przy tej S)osobnoa 
ści oświadczył sią gorąco za zawią· 
zaniem ścisłych przyjacielskich 
stosunków z Polską i za rozwo• 
jem handlu polsko-rosyjskiego. 

(Równocześnis Czyczerin rozsyła 
oficjalny cyrkularz w sprawie Kłaj
pedy i granicy polsko litewskiej1 nie 
bardzo si~ zgadzający z t~ chącia, 
zawiazania przyjaciElskich stosun· 
ków z Polską. Widocznie były to 
objawy osobistej sympalji dla p. 
Daro wskiego, eocjaHsty o zasadach 
komunistycznych. P. R.) 

Ryga 15, - Rykow, prezydent 
sowieckich komisarzy ludowych 
przebywa incognito w Lo!ldynie. 

Niemcy. Monachjuro 13, -
W procesie Ludedorf& Hitlera i spól« 
ników zeznał generał Lossow, ~e 
etrzymał z Berlina rozkaz utycia 
siły przeciw tx · dyktatorowi von 
Kahrowi 1 Hitlerowi, nie uczynił jed• 
nak zadość temu rozkazowi na proś 
b~J Ludendorfa, który go prosił, aby 
nie utrudniał akcji szefów rewolucji. 

Berlin 15. -Zachorował ciętko 
arcymiljoner i przemysłowiec nie• 
miecki Hugo Stinnes. 

Berlin 15. - Kanclerz Marx 
oświadczył na kongresie przemyr 
słow'J·handlowym, te po stabilizacji 
monety rozwój ekonomiczny Nie• 
miec ogromnie się powiąkszył, zaś 
prezydent Izby handlowej w Ham· 
burg zaząaczył, ie niemiecka że 
gluga morska doszła jut do takiej 
pomyśl:lości, jaka istniała w r. 1914 

(:Wychodz~ teraz na wbrzch 
kłamstwa niemieckie o ruinie finan1 
sowej i ~konomicznej NLmiec. P.R.) 

Berlin 15. - Rada państwa nie· 
mieckiego została rozwiązana i za, 
rządzono nowe wybory. Dzienniki 
niemieckie "powiadaj~ że w czasie 
bezrządu parlamentarnego rz~d po. 
winien utrzymać kurs pieniądza 
i otrzymać kredyt zagraniczny aże. 
by pozałatwiać sprawy finansowe 
z aljantami, a szczególnie z Fran
cją, stosowni~ do sprawozdania 
rzeczoznawców finansowych. 

Grecja. Ateny 14. - W Gre· 
cji zaprowadzone zost&ły defmi· 
tywnie rządy repuqlikallskie bez 
plebiscytu. 

. 
TABELA CEN OG~OHZEN 
W ,GA.ZE"IE POLSKIEJ .. 

ZA OGŁOSZENIA 
~a 1-szej stronnicy 
, 2-giej • 
, 3-ciej • 
" 4-tej " 

JEDNORĄZOWE 

2$000 od wiers:2a 
1$000 • • 
$200 • • 
$200 • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Za całfl 4-te stronnicę 100$000 

• 
1/s 4•tej stronnicy 60$000 

, 
1/~. 4-tej stronnicy 35$000 

Na 3-ciej stronnicy o 25%, na 2 ej 
o 50 o/o, na 1-szej o 100 proc. więcej. 

ZA OGŁOSZENIA MIESI!';CZNE 
Na 4-tej str. 70 rs. za 1 cm. kwadr. 

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

Lycb 35 proc. zni~ki. 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 

Na l•szej stronnicy 500$000 od wiersza 
• 2•gief • 300$000 • • 
• 3·ciej • 200$000 • • 

Naleiytośó przypadaj"ca ze ogło· 
szenia nalAiy zapłacić z góry. 

- ; 

Ateny 15. - Indywidua niezna• 
ne rzuciły bombą dynamitową na 
budynek poselstwa angielskiego, 
Wybuch tej bomby spowodował 
nieznaczne szkody materjalne. Aresz 
towono cztery osoby. 

Ateny 15. - Po ogłoszeniu r1ą• 
dOw republikańskich postanowiono, 
że hymnem narodowym b~dzie 
m.arsyljanka. Rząd zakazał wyko· 
nywania hymnu królewskiego pod· 
czas ceremonij religijnych i naka· 
zał, aby portrety króla Jerzego i 
królowej usani~to z urzędów pu, 
blicznych. 

~--------~~~~-------~ Papaerosy ~ V~auo~ 

NEW YORK 
mieszanina 

-----------------------------eseseseesseseesssesseeeese•• 

l KRONIKA KRAJOWA i 
esesee~eeesseeeese ... ••••••• 

Z Kurytyby. 
Znowu wypa•ek tragic••Y • 
powodu nielłaezności rodziców 
i lekkomyślaego obchodzenia 

s tę z bron 1~t paln~t. 

Lekcewałące traktowanie broni 
palnej i lekkomyślne z nią obcho• 
dzenie się było już przyczyn~ niezli· 
t:zonych tragicznych wypadków, 
szczególnie pośród dzieci, a jednak 
nie nauczyło społeczeństwą, w 
znacznej jego CZfJści, ostroiniejsze• 
go z tą bronią obchodzenia si~J nie 
pauczyło nawet rodziców, by broń 
palo" dobrze przed dziećmi chowali 

łlnmtrniinnntnttttmtrtrnnnmnnttfłmmmntttnnnnnmnnm•nmnnh•iililiiiiłiihiiilłttnnmmmmmnmmmmrmJmmftmtmhłiiiiiiiitiihihiilmmnmtAntliillit tnnmtnnmtnttihłłtittifhthilttiffiiiiłbtłłifhh"1hłtlttmmmnttntlliiffiiiffrtllttnmtmmttmmtntlittffftttttfłihtttnłinnnifffhł1111ttttnntnnnnffntntttttttnnnmmttłłfłfłtlfftttttlltiłttiłtłlfiitłlłihnmtiłttttiiHttt 

ROZDZIAŁ CLXII. gląda, jak edyby przysz'a tło rozumu i pozornie - Pan jeszcze przecie~ wszystkiego nie wie, - Cty to wszystko, co mi macie do powie· 
Na wlekł stracona. tak to też wygh,dało. Obiecała mi h'i~cie, te za, kochany Egonie. WysłuchaJ pan nas naJpierw. dzenia? 

czeka na powrot pana, nie mogłam wi~c przeczu - Więc mówcie prędko - odpowiada szor- - Tak je'3t, Niestety, wsżystkie nasze poszuki· 
Wieczorem tego samego dnia, w kt6rym Fanny wać, ~e ona mnie oszukuje. l stko, - bo kaMa minuta jest mi drogi\. wania były bezowocne, kochany Ego:1ie - odpo· 

Uprowadziła Gratkę. wraca Egon do stolicy. Nie Była ona pod stra~ą młodej oso,_,y, do której - Doprawdy, kocbany Egonie, to posądzenie wiada Olga z pożałowaniem i abludnem westchnie· 
uwiadomił o tem O:gi ani Gretkl, któna chce nie·. miałyśmy zaufanie - wtrflca profesorowa. 1 nas o nie'ilbałość jest niesprawiedliwe. niem. 
!podziewanie na pensji zaskoczyć l - A ona tak żaufanie nasze nadużyła - do· Hrabia okazuje okropnil niecierpliwość. - Idę niezwłocznie, aby policję o tem uwia• 

Udaje .aię tam wprost z dworca dorożką, mimo, daje Olga- była ona wprost sprzymierzeną Gretki - Jeżeli mi więcej nic nie maci& do powie domić, a potem sp§dzę noc w hotelu. Nie oczekuj• 
te to już dziesiąta wieezorem .. Nie jest to wpraw· - Proszę mi powiedzieć krótko i węzłowato dzenia, to... cie mnie tu z powrotem. 
dzie stosowna pora do wiayty, ale on sobie z tego - mówi Egon, zwracając siQ do przełoMnaj - - Dlaczego! pan nas nie chce spokojnie wy· I z kr6tkim ukłonem wybiega hrabia Kgen t 
nic nie robi. Nie ma on cierpliwości czekać do ju- jak się to stać mogło, te moja narzeczona, .k:tórą słuchać ? pokoju. 
tra na zobaczenie się z Gretk'l. ja paninej szczególneJ pieczy powierzyłem, mogła . . dl Profesorowa patrzy za nim zafrasowana, a Olgi' 

Na głos dzwonka otwiera mu słu!ąca drzwi od uciec z domu pani ? To byłoby przeciet niemożli . - .Ja~żek~ mo~ę być tspoko~n~~! kt~d\ to . ~ cedzi między z~bami gniewne złorzeczenia. 
przedpokoju · we, gdyby była dobrze strzeżona. mme .JOS we~tJą !ywo ną. e ~ 1 ml c cee1e. 1 - Biegnij za nią głupcze l Ale nigdy w tyci\f 

Ht·abia Egon daje j~<f wizytówk~, aby go u pani l - Alet kochany Egonie, tego jut doprawdy za mo~ec•e d~ć jak•e w~~oe wskazówki, to . uczy~Cie wiQcej nie zobaczysz Jej - zgrzyta ona szyderczo. 
profesorowej zameldowała, sam zaś do poczekalot wiele. Przecie! pan pani profesorowej nie może to prędko 1 bez długtch wst~pów, bo maczeJ ja - Ona dla ciebie na wieki stracona. 
wchodli, której drzwi wskazała mu pokojówka. robić ~adoego zarzutu - woła Olga oburzona. - ojchodzę. . . . . d Hrabia czyni wszystko, co w takich wypadkach 

Po chwili wchodzi przełożona pensji z hrabiną \Ja mogę poświadczyć, ~e ona obowifłzki swe speł :-d Do~le, w~c ~a krót~o stą spr~w·~k- b 0 ł · mozliwe. Udaje on się na policję, której szef, mimo 
Olgfł. Obia są okropnie zirytowane f zdziwione. I niala sumiennie, więcej niż nawet to. lpow•a. a. g~ ? razonym. onem. - re a Y a l poźaej godziny go przyjmuJe, i wysłuchawszy, 0 co 
hrabia Egon dziwi się niemało, !e Olgę o ta\ pó· - T!lk jest. panie hrabio, czufę się woln'l od o~tatomn dn~am•. chora,. wu~c Jll~ dlatego s.ame~o chodzi, obiecuJe hrabiemu zrobić wszystko, co w 
~t~oj porze tu zastafe. Widząc zaambarasowanie wszelkiej odpowiQdżialności - mówi profesorowa z niczegośmy s•ę Die obawulły. T~raz !l~turaiDle Wte- jego mocy, aby ślad uciekinierki odnaletó. 
obu kobiet, przeczuwa coś zlago. godnościfł. my, te to by~o. tylko udawame z ]BJ strony, aby Hrabia Egon wyznacza za odnalezienie jej wiei· 

- O, kocbany Egonie - woła Olga, przywi- - Mo~liwe. Mów pani jednak dobitniej. Che~ nas temc latwi?Jł podefś~, 
1 

k k ? kił nagrod'} i układa odezw11, którą w gazetach 
tawszy go - zapóźno pan przyjełd!a. Gratka wie~zieć, co tu się właściwie stało - pyta hrabia - zy mJa a pora .ę e !lrs. Ił chce opublikować. 
uciekła ! · . zirytowany. - Pótniej wolno si~ paoi będzie tlu· - ~ew~o, lekarz; me umiał Jednak nic PQWDe• Potem biegnie hrabia na glówny dworzec bo 

Hrabia biednie z pr.zeratenja Przeczucie jego maccyć, lecz najpie\'w ja chcQ słyszeć od kiedy go powpJeó~dzleć.d 
1 

k b . d ld d . przypuszcza, te Gretil;a opu§cih miasto ze 'sw11 
się więc spełniło. Gratki tu nie ma ? - J.~ . ~ e arza, a .Y go SIO 0 a me 0 przyjaciólkfł. · . 

- Udakła l - powtarza drżącym głosem, oh· - Dziś w południe znikła - odpowiada prze stan zdrowia JeJ zapytać. D, leJ, kto Gratkę nadzo- Lecz wszystkie jeJo zabiegi na razie 811 bez-
rzucając obie sprzymierzone kobiety spojrzeniem, łoiona pensji gniewnym tonem. rował? . . owocne. Nikt nie jest w st.lnie dać mu pewnyeb 
pelnem wyrzutu. - Jak to się mogło stać? Wi- Hrabia Egon nie ~iela sobie robi 1 jej obrażo· b ,- J1ednd~ ~ pensJoqar~, kan~a ~10~~~- ł Wy· informacji, Znu~ony i zgnębiony, wraca on około 
docznie nie była dobrze strzeżoną. - A przecie:t nej miny. ra,am ą a ego,. te llł r.et a . ar zo u la a. północy do hotelu i spędza tam noc bezsenml· 
obiecała mi pani, Olgo, zatrzymać Gretkę dopóki - A jakie kroki pani poczyniła, aby jfl odna- - ~zk tja pa~l~nka z m~ ~mkła? ł h Nazajutrz zaczyna on dalsze poszukiwania. Na 
ja nie wrócę. letó l - pyta hrabia ostro. - a est, Zlś ~ poł~ me ~ys~ Y ~ •e. n~ polieji nie dowiaduje się hrabia jeszcze nic nowego, 

Profesorowa nie mete się zdoby6 na ·odpowied~ k~ótk4 p~zechadzkQ, Jak m• powiedzlały 1 w•ęceJ gdy~ czas był za krótki na osiągnięcie jakiegoś re· 
- Ach. panie h!.'abio - przerywa mu proleso- i patrzy zmięszana na Olgę. me wróciły. . , . zultatu. Egon przychodzi jednak do przekonania, 

rowa pół obra~oną, pół zrozpaczon• minii - \łiel- - Mof Boże l - odzywa się hrabina, wzru- - C~y Gr~tka me zostawiła słów po~egnanla... że się na policję zdać nie mo~na i postanawia dzia· 
można pani hrlibina nic nie winna, a ja tak!e nie l szając ramionami. Cóteśmy właściwie zrobić mo· - N1e~ a!l1 jednego słowa~ . . . łać na własną r~kQ 

- W takim razie nie pojmuj~. ja!.. Gratka mo- gły l Starałyśmy się dowiedzie6 .. - W Jak• sposób st.uała s1ę pam ~lad J8J wy· Nie ebce on spocząć, dopóki Gratki nie odna .• 
gła uciec - zwraca się hrabia znów ostrym tonem - Przez polie~j~ ? - przerywa jej hrabia. naleM ? dzie. Nie przeczuwa jednak wcale VI jaki podst~t-
do O:gi, proszę 0 wyt:umaczenie. - O, nie, nie l O tem jeszcześroy nie myślały. Pani profosorowa o nic złego je nie podej· ny spos6b mu ją wydarto. Jest on pewny, te 

- Doprawdy, kochany Eg<,nie - odpowiaJa - Nie? - powtarza hrabia Egon tonem gorz· rzewała - mówi Olga dalej. - Dopiero gdy dwie Qretka przed nim dobrowolnie uciekła. 
Olga spokojnie - ~a pan nam ~adnycb wyrzutów kiego wyrzutu. - W takim razie na nie wasze godziny upłynęły, a one nie wracały, posłała ona Zdaje mu się nawet po namyśle, ~e on przeło· 
z tego powodu robić nie mota. Przestrzegałyśmy kroll:i. Będę siQ musiał sam do tego zabrM. shuącę za niemi. Po długim dość czasie wróciła ~oną pensji i Olgę wyrzutami awymi skrzywdził. 
wszystkie Arodki ostro~ności ; ja sama przyjeldŻ't- Odwraca si~ pełen gniewu i chce odejść. ona bez pomyślnegu rezultatu. Wtedy pani profe· Je~eli wszystko rzeczywiście tak się stało, jak ontt 
łam tu codziennie, aby narzeczon11 pana perswazJ'ł . Olga biegnie przestraszona za nim i powstrzy· sorowa mnie o tem uwiadomiła, & ja przybyłam mu wytłumaczyły, to one temu nic nie winny. 
tatrzymać. Pisałam panu przeciet, Ie Gretka wy- muf- go, wołając błagalnie: nielwiocznie i dlatego teraz tu jestem. · (Ci,łg dalszy nast,.pi). 
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amy znowu do zanotowania 
smutny wypadek. spowodo· 

jedynie lekkom~ślnością ro• 
1 względnie ojca, który za· 
broń palną sthowaó w miej· 

niedost~pne dla dzieci1 zosta· 
rewolwer nabity w miejscu dla 
dosi~pnem. Karygodna ta lek. 

§ć była powodem tragicz
ierci biedne~o. zaledwie 6.cio· 

chłopczyka. Tragedja mia· 
na przedmieściu PortaoJ 

p. Roberta Senny. 
9 b. m. zaraz popołudniu 

..... ,,ł~LJL .. • synek p. SennyJ imie
Ciaudio, dorwał si~ do rewol· 
oica i wraz ze swym mło 

jedenastoletnim stryjasz 
Navarro Senni\ zacz~H bawić 

niebezpieczną bronią. W danej 
NaYarro, nie zdaj4c sobie 

y, jakie fatalne skutki mogą 
podmósł rewolwer do wy. 

głowy Claudia i pociągnął 
; w tejże samej chwili padł 

i biedny Claudio z jękiem 
na ziemię. Strzał trafił go w 
oko i przebił głowę na wylot, 

ąc biedne dziecko na miejscu. 
jedna więcej ofiara lekce· 

traktowania broni palnej! 
e ten nad wyraz smutny wy• 
tragiczny nauczy lekkomyśl• 

posiadaczy broni palnej1 o
szego obchodzenia się z nią 

spowoduje kompetentne wła· 
ania zarządzeń, któreby 

y na przyszłość podobnem 
t;ściom. 

~aiwłerdzenłe WJ'l'ekuł 

1 O b. m. odbyła s i~ po 
rozprawa kama przeciw 
Raymundo zasadzonemu 

lat wi~zienia za zamordo· 
Józefa Bunikowskiego. Na 

rozprawie, spowodo• 
przez obrońcę oskarżonego, 
Jose Raymundo przez sąd 

ponownie sk8zany na 
więzienia. Wyrok więc po · 
zJstał zatwierdzony. 

orne morderstwo. 

miejscowości Contenda w 
m Lapa popełnione zoa 

morderstwo, tak potworne. te 
do żywego wszystkich 
ów tarnte.jszej ckolicy. 

Lagoa das Almas1 miejsce .. 
przyległej dó Contend-y dnia 
m. pracowało kilku roboto!· 

przy drodze kołowej, która ma 
t~ miejscowość z drugą1 
Sio Miguel. MiQdzy pra· 

robotnikami znajdował 
nasz rodakJ 15 letni Jan 

W czasie roboty zjawił się 
niejaki David Rodriguez . d'Ał· 

la przezwany ~David Paulistac 
1 wszystkich nienawidzony za 
~ złe czyny i podły charakter, 
f bez tadnej prz!czyoy zwró· 
11ę do Jana Skrocha i wy ma· 
ac słowa: • przygotuj sięJ pO· 
~u, bo ci twarz napełnię dy 
~· wyjał pistolet, kalibru 450J 
imną krwią wypalił go w twarz 
1, Nabój ugodził biednEgo 
pca w lewe oko 1 a przez nie 
ał si~ do mózgu, powodując 
rć natychmiastową. 
ikczemny zbrodniarz po doko· 
11 tego potwornego morderstwa 
~ i skrył si~ w le~i~! skutkiem 

czego dotychczas nie został uwię• 
ziony. 

Przybyły na miejsce deleg!lt po• 
licji zarządził energiczny pościg 
za bandytą, a zwłoki Ja na Skrocha, 
ofiary zwyrodniałego zbrodniarza, 
polecił przenieść do rodziny. 

De!egat policji donosz4c o tej 
zbrodni panu szefowi policji prosił 
go o nadesłanie do Contendy kilku 
żołnierzy policyjnych, dla gwaran· 
cji ber.pieczeństwa mieszkańców 
tamtejszej otolicy, pełnej zbrodnia· 
rzy wszelkiego rodzaju. 

..... --~~----~~~~-------Papierosy » VEADOc 
, La Reine 

mieszanio9. wyszukana 

Z Rio de Janeiro. 
lJezeiwośćj nagrodzona. 

W sobote.karna wałową, podczas 
największego ruchu na Avenidzie 
Rio Branco w Rio de Janeiro; przy· 
bliżył się -:~agle do pewnego bardzo 
biecencgo młodzieńca, nazwiskiem 
Mario dos Santos, znajdujacego 
się w galerji •Cruzeiro« jakiś nie· 
znajomy m~żczyzna i począł z nim 
rozmow~. Widząc biedny wygląd 
młodzieńca i smutek na jego twa· 
rzy1 zapytał go, czy nie znajduje 
się przypadkowo bez zaj~cia. Otrzy
mawszj' potwierdzaj"cą odpowiedź 
zaczął go pocieszać i przyrzekł wy· 
robie mu ~araz posad~. Nastąpnie 
wyj~wszy z portfelu czekł upoważ· 
nil go do podjecia za tym czekiem 
pieniędzy z Banku ~_Niemieckiego. 
W r:cłodz~eńcu zrodziło się zaraz 
podejrzenie, że ma do czynienia z 
jakimś oszustem. Nie dał jednak 
tego poznać po sobie i starał si~ 
~o w tern utwierdzić, przyrzekając 
wykonanie zlecenia. Za chwil~ zja. 
wił się drugi jakiś jegomość, który 
również począł na niego oalegaó, 
aby czek w banku spieni~żył. Po 
dejrzenie młodzieńca zwiększyło się 
Przyrzekłszy jeszcze raz spełnić 
ich życzenie ro1stał się z nimi, lecz 
zamiast do banku, udał si~ wprost 
na delegacj~ policji i tam opowie· 
dział, co iO spotkało. Policja na· 
tychmiast zajęła si~ ta sprawą, a 
zarazem zawiadomiła dyrektora 
kompanii •Electricidade Brasiłeirac 
p. Schotta1 od którego miał czek 
pochodzić. P. Schott sprawdził 
istotnie w księdze czekowej brak 
jednego czeku, który został usu~ 
ni~ty przez urzędnika Waldemara 
Castro. Ten uwiąziony przyznal się 
do winy. Równocześnie Mario dos 
Santos z up.oważnienia policji do 
konał aresztowania oczekuj4cych 
go oszustów. I tak dzięki biedne· 
mu ale uczciwemu człowiekowiJ 
jakim jest Mario dos Santos1 'ni{1 
zostało dokonane wielkie oszustwo 
na niekorzyść kompanii •Electrici· 
dade Brasi!eira c. Ale i uczciwość 
Maria nie pozostała bez nagrody, 
albowiem p. Schott1 szlachetny dy
rektor wspomnianej powyżej kom· 
panji, przyjął go na urzędniku, w 
miejsce wydalonego oszusta, Wal
demara Castro. 

Załoga okrttn niem ieek i ego 
topi człowieka. 

Policja morska w Rio prz-yłapała 
załogę niemieckiego statku • Kobn c, 
jak w chwili wyjazdu. z zatoki rz:u. 
ciła do morza pewnego człowieka 
z zawiązaneroi oczyma. Policja u· 
tatowała go i pnewiozła lansząJ 
do porla, Okazało się,. te był to 
Niemiec Rudolf Winker, któ.:y, nie 

· mając żadnych środków" skrył się 
na okręt, aby na nim powrócić bes. 
płatnie do ojczyzny. 

» Kul'uralny c tła post~pek nie• 
mieckich marynarzy, przypomina~ 
jący ich •bohaterstwo .. w czasie 
wielkiej wojny, wywołał ogólne o. 
burzenie. 

.Krwawe zablll'zeala wśród ro· 
botgików portowych w Bio 

Z powodu ~skupienia kompanji 
okrętowej ltNacional Navega~aoc 
przez braci Lage przyszło w Rio 
do wielkich zaburzeń mi~dzy ror 
botnikami portowymi, których licz• 
ba przez tQ sprzedaż musi si~ 

ł 
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zmniejszyć, albowiem kompanja 
•Costeirac naletąca do braci Lage, 
ma swych własnych robotnikówJ 
którzy zasl~pi~ robotników porto· 
wych kompanji :.Nacional Nave• 
g a c;ao «. Zaburzenia zostały s pro• 
wokowa~e i kierowane przez Zwią· 
zek robotników portowych, dbający 
o byt swych członków. Nadcho· 
dzącą policję celem u~mierzenia 
walki mifldZl rob.)tnikarni, powitali 
robotnicy portowi gradem kul1 sku. 
tkiem czego rozpocz~ta się str~ela· 
nina, która wyrządziła wiele szkód 
w ludziach. ZnajdJjący si~ na cze• 
Ie WOJSk policyjnych gellerał Phila. 
delpho Rocha otrzym!lł pi~ć kul 
i umarł wkró~ce z otrzymanych 
ran. Zginął także agent policyjny 
Jcse Maria i jeden robotnik a wie 
lu żołnierzy policvjnych i robotni
ków portowych zostało ranionych. 

Po nadeJściu wiekszeJ ilości 
wojska ·policyjnego i kawalerji za 
kończyła si~ walka i policja roz• 
pocz~ła masowe aresztowania. 

Związek robotników zamkni~to 
na trzy miesiące. Policja prowadzi 
energiczne~" ~ledzl w o. 

Pap1erosy :.VEAUO• LO'ł'us
mieszenio:.t dPiiklłtn~ 

Ofiary na zakłady Mi 
sjonarzy Slowa Boiego 

to Potsce. 

Pan Franciszek Dempniak z Rio Ne• 
gro nadesłał nal!l na nasie zakłady w 
Polsce, listę ofiar, które poni~ej ogła 

· szamy. Niech Pan Bóg i'· Dempniakowi 
i wszystkim, którzy na jego prośb~ lub 
zachątę nie byli nieczułymi, zapłaci nie• 
bem ofiarność.- Wierzymy, ~e ci, któ
rzy dr11gim nieba przychylić pragną sa· 
mi będą do niego mieli przystęp ułatwio · 
ny, bo .błogosławieni Efł miłosierni, al• 
bowiem óni miłosierdzia dostąpi l} •. 

Jeszcze setki miljonów ludzi ~yją w 
nieznajomości Boga i zdała od źródeł 
zbawienia l 

Rodacy l Waszą oftarą, która przez 
wieki będzie skuteczna w zatoronych 
polskich elomach misyjnych, łatwo mo• 
tecie wykupić z niewoli szatana dusze 
odkupione przsnajdroższą Krwią Chry• 
stusową, Motecie tarosamem i sobie o
kupić niebo.-Cze.rr.u więc tak skąpicie 
tych kilka milrejsów lub wentynów, na 
dzieło misyjne ? 
Uważamy, iż nikt nie powinien żało· 

wać grosza na dzieło, samo w sobi& 
tak pi~kne, i konieczne, dla Ojczyzny tak 
chlubne i pożyteczue, a dl2 nas samych 
tak zbawienne. 

Któż więc, idąc za przykładem p. Dem• 
pniaka, przyśle nam nas~pnfł list~ ofiar 
na Zakłady Misyfne ? 

Ofiarowali: 

Dr . Piechnik 5$, J6zef Górski l, Pa· 
weł Brzeziński 1$, Michał Szwarca 1$, 
Szymon Krolikowski 1$, Jan Dola 1$, 
Piotr Klapauch 1$, .Józef Kotyła 0$0CO, 
Aleksander Stahl 1$, Robart Konkl 1$. 
Władysław Majer 0$000, Józef Derkoski 
UJ Walenty Stryc 1$, Jędrzej Karasiak 
2!, Franciszek Felski 5$, Adam Marci· 
niak 2$, Stamsław Szymczak 0,000, J6· 
zet Wolanin 600 rs, Stanisław Baonach 
Jan Bielak 0$000. Antoni c~apiewski 1$, 
Stefan Bar 2$, Marcin Zawadniak 1$, 
Wacław Krasiński 1$, Franciszek Kr~· 
gier 1$, Marcin Bartniak 1$, Józefa Dam• 
pniak 1$. Marja Gołerobieska 800 rs, 
Andrzej Przewłocki 2$, Szymon Króli
kewski 1$) Antoni Józefowicz 1$, Stani
sław Orłowski tS, Adam Ruszyński 1$, 
Władysław Wiłczyński 1$, Stanisław Kon· 
kol 2$. Tomasz Rewaj l$, Michał Re· 
waj 1$; Michał Kogut 1$, Juro Rewaj 1$, 
Józef Majerek 1$, Mucelino Tryc 1$, 
Jakób Piszarka 1$. Razem 55$400. 

--------------------------
KoraapoDdeacja. 

Felicj ano w o. 
Po długim czasie mozolnej pracy i 

wypróżnienia kasy Towarzystwa Sw, 
Stanisława Kostki przez naszego skar
bnika p. Sylwestra Kazanowskiego, na• 
reszcie została gotową nasza szkola na 
linji Lopez-Netto. 

Zbliżał się dzień 5-go lutego wyzna
czony przez p. prezesa Stanisława Tyskę 
wspólnie z p. W. Kubaczewskim, tutaj· , 
szym nauczycieiem, na poświQcenie do
mu Tow. i zarazem szkoły • 

O godzinie 10-tej przybył w Towa• 
rzystwie kilku członków X. K Zajko
wski z plebatJji odległej o półtory mili 

Wrażenie było wspaniałe i uciecha 
niezmierna. Frzed domem i w domu 
wszystko uma1one i ozdobione barwami 
narodowemt. Oddział krakusów w roga
tywkach stał w szeregu na przyjącie 
księdza. 

=tfł~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

i Czas zamawiać świeie nasiona! E 
i Skład n a s i o n z P o l s ki = 
li' Pawła NIKODEDA. tJII 

= ~ tfł KURYJYBA Travessa Zacltarias nr. 3, (ulica prowadzf!ca ! i ' z Awenidy Luiz Xavier do Placu Zacbarias). i 

~ ~ g = tlij łżł ~ ; Warzyw: KAFUSTA, buraki, b!'ukiew, cebula, ~ 
tfł - .... marchew, sałata i t. d. or 

! - == e 'Wl ~~CI 
~ ~ -~ ·- Kwiatów: Bratki, gaździkiJ Iewkonje, .maciejka, IJII 
'Wl -.. mak i l. d. l• 

=~~ ; = ROZSADA 2;. nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = 
tfł sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza IJII = si~ z własnego ogrodu). = 
tfł IJII 
tfł Kto przyjeidża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy !JII = siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. = 
~ ~ 
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Handel Polski 

w Barro -Erechim Blo Gr. S. 

Władysława ObroślakaA 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakoteż narz~· 
dz.i rolniczych1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. ·Kupuję produkta 

koloojalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim- Bio Graode do Sui. 

~mmmms~m~m•mmm .. m•m~~8m~ 
Po odśpiewaniu hymnu narodowego i 

pierwszym powitaniu, nastąpiło pośVłią· 
cenie budynku, rozcięcie wstążki i po· 
świ~cenie szkoły wewnątrz, jakotfJ~ i 
obrazów tam zniesionych przez koloni· 
stów. Następni" odbyto się poświęcanie 
i zawieszenie na odpowiedniem miejscu 
du~ego krzyża dla sali szkolnej. 

X K. Zajkowski wzruszony do łe7-
tak polską uroczystością przemówił do 
obecnych kolonistów i dzieci, opowiada• 
jąc, że pierwszym nauczycielem był 
sam Bóg Ojciec, gdy codziennie przyby• 
wał do raju ziemsk1ego, by tam uczyć 
Adama i Ewę. 

Druiim najważniajszym był Syn Bo~y, 
który uctył Apostołów i rzesze ludow. 

Trzecim 7. najpowa~niejszych był Duch 
św. gdy oświecił Apostołów i pierwszych 
chrześcian. 

Dlatego to stanowisko nauczyciela jest 
bardLO ważnem, bo on jest jakby po. 
mocnikiem Boskim w kształceniu parni~· · 
ci, rozumu i wolneJ woli, aby tarni 
trzema władzami przyszli obywalele, 
zaskarbili sobie na imię dobrych Pola· 
ków i zasłu~yli na miejsce w Niebie 
pomiędzy bohaterami i męczennikami 
Matki-Polski, poniewa~ tychte Sił po· · 
tomkami . 

Po przemówi:miu X Proboszcz rozdał 
obrazki pamiątkowe dzieciom w szkole, 
ale my~ląc, że dzieci nie bt;dzie więcej 
jak 50, tyle tylko obrazków przywiózł. 
rymczasem one wystarczyły tylko dla 
połowy dzieci. Wi~c dodał, że w przy 
szłych tygodniach odwiedzając szkołę 
by tam uczyć reli!!ji św. przywiezie i 
dla innych pamiątki, jakoteż i książki 
szkolne. 

Po uroczystości ksiądz Dobrodziej na. 
uczył parę gier zakładowych, któreroi 
zabawiał nalSzą młodzież. 

Sekretarz Towarzystwa 

Marjan Szczeciński. 

Związek Polskl w Knryłyble. 
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE . 

l'linieJszym zawiadamia :;i;: Sz. człon 
k6w1 że do. 30.go marca odb~dzie 
si~ Walne Nadzwy:;zajne Zebranie, 
zwołane powlótnie1 be? wzgl~du na 
il0ść członków, w celu uzupełnie· 
nia Zarządu. 

Początek .. zebrania o godz. 3.ej 
po południu. 

Za Zarząd, Sekretarz ·- K. Mitczuk. 

------~-------------------
Ostatnie wiadomości. 
Dzienniki amerykańskie umieściły wia 

domość z Polski, że mini'3ter wojey gą · 
nerał . Sosnkowski podał si~ do dymisji 
i tek~ jego objął były premjer generał 
Wład)sław Sikorski. 

(Je~eli wiadomość ta jest prawdziwa, 
to wkrótce możemy się także spodzie 
wać powrotu do rządów ex-marszałka 
Pilsudskiego i jego przybocznej gwardji 
i uznania za organ wojskowy legalny 
.Strażnicy• i innych tajnych konspira• 
cyjnych organizacyj ·Biedna nasza Oj• 
czyzoo l kiedyż nareszcie uwolnisz się 
ze szponów tej hydry socjalistyczno 
komunistyczno-mniejszościowej, w. którą 
C;ę wtrącono po tak dłuiiei niewoli? P. R ) 

Od Redakcji. 
P. W. Panek R. C. - Gramatyka 

(broszurowana) kosztuje 2.500; przesył• 
ka pocztowa polecona (registrada) 400 rs. 
Owszem, można nadesłać w sellach. 

P. J. Waśniewski w C. - Ostatnio 
zamówione ksiątki wysłaliśmy 27. 2. br. 
Przypuszczamy że Sz. P. ju~ odebrał. 
Elementarzy pół tuz. i gramatykQ wy· 
syłaruy dzisiaj. 

.Ceny były ogłoszone w Gaz!łcie. Pro
szę doliczyć koszta przesyłki: można 
dowiedzieć siQ z sellów naklejonych na 
paczce. 

P. Franciszek" Boberski zechce się do 
nas zgłosić lub nadesłać swój adres we 
własnym interesie. 

- Wszystkich, którzy zasięgali w 
naszej redakcji informacyj dotyczących 
kolonizacji w "Novo 'l'ransvaaJ• prosimy 
o cierpliwość, albowiem redakcja zbiera 
obecnie dokładne dane. 

Gdy b~d;,;iemy ju~ w posiadaniu do• 
kladnych wyjaśnień, nie omieszka~y bez• 
zwłocznie zawiadomić o nicb interesa· 
wanycb. ......................... , 
: Dr. Zygmunt Gradowski ' 

: ADWOKAT ~ 
't Po ukończeniu uniwersytetu, i 

ma zaszczyt zawiadomić Sz. ,* 
Koloni~ Polską, iż otworzył 

i kance!arj~ adwokacką i że * 
' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
i wilne1 kryminalne, spadkowe. i 
: rozwodowe i t. d. * 
' Biuro i mieszkanie : ~ 
i Pra\'a Osorio 11.117. * ......................... 

Szakier 
Sprzeda s i~ lub wydzierżawi Zi 

ceno umiarkowan4 sukier, składaj-.· 
cy si~ z ~zterech alkrów ziemi, 
dużego i IV dobrym stanie sio znajdu• 
lllcego domu miesd:aloego, pajolów i 

l innych ulepszet\ gospodarskich, polot 
Żllny w dystrykcie Nowa Polonia1 w 
miejscu, gdz1e kr?;yźui~ si~ drogi pro• 
wadzące do Campo Compridot Santa 
Felicidade, S Ignacio i Orleans. Jeat 
doskonałym punktem dla każdego int 
teresu. 

Bliższych Informacji nahy~ można 
na Pra~a Tiradentes w sklepie pod 
nr 19. 

--~--------------.. --~ Poszukuje siq zaraz dobrego 
STELMACHA przy stałej robocie 
i dobrej zap·racie 10 do 12 milów 
dziennie. Zgłosić sif; do firmy Wie• 
czorek & Unterbusch- Oficina Mea 
chaniczna i Fabryka Woz6w w Ja• 
guariahyva- Parana. 

3-5 

----------------------~ Kurs pteniędzy. 
Kurs marki polskiej : za l dolar - 9 

milj. 2ó0 tysięcy (dn. 13/2 1924). 
dnia J 9 marca 1924 roku, 

Frank 455 Pezo zł. 6$850 
Frank szw. 1$6CO Dolar 9$200 
Lir $400 Funt szterl. 881800 
Pea S~OH 



Mirosław Szeligo\vski -, : ........... ··---
":r•Y ... ;rttent kliulk europej•kien 11 ... Wielki Sklep Polski Dr .. 

............. ~~··· 
Leka:rz :1. o pe:cator ~ 

. L· ~o~2~~:E""~~~~~~~p~~~~~cYJ.~~~~~~~!~~~o~.~~K:!~~li!na. 
1
, Marcina Szyndy & Ska 

i'.,."l!J h~ da ·wlasuą praeown aę, do badan m 1kroskopowyeh i b&da6 
krwo na choroby ukryte. • Plac Tiradentes N. 19 

Chorych zamiejscowych 1JJzyjrnu. je na leczenie J 11 'lO swej kMn·ice Ul a 
.Rua Sao 'Fł'aociseu a . Sli- Korytyba • • 

~--------------------------------------------------

ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. żytnią i k~kurydziaoą, cukier, ryt,:sól, 
śledzie, śliwki. rodzeoki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą kaw~ mieloną ~ własnej fabryki. 

LEKADZE 
nr. \Jarh.~;~ Jloreirłl 

Rl•mk medyczno c!l•rur·,iczna Srecj"l
rość: ·chorr by ''C7U uszu r.ou i g~ndta 
K< nsu!torium: ulica M 'lrechal Flor1ano 

n ! 9 RezydP.ocin u1
• V de Nacsr 

n 85, Tdefon ::188 037 
___........_..-Dr. foi.~łu·los lekh~r 
O nerator 1 akuszer !PCCjl'lnr.ść et Mot-y 
h biece i pęcher~a. Przyjmuje od 8 do 
\ł i od 2 do 4 gr.dz Wlecz. Przy ul ~Y 

Cf,ncełheiro B"-rrtld!'IS n !l l ( 3•) 

r. Egp>ndohs 
R ~.ydencia i lr.on~ultNJUm u: M1uech~l 
Dv.,do~o n 4fl Przyjmuje r.d 12 do 16 
J!. rlz r-· -r,ltJdn u, T1lefon l 51 03 J 

Dr F. ncisr.ek .ł'ranlio 
Pr:Z:YJW uje t d 3 do 5 pfJ pol. Kor ~ul
torjum ulica Batal) do Serr-> Azul n 8 

R.:'::ydencJ" ullcn CrJnlmendodo r 
AraU1n n 7i- Ot 

nr. n łzaa.cson 
Op~<r&tor·Aituuer Srecjl\lnośc choroby 
Y.cb ~;ce i recherz~. KllP!!Ultorjum Ap~e 
kti 1 de M"!•QO n 6. Tdd- n n 62 Re 

:r:ydencja .K:u Branc:o n ::6. Teleflln 
· n. 6ól 08 

Dr Rlod es cte ArauJo 
, "'l!tjt•Jnrść; ayfll;s 1 Ich( roby pęcherza 
Pu.y.mu,e od 3 oo 5 po p0i. Konsul

t.,~llm Aptck11 M nerva, Phlc Tmt· 
dente"l 05 

D. "octułt W a necke 
f .~<,ej jlnośc 'ho roby nerwr,we i dzie 
c nr:e Dyrektn Centrflit irstytutu op;eki 
~ t.d ~r·ecmt przy ul Alegra n o gdzle 

przyjmuje od 10 do 11 i pół z r&n!\ 
07 
--D . Kałd.a,~la Mobrinh••
t .. I wl1 dla dGn.ls~ych 1 dz1eci Ler;z.y 
yftlJ! we ·~zetnh stadj .ch prepsra 

t m Blsmutht('dmn. Lrczy choroby 
~rwrwe i nd( gcwe 1ak 11lk holizm, 
u gest~ K msulto~ 1u~Y: U S Fran• 
'I~O n 54 At tek Moden . Re:>ydencja 

Tr v 5SI!. L ch rit!5 n 12 a 09 
i. W •rmor d J_,\ma 

l kusze 1 l c pert:CJf: K0nsultvrjum Ul. 
l de M'r<;o n 17. Przyjmuje od 2 i pól 
ao 4 1 pói godz. po polucn:u Rezy 

dencJa ul. Dr Muricy n 129, 
Teld n 123 013 

Dr ~e.quci1a Lima 
Mrdyk·lhirurg. i:lptCJalnosć: choroby 
d ICCIOne. Pr:.:yjmuje Od 9 do 10 i Od 
3 do 5 Konsultor tum Apte.:. Minerv~ , 
Ph:c T radentcs, RezydenCJłl U, Ebano 

Pere•ra 11 27 04 
Dr. '.l'orres NeHo 

'y.ddżei d.l chorycłt w dzreń i w 
r • y .Przyj uje od 8 do 10 1 od 15 
", 17. Krmsultorjum i re:.yoenCJti Pla(: 

T1radede1 n 54 a. (<:'bek pteki 
Stel .• ,) 06 

Jłl!.jl\'J.'"I!tt;I -
.A11D.t tJarmełsano t..lue~ 

ul. Ebano f»ere ra n. 43 012 
Humberto i•imenteł 

Eb~'~n• Perelra n l i 012 
----~~~-=--~------dace.k. J.h·omlcwicz 
Z~by sztu;zne z pvdmebten,em 1 be~, 

zło;;te i kauczuku. Pl mbowam~ i 
wyjmowanie bez bólu. 

c~.:ota p1er llZOTZ~dna- Ceny prtyst~-
pn. Przy ul R t~chuelo n. 8 015 

.Joao B artin~ 

Empreza Ge.pbica Param-ens~ 
P!!cido e S1lva. & Cia Ltd1, 

P"piery wszelkl~h gatunków, najroz
maitue ko;iażlri neukowe i belestry
styczne. Wykonuje sit} każdą robot~ 
~rukarsk~. Przy u licy 15 de Novembro 

n 53 Adres telegraficz.ny .Gueta• 
C:tix!l post .. l R 

Ltvraria lłlundłal 
Pierwsz" rz~dny zakład drukarski, intro· 
li~atornia, liniamia i f~brykacj!- ksiąg 
hn.ndlov.·ych Wybór ks)ążek i przyrz11· 
dów s~kr lnych Dla kupców ze znacz
nvm uoustem UL 15 de Novembro 52 
--------------------~----

Pompeo Rełs 
Agent różnych f rm, lm!'lortuje papiery 
i pr%ybory bturowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jo!e Loure1ro n 39 Adres tele 
grAf ctny LUZO Caixa postał 308 

(52 
ASEK UROWAC SIĘ .NA ZYCIE 

Redz~my tylko w EQUITATIWIE, kt6 
ra m~ !lwo;ą fdję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de MH<;O n 4 A Superinten 
dent na Pllran~; l Bsnkier na Kurytybo 
Benisul'1<n Ferre1ra Leite. 051 

"Ubr·anla Suklenne l wełniaae 
Nolf.:'e i używane ws2:elkich kolorów i 
rc:;mirrów !ą do nabycia po cenech 
bardzo nizkich w , A COMMEFC[AL' 
hrbil'rn:l\ i układ krawiecki, pn.y ul. 
~.::r~~h\1 FI2,!!J~.,? ~ei~. 3-iP 053 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Elc~Pnckie kapelusze dla pań i dzieci, 
Formy, przebrania, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
censch nizkich 

Przy ulicy 15 de N"vembro n . 81. 
Telefon n 478 054 

t-w,cze oM!Una warzyw 1 kwJ .. tqw 
pos·!da os si<.hdzie ALEKSANDER 
WINIARSKI, ł<"loricu~tura Ed,." lwe•ss 

Przy ul•cy 15 de Ncv~mbro n 27 Og,ód 
przv uiicv Desemb~rgl!d~r M'ltta 047 

CJasa Scbm-tdt 
Wyroby f".iĄnsc·we .. żelaziwa, szkłA, 
~municja, Farby i oleje, wszelkie ma 
terjllły dla intt~~lacji elektrycznej, lam 
pv etc Pl11c Tiuden!es n 3 048 

~apataria 81ria 
Korzystajciel l kwiduje się wielki wy 
bór obuwia cepy niesłych \nie tanie 
Plac T•radentes z prAwej strony ka-

:edry n l O 062 

Rodolpho .lon•cher 
Skład "buwis kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jcse "Bonif'lcio n 3 - a 

CASA DALILA 
E"tevam Mount er, ~rzy ulicy 15 de 
Novembro n 63 naprzeciw Cesa Ncvi• 
dades Kal'~lusze, obuwie f inne pr%ed
mioty dla rn~źczy~n. N o wy dom, no 

we towary Ceny pnystx.gne. . . 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechlll D~odoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nie odcisków 58 mesaż pi~kności 1$, 
mycie włof!ÓW 2s500 karbowanie 2$. 
Z wy zosków wykonuje si~ na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 

Ul. M rechal Flo.Jano, n. 1U2, prz.yj- 1-.IESIĄDZE 
mu.le o każdeJ gcdzinie. ll18 wyr.ożyczają sie na mały procent 

, usto lilaciel -pod hypotekę lub pod gwarancją 
~konczcny dtntysta w N. Ameryce, z bonusów i apolis. Kupuje si«;) i 
"'3 Ltmą praktyklł. WyryY!a bez _bólu, sorzedaje domy ziemie i majątki. 
plo!!tbUJe po ceme od 5$ 1 wstawia po • • ' 

cenie od 10$. Robota gwarantow1 na. InformacJe u .rządowego ?orrectora 
Ul. Commendador Araujo n. 24 Godofredo L1ma pr~y uhcy Mare· 

010 chał Dcodoro n. 38. 028 
Led" Docellia 

Przyjmu;e o~ 3 do 11 1 od 1 do 5 ej 
goaz1ny. l lac Tiradenten n 10 

022 

s ~,.gał'we, pap et·we 1 dl'Ut 
k.;. n e 

«.Jaliła de N•o-"v,.-td7 a-· d7e--s-~-

l&ma llUslrowane, Jaru Ie, zsbawk1, 
ks,fiZ.u do nabożetl!twa, śwu;te obrazy 
1 :.i.atuetk , nejrozmattrze przedmioty 
ua pr~:~z.;enty. Paptery wszelkich gatun 
\l.ow. Pt~y ulicy 15 de Novembro n 66 

HOTEL eURITYBANO 
Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta, tramwaj przy 
dJzwiach na ws~yslkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne, 
W ma nar om.Jne i zagraniczne. Po• 
s~b si~ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mar<;o n. 7 - UW AGA 
ren hotel wył-czoie dla rodzin. 

060 

• • c • • 

Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydz"', fasoliJJ ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

8PBZEDAŻ NA KOLONJE H1JBTDWNA. l DĘTALI()ZNA 

CENY PUZYSTĘPNE 

, Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
' / •••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

t]~~~~~~:~~~-
JOSE D , 81JKIJGI 

Sprzedaż hurtowna wsz~lktch ma· 
teriałów i drobiazgów Telefon n. 
146. Adres teleęraficznv: •Surugic. 
S~trzynka porztowa 40. Przy ulicv 
15 OP. Nov"mh,.o n, ~. 040 
---~C:-:il.~S~' .t.-=--I~N::':'D;:-::1;-::A-:N:;---

Jaoa Prosdocim'a 
Oficyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, 8'łriio 
do SPrro Azul n. 3. 021 -Hotel Gnarany 
Prs9a dil EstaQliO n 32 i 84. Curityba· 
w ='obliżu stacji kolejowej Tanie i wv, 
godnie urząd!:one poknje dla podrółu 
jących. Ręstauucja C11fe Restaurante 
Telefon 480. Właściciel 
03-9 Jan Ricciardelllt. 

VASA JA(JOB 
Jabóba Grinspunda 

Fabryka mebHJ materacyJ kołder 
i płaszczy nieprzemakalnych. Po· 
siada meble nowe i używane. 

Sprzedaż na wvpłaty. Przy ulicv 
1 de Ma rc;o o. 18 -Tełffoo o. 389 

041 
----~=-~~~~~~~---D.G. U.t\.RBEB.A. 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterji handlowej podług 
najpredszego i najpraktyczniejszego 
systemu. Przygotowuje uczni pra· 
ktycznie do obic:cia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry' 
kach. Lekcje kaligrafii używanej w 
buhalterji. Ulica Floriana Peixoto 
n. 55. 019 

(JĄ~A PBĄTT. 

Skład maszyn do pisania R~ · 
mingtDn i Corona; maszyn do Ji .. 
czeoia oraz kas , Registradora c -

Przy ulicy 16 d(' Novembro o. 66 a. 
052 

-~(J~A~8~Ą~L~O~JI::-:R:;o4~B:-:Do:-.4:---
Fabryka chustek, wykonuje naj· 

rozmaitsze hafty1 m~~żki. i pliso· 
wanie. Szwalnia suk~n ··i wszelkiej 

l ' . 

bielizny. 
Pl='łc TirRdentP.c; 'n. 25 026 

YisANIA XA.DA8ZY~IE~ 
uczy 

Ellsa (Joostantiua Rocha 
przy ul. Commendador Araujo o. 52 

Przyjmuje i wykonuje szybko 
wszelkie roboty do przepisywania 
na mBszvniP 038 
PBĄ IITY(lZNA SZKOŁĄ 

HAIIDLOWA. 
Przy uL Dr. Muricy o. 103 na pietrze 

Dla buchalterów i kore•p•n-
dentó'" 

c~ły kurs trwa 15 mtesięcy, w skład 
którego wchodzi\ 4 biura: bankowe, 
fabryczae, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać si~ można 
zawsze 027 

-----------------------A DWO.K&()I , 
~~~~~~~~-----------AZEVEDO MACEDO 

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi wszelkie sprawy cywilne, 
handlowe, kryminalito oraz sierot. w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathuinv. Koszta z góry płatne. Biu· 
ro Av. Vice'lte M•chado 20 078 
- DR. BEMJAMIN LINS. 
Biuro Cllncelheiro &rradas 181 (063) 
--r>AVID ;:,ILVELRA DA MOTA. 
2 biuro rejentalne Sterot i Inventarzy 
Przy ulicy Marecbal Floriano Peixo• 
to 2 a. 042 

Dl< GASTAO FARIA 
Biuro Plac Ozorio n 49, Telefon e26 
044 
-0:=-.R ""':•a=u:-r· G~O~A~Mr::;;T~Ó~NI~O~DE;:::-;B:-:A~RRo;-
Bluro ul ,c:a Buenos Aires n . 16, feie 
fon 666 080 
- DR ULY.::;::;r.;:; YIEIItA 
Biuro ultca Rio Branco n 8.,, Tełe 
fon 376 020 

Najwiekszy wynalazek dla leczenia syfilisu 
Eli.:x:i:r ,,91.4"" 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. :u lutego 
1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczf\cym krew i lelrar<~twem wielkiej warteści, 
Jut przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby naw~t powa~niej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rQkll 
odjął. U 9~0/o mę~czyzn ~e>natych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczyną, ~e tysiące kobiet zamę~nych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłJoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz!\ zupełnie do odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz~ byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najoapowiedniej
szem lekarstwem, poniewa~ nie atakuje ~olądka i jest przyJemnym w 
u~yciu. "ELIXIR 914• nabyć mo~na we wszystkich aptekach i skła· 
dach apteeznych w Brazylji. 

~ łiłłów•7 skład łiłalvao e Cia 8. Pau.lo, A.v. Sao .Jolo t4a 

~~~lfllj· ~~~ISJ~ałł 

I
:~~~~~~:~Jil~~~~~:e 

S~anowne Panie ! 
W ciągu 4•ch godzin uwołni6 się możecie od kolek macioz• 

l 
oych1 jeżeli użvwa6 bedziPrie •Fl,UXO SEOATłN . .\c 

uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 

. 

• czerwca 1915 roku. Nr. 67. 
)Fluxo-8edat1na• jest jedyoym znanym produktem leczniczym, 

i] którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
.; Kolkf maciczne leczy w ciągu 4-cb godzin. U1ywany 15 dni przed 

porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdach ... Przy innych chorobach kobiecych .Pluxo-Sedatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Je<lyni depozytarjusze: 

Galvlą & Cła Slio Paulo AvenidaSAo Jollo 145. 

łl 

~lli111RB2BMIIR&IIi1Rll1IIIIBIIRIIilllllffaiiPI • • B Towarzystwa FraacaskJe Zeglaa:i Jlorskiej. 

l JłChargeur~s Reunis11 i ,,Su d Atlantiqueu 

l 
III 

l 
l • 

Reeularne odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 
do Hawre i Bordeaux. 

Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju
ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podrót Z"~ Saotos 
do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specjalnie urządzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 
mieszczenie 

Statki mają do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyll z Pallic:e do Gdań•ka od 

bywa si~ pociągami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gdailłka statkami komp. francus~iej .Transatlantique•. W ten 
sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz: bywaj4 nara 
żeni nasi pasaterowie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8A.NT08 Z RIO DE J &liEIRO 

•DESIRADEc: 14 marca 
»QUESSANTc 28 » 

l 
, LUTET lA • 5 kwietnia 6 kwietnia 

. I)HEDUANAc 6 • 7 )) 
Sprzedaż bileh5w z Brazylji do Polski oraz z Polski do 

11 Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższych in· 
łl formacji udziela 

11 Ignacy Kasprowicz 
11 Avenida l .uiM Xavier N 281 Kurytyba • 

~-~IHIIIIIBJBII"IIRIBIBIIIJIIIIB8 .. 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo~hados 

Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
Zawsze ma składzie wsf;ystko (:0 wchodzi w zakres materjalów spożywczy 
Wielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i z:agraAicznych, torebki na t)t 
i wszystko potrzebne dla palących. Skład zna~ych ~ygar babiskich jak: s 
erdich & Cia_" Stender, Danneman, Costa, Ferre1ra & Penna, M. Sennin ~ c 

Ulica Jose Bonifacio N 14 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Nov~mbro N.:7o. 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dzie 
zabawek, materjałów, przedmioty właściwe na pre3enty, oraz na karnaw~ 

Warto .przekonać się osobiście o dobroci towarów jako też 0 0· 

kich cenach 011 
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