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\ kredyty będą udzielane zależeć będzie roz- decydującym momencie subskrypcji zdobę- osoby, które są pochodzenia obcego od-

l wój tych albo innych dziedzin naszego ży· dziemy się na wysiłek, który rzucić ma trwa- noszą się wrogo do Polski. 
cia gospodarczego. A dalej: Bank polski po- łe podwaliny pod nasz byt gospodarczy. 

"Głos Narodu" pisze: 1 siadać będzie niesłychanie doniosly przywi Współudział najszerszych warstw polskiego 
Oczy i myśli całego społeczeństwa pol- , lej emisyjny. Wydawać może dwa rodzaje społeczeństwa w subskrypcji usunie niebez

skiego, znękaneg;o i ~yczerpaneg? czterole: ! b~nknotów (Jedn_ak bez z~'-Ynętr_z~ej róż!licy); pieczeństwo wprowadzenia w nasze sprawy 
tniem zmaganiem s1ę ze spadkiem marki, 1 Pierwsza zasadmcza częsc emiSJI musi byc wewnętrzne elementów niepolskich i to na 
wzrostem drożyzny, trudnościami kredyto· l pokryta kruszcem i walutami. - Drugi ro- tle najdrażliwszem - bo finansowem. 

ZATONIĘCIE STATKU POLSKIEOO. 

W drugiej połowie lutego br. zatonął wsku
tek zatkania się wentyla przy kotle, znajdu
jący się w porcie gdańskim statek polski 
~Gdańsk", będący własnością żeglugi pań
stwowej. Statek leży w odległości 8 do 1 O 
metrów od brzegu. Rozpoczęto pracę, aby 
na wpół zatopiony statek wyciągnąć z wody. 

wemi i t. d., zwracają się dziś w stronę kry- l dzaj emisji ma znajdować pokrycie w wekslfłch, Ody dzieło sanacji skarbu naszemi wła
stalizującej się w całej pełni akcji organiza- któremi emisja ta musi być w całości po- snemi siłami przeprowadzanem zostanie _ 
cyjnej Banku. emisyjnego, w tej_ nadzi~i, że ~ryta. '!v: !Y!" tak sk~mpli~owanym_ aparacie będzie to nietylko chlubny egzamin z po
przyniesie on tak długo oczek1wa_ną 1 tak Ja~ naJsil~IeJszy _wspołudz1ał czynmko~ pol- czucia praworządności i patrjotyzmu, ale i 
bardzo pożądaną naprawę skarbu 1 reguła- ski c~ posia?a. pie~wszorzędne z~aczeme. wielka wygrana w Ż) cm gospodarczem, któ- O OCHRONĘ GRANIC WSCHODNICH 
cję życia gospodarczego kraju. . ~Jewątphwie n_te bez ~n.~czema s~ tu ~z~~ rej nie osiągnęło żadne z państw powojen- POLSKI. 
Już rierwsze ~decydowane a szybkie za. rok1e komp~tenqe ,komiSJI. organizacyjneJ nych, a której znaczenia niepodobna dziŚ 

rządzema sanacyjne rządu zd_ołały w ~nacz. B~nku, Pol~k1ego, ktora mając praw~ przy- . jeszcze ocenić. Pod 1Jrzewodnictwem prezesa Rady mi-
nej mierze usunąć defetyzm 1 natchnąc p~ze- ~z1elac ak9e wed~ug własnego u_znan!a, mo- nistrów p. Grabskiego odbyła się w poło-
konaniem, że rząd odnalazł drogę własc1wą ze zgłaszającym s1ę z subskrypCją mepożą- wie lutego br. konferencja w sprawie ochro-
i prowadzą_cą do uzdrowieni~ _finanso~ego. danym_ elementom odm~cić przydziału_ akcyj. w.rrł.~.!!!tl .J:,·~. MAr ~'-"'fi ",_, 'r-1~,·1~'-~· .11 ny granic wschodni_h. Stwierdzono, że bez-
Załamała s1ę drożyzna, na oftqalnych 1 po- Chodzi tylkc o to, by hczba zgłaszaJących 1 t\taG~~~ Vi ~ df .." gAl pieczeństwo na granicy pozostawia jeszcze 
kątnych rynkach pienięż_nych , rojawi_ły się się ~yła tak wi_elka, aby I_TIOgła to prawo se- wiele do życzenia, choćby ze względu na 
masowo obce waluty, a _kilkanasci_e dm te~u lekq1 swo?odme wykonac. . . l ZAKOPANE PRZECHODZI NA WŁA· szczupłą liczbę policji i straży granicznej, 
st.anęła maszyna drukugca papierowy p1e- Odyb~ Je~nak, ~apływ kap1t~łu polsktego SNOŚĆ PAŃSTW A POLSKIEOO. _ mimo to poprawiło się ono w porównaniu 
mądz. . , . 1 okazał s._ę me?osc w~s~t~rczającym wys~: PA TRJOTVCZNV CZYN WŁADVSŁA z ukresem poprzednim. Konferencja uchwa-

Pols' a KraJOWa Kas~ Pans~w?wa drukując_a , nęłoby _się ~owc2.~s JUZ Jako _ostatecznosc WA ZAMOJSKIEGO liła szereg wytycznych uznanych za wska-
banknoty bez zabezp1eczema 1 bez ogram-~ zaangazowame kapitało w zagramcznych. Zby· · zane do uzdrowienia stosunków granic 
czeń na każde żądanie ministra sbarbu ~ · tecznem byłoby tłumaczyć, jak dalece było- Hrabia Władysław Zamoyski i siostra je- wschodnich. 
już nie istnieje. Wstrzymani~ druku bank~o- by to niepożąd:men:. Bo jeże!i 1:1dział zagra- go Marja zapisali cały swój majątek, to jest 1 
tów i daleJro idące cbostrzema budżetu zrow- mcy w fmansowamu przedsiębiorstw prze- dobra Kórnickie ze wszystkiemi folwarkami WIDMO ŻOŁNIERZA W CZĘ-
noważonego już w lutym br. - to dwa za mysłowych uważanym być zawsze musi tył- i Zakopane na rzecz państwa polskiego. STOCHOWIE. 
sadniczej wagi akty, zapewniające akcji, we- ko za ~łe konieczne, to dopuszczenie obce- Zadaniem tej fundacji ma być utrzymanie 
dług wskazań p. H. Vounga, główny waru- go kapitału w większej ilości do banku o 1 szkoły dqmowej pracy kobiet w Kórniku 
nek powodzenia i udanie się reformy mo- tak szerokich uprawnieniach państwowych, i wychowanie młodzieży męskiej w duchu 
netamej u samego jej założenia. jak bank emisyjny, mogłcby stać się niebez polskim i katolickim oraz pomoc naukowa 

"Akt ustawodawczy- jak mówi odezwa pieczeńs_twem. dla uczniów wyjątkowo zdolnych. 
komttetu organizacyjnego Banku Polskiego - Podmosły się głosy, że zagwarantowany Patronat d t · ,.~~d · · . b' , 

d k t 1 · d ł , t t ~ d · ł d k , · · d . na ymt za.-..1<1 .11111 maJą o jąC 
został o .o~any, rłesz a na ezy o słpo ~"Czhen· st a u_ .. o_wko ~t Złla rkzą . u w ·Bwysok 'Ops~ll Jk~ n eJ Prezydent Rzeczvpospolitej Połskirj pan Sta-
stwa gdyz Jego g osy rozstrzygnę y o c a- rzecJej ap1 a u a cyJnego a n u o s tego, · 1 W · · h~ k' · k d ł D l b 
rakt~rze prywatnym a nie rządowym banku jak~ spółki ? ~harakterze prywatnym - że 015 aw OJCiec ows 1 1 ar yna a or. 
emisyjnego w Polsce". ud::1ał ten me Jest oożądanym, że rząd bę- RUGOWANIE WROGICH POLSCE 

Nie ulega wątpliwości, że ogólna suma dz1e mógł wskutek tego wywierać zbyi sil- URZĘDNIKÓW, W WOJEWÓDZTWIE 
kapitał~ akcyjnego ~owego B~nku.- 100 ny nacisk n~ działalność tej . ins!ytucji. Po SLĄSKIM. 
miljonow złotych - 1est tak mską, ze społe- wotywano s1ę na statut angielskiego banku 
czefistwo polskie, nawet mimo niepomyślnych emisyjnego, opartego na wyłącznie prywatnym 
stosunków powojennych: może ją nawet kil- kapitale. 
kakrotnie pokryć. Jest w możności i powin· W Polsce stosunki nie są niestety korzystne 
uo ją pokryć, bo trzeba zwrócić uwagę na tak jak w Anglji. Obecność rządu będzie tu 
olbrzymie znaczenie, jakie bank ten . dla na- zatem gwarancją, że polityka Banku emisyj
szego życia gospodarczego posiada. Cd stopy nego pójdzie po linji interesów narodowych. 
dyskontowej tego banku zależeć będzie ta- . W ~~żdym bądź razie punkt ciężkości ca
niość lub drożyzna kredytu. Od tego komu łej akqt spoczywa w te:n, czy w obecnym 

Z Warsr.:awy don03zą, że ministerstwo 
handlu i przemysłu poleciło przeprowadzić 
w moje wództwie śląskim zbadanie stanu 
narodowościowego wśród technicznych i ad
mini;tracyjnych wyższych urzędników. Zarzą
dzenie to spowodowane zostało zarzutami, 
że na wyższych stanowiskach urzędowych 
województwa śląskiego znajdują się często 

Do zarządu gminy żydow~kiej w Często
chowie zgłosił się niedawno stróż miejsco
wego cmentarza katolickiego i oznajmił, że 
we śnie zjawił cię kilkakrotnie przed nim 
żołnierz, nieboszczyk, który oświadciył, iż 
jest żydem i niewłaściwie jest pochowanym 
na cmentarzu chrześcijailskim w Częstocho
wie. Ostatnir11 razem nieboszczyk zagroził, 
że jeż~Ii_ o tern nie _doniesie !do gminy ży
dowskieJ, to go udusi. Zarząd gminy zawia
domił o tern rabina, który zwołał naradę 
celem obmyślenia sposobu zbadania sprawy. 
Nazajutrz po tym wypadku przyjechała do 
Częstochowy żydówka z prowincji i oznaj
miła, że poszukuje syna, którego niegdyś za
brano do wojska i niema od niego od wielu 
łat żadnej wiadomości. 

Tymczasem syn, ten w postaci widma zja
wił się jej we śnie i oznajomił, że pocho
wano go na chrześcijańskim cmentarzu w Czę-

W walce o mlljOD:f. Tajny ajent pociska ?.:nów swą latarkę i widzi waru. Chybi pan pnwno, a wtedy biada nam. słowo. p, ło~nie ich jest rozpaczliwe Mając teraz 
przy blasku fuj z jednej strony ścieżki głęboki ry!l Zresztą i te drzwi będl.ie trudno zabarykadować. podwójną straż u wejścia, nie mogą oni nawet o 
w skale. Nie namyalaj4c siq, wsuwa się Miller w - Cói więc :1.robimy? walczen u z nimi myśleć. 

Bomans z naszych czasbw w 4 torndch, w1p:ki 1en otwór i pociąga kom'sarza za sobą. W - Szukajmy iunej drogi. Przypominam eobiP, Nie poz(staJe nic innego, jak zapuścić się w 
przez Jerzego Bornes'fl. chwilę później dochodzi ich bl'sk1 blesk pochodni. że ten otwór, którym mnie tu doprowadzono, n·e głąb jaskint i szukać innego wyjścia. 

168) 
(Ci14g dah:;zy). 

Jest to sam Rudobrody, który nie widzi obu ucie- miał żadnych drzwi ; musi to więc być gdzidndz'ei Postępując dalej wąskim przesmykiem, do któ
kinierów, scho\\anych w norze. - l to być może. W kaidyDJ razie tędy ria rego się schronili, dostają się w głąb- groty, a 

- Co tu teraz zrobić? - pyta Ritter, gdy Ru- wyjdziemy. Wracajmy więc i szukajmy innego stamtąd, idąc prosto naprzód, dochodzą do m:ejsea 
Nareszcie przebyli obaj najniebezpieczniejsze dobrody znów u następoego xgi~:;ci~t. znika. - Czy wyJścia na świ11t, bo ta rozległa jHskinia musi mieć więzienia Rtttera i obozu przemyt1•ików. Widzą oni 

!miejsce i wsl&jqc z niewygodnej pozycji przy ziemi, odczekać i zobaczyć, czy Rudobrody tędy wróci? jeszcze i na o·wory z dalektt blask ogniska i poruszających się pochodni. 
dą w ciemności na omacki dekJ. Miller pociska - Pewno - potwierdza Miller - ucieczka pa· - A je~eli tymczasero odkryją, że pana nie ma Rudobrodv szuka wraz ze swymi towarzyslami 
nÓw swą elektryczną latark~ i wsknznje pr;y sła· na jeszcze nie odkryta. Szd przomytnik6w chce w celi, panie komisarzu? - pyta Miller. - Oba- za. ;..biegłym więźniem 
ym blasku jej na głębcką rysę w skale, szepcząc tylko skonstatować, czy st!'aż u wrjścia je'lt czujna. wiaro się, że to jeszcze tysi~c razy gorzej będzie. Miller z kou..isarzem nikną znów w cierna~ 
omiserzowi na ucho: - - Będz=emy więc w najlepszym razie musieli A wracanie tq sarną drogą także niemało ryz; kowne.

1 

ściacb i postępują na omacki, dalej, gdyż nie od• 
_ Tędy musimy się przecisnąć. Jest to droga stoczyć walką z tym na straży stojącym paczkarzern. - JPst tyle głebif'ń i dziur, do których się za ważają s'ę na użycie latarki. 

rowsdząca do wyjścia z jaskini. Tak uchodzi kilka minut w nt~prężonym oczeki· !JChsc można, dyby za nami we wnętrzu jaskini Nsgle r1nlegll się znów w pobliżu odgłos kw· 
_ Czy nie ma jeszcze jakiegcś innego otworu ? waniu. Wkrótce !!łyszą oni znów CJężki krok wra· .szukano - perswhduje komisarz.. ków i po chwili pada też pierwszy blask zbliżająr 
- Nie wiem szepcze Miller. - Ji:i znam cającego Rudobrodego. M1ller i Rtter zasuwają się Wracają więc napowrót. Ledwo jednak uszli cych się pochodni. J·est to znak, że prześladowcy 

Jko ten jeden i zapamiEltalem sobie drogę do niego l jeszcze głębiej w swój schowek. pół dro_gi, dovhodzi ich odgłos i głosów ludzkich. już są blisko. 
__ Czy nie natkniemy się na straż ? - pyta Rudobrody przechodzi tuż obok nich, nie mając - Widoczne Bandyci zbliżają się, - belkoce Miller i Ritter nie rnogą się cofnąć, a w okołO' 

omisarz trwożliwie. najmniojszego o tern przeczucia. Skoro tylko odgłos M1ller niemniej zastraszony. nich są wy<:okie ściany skalne, tworzące jeąnolitlł 
_ Jest tu tylko jeden przern1 tnik, a z tym da- kroków jego si~ gubi, wysuwają s·ę oni obaj z tej Gwar ·zbliża się z każdą sekundą. Teraz roz- całoś.:!, bez żadnych szp tr i schowków. 

y sobie przecież we dwóch radę, pa':lie komisarzu dziury i idą na. omack~ ?alej . brzn~iewa przerRź1 iW:y świ•t: Jes_t to syg~ał, na ~to · Nie ma;ąc iaoej rady, wspinają s•ę czemprędzoj 
odpowiada Miller zuchwało. - Ja 1estem uzbro· N1ebawem uoc:hodz1 ICh słaby promyk śwtatl ::~ .l ry mebawem odpow1ada św1stame z drugiego kcnca po stromej skale. Wtem potyka s.ę Rltter, kamieii 

ny a oto rnwolwer dla pana. który się coraz wzmaia. Nakazuje im to jeszcze - Co§ ich widocznie zaalarmowało - mówi usuwa mu się;: pod nóg i pada z łc,skotem w głębię, 
Ritter bierze podaną sooie broń i postępuje już większą Cl&trożność. Stoją oni znów u zakrętu i R tter. Teraz jesteśmy w łapee pomiędzy strażą Łoskot ten zdradza ich naturalnie. Powstsje o-

rochę odważniej za Millerem. k_J ętą ~ązką ścieży: śledzą z p oz~ r~gu skaly, rokognv~kujf4~ pole. u wejścia ~ Rudo_b~odym i jegG zgraje.' krt•pny hałas. Wszyscy przybiegają za Rudobrodymi 
. która s;ę na odmianę mieJscami rozszer;~;a 1 O dwadz;eśma kroków (:Jd mch WISI na baku l\11ller me trac1 Jednak przytomności, Przy blas• który stL•zela, lecz kula świsnęła tylko obok deM 

dwy~sza, miejscami znów ścieśnia si~ i zni~a. przytwierdzonym do liikały l tarka, a pod nią siedzi ku latarki swej spostrzegR bardzo wąski boczny ko.. tekty\\a i odbiła się o skał~ 
Od czasu do czasu rozświeca Miller na chwilę na kamieniu przemytnik, któremu straż u wejścia rytarzyk i wciska się tam z Rittarem. Rittor zrywa się i pędzi dużemi susami pod gór~. 

~
q latarkę. aby lepiej rozpoznać d~ogę i prędz?j tej ~10cy por~cz~no W~jście !o zaś ~ab~rykadow~ Po c~wili przec:hodzi t~dy . Rudobrody z Ka- ·- Miller l - woła przyciszonym głosem. -
na wolność wydostać. Nagle łaple Ritter ramu~ ne Jest CięikJemi drewmaneun drzw111mi, tak, ze sprero z Jednej, a pnemytmk: sl6dzący ca straży u GJzio pan jesteś ? 

llera który naprzód postElpuje i szepcze przma- blask latarki ze dworu widziany być nie może. wejścia z drugiej strony. 'Każdy z nich ma pocho N e dostaje jednak odpow 'edzi. Gdzie~ się jogo 
ny: ' . . . . O!li.eśmieleni spost~zeże~iem. tern, zatrzymują się dnie albo Markę w ręku . . wieriJy towarzysz mógł podziać? Czy spadł w 

_ Czy słys~y pan krokt? PrześladuJą nas l :lCłeku~Ie~zy przez c~wdę, me Wiedząc co począć. . - Komtsa~z ue ekll - grzm1 ghs Rudobro~e · przepaść? 
w tej chwili dochodzi i ucha Millera odgłos Jezeh K~ str~żmk zobaczy, to z11raz wystr:u,h. go. - S~m dJabc~ ~u w tern pomódz musiał. Komisarz nie ma jednak ctasu do namysłu, 

~tkich k.rvków. Trudno rozró~nić z powodu echa: Ale chcćby JID s1ę nawet udało usunąć go ~pttr~ Czy go ~~kt me w<dZJ~ł? . . . gtiyż słyszy już za sobą wspina jącego ~ię Rudo-
to )l:rokl jednego człowieka, czy kllku ludtl kulą w łeb, to zawsze jeszcze zostani} dr7.Wl, kto- - N1e l - odpowiadaJą wszyscy grem1alme. broclego z j(Jgo zgl'ają Biegnie więc dalej tak, że 

azu. tych otworzenie wielkie trt ldności sprawie im może. Rudobrody klni) i wścieka s:ę ze złości. orldec:hu złapać nie może i wreszcie dla wytchnie-
Nie ma mo~ności ccfoięcia się. Postqpowanie Po krótkiej naradzie bier~e Miller re}Volwer i - To nie rnoia Lyć, .aby on się z wnętrza ia· nia na chwilę zatrzymać się musi. 

przód wobec tych warunków zaś j t ..t oiebezpie- celuje na nic złt>go nie przeczuwaJI\cego paczkarza. skini wydostał - woła po chwili namysłu. - Znaj· Widzi coraz bliżej blask pochodni i ogląda siq 
a, gdyż nie ulega wątpliwości, ~e prześl~dowc~ - Musimy tędy przejść - szepcze on - · a to dziemy go tu jesze.1c, a wtedy djabli go wezmą niespokoJnie za j11kimś schowkiem. 
dogonią, 8 jeżeli jeszcze straż u wejścla stm, tylko będzie możliwe, gdy t('gO bandytę zastrzelę . Naprzód f Wy obaj zaś, idźcie oa straż L\ wyjścia W pośpieebu swym czyni krok naprzód, ale 
będą oni między dwoma ogniami bandytów . Lecz Ritter chwyta go za ramię i ostrzega go Kasper z przero ytmkiern odchodzi w stronę wyj cofa s :ę przer»Żmily, bo tuż pl.'zod sobą widzi głęboką 
_ Schowajmy si~ prędko - woła R1tter Mil· szeptem : ścia, a Rudobrody wraca i znika w głębi przepaść, z której dna szum wody go dochodzi. 

~wi do ucha. - Odda:tlenie za duze jest na strzał z rewoh Qbaj zbiegowie słyc:zeli w schowku swoim katdę l Z drt.eniem i aroz'\ patrz~ on w ten okropn-y grob 
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Sp?cja Jność; choroby kobiece i dzie· l k. Bo~a czuwa. z glęhL kfl wiarą w tą ::lwię· L t. lil ft m 
cinne. L ... 11xuje od 10 do 12 i od 4 pO S 11. tą Opatrzność grono pań of.arowalo 

Cieplaka pod war unkiem na- !ł 
tycł1mbstowego opuszczenia~ 
terytorjo m Bosjt. l 

(J ·st to prze1cw~zystkiem zwv· ~ 
ciąstwo cnoty nad bezprawiem, a ~ 
ta~że bezwątpienia skutek usilne· 
go i bezustaonego s tarania Ojca Sw. 
któ! y w o~tatnich d oiach zwrócił 
się w tej sprawie tło obecnego 
premiera rząd:.~ angielskiego p. Mac· 
donalda z okazji uznania rządu sa. 
wiełów przez Anglj~. Prawdopo· 
dobnie rząd a ngielski, czyniąc za1 
dość prośbie Ojca Sw. uwolnienie l 
arqbiskupa Cieplaka, postawił 
ra ko jeden z w a ruoków uznania 
rządu b olszewickiego. p, R.) 

do 5. pracę swoją w niesieniu pomocy i ko· 
Kunsultorjum i rezydencjs: ul, Com- lotaoiu o nil\ u spoieczeństwa. Ofiarność 

mendador Auujo n. 5 -.J. Telefon n. 85') Od Pani Dl·. Eugenii Miszke, mał~on• jest znaczna, skladają datki możni i 
O 2 ki pana Konsola Zbigniewa Miszke otrzy· biedni, dorośli i dzieci Niechaz skła-

małiśiDY tJastępujące pismo: dają ofiarę odejmuiąc !!Obie i swojeJ 
rodziny potrzebie. Zasilać musimy mło-

..... .............. ...... . •···· - ···-... S .... ~ .- ·----·-·-·-· == 
stochowie. Rabinat roz1-ocząl badania w 
S;,;Jitulu woJskowym i 'stwierdził . 1e przed 
kilku laty zmarł tam żołnierz bez IE>gi· 
tyru,.<·j i. który mi~:~ l tytko przepustkę na 
im;ę Maurycy Kapusta. Pocbowano go 
wtt~dy i ;totnte na katolickim cmentarzu. 
W ohoe tego wiu d ze woju we wydały 
::wzwoleuie nn wydobycie zwłok, poezero 
odbył się drugi raz pogr.~~:eb podług rytua• 
lu żydowsk1ogo. 

REWOLTA NA UKRAI,IE. 

Jak dcnoszą do Warszawy ~·owetanie 
rewolucyjne wybuchło na Ukrainie w po• 
łowHl lutego br. Wiele osób cywilnych, 
wystr aszooych wszcz~tą walką usiłowało 
ptzedo!tac sią przez granicą rumuńik(\. 
Rurnuń "ka straż granic~na została znacz· 
nie powiękswmt. Powstanie skierowane 
jest przociw żydom i komisar.i:om SO· 
wieckirn. Chłopi powypqdzali wszystkicb 
komisarzy i żydowskich urzędników i setki 
uchodźców żydowskich uciekło nac gra
nicę rumuńsklł w nadzieli znalezienia 
pomocy l)rzed prześladowaniem, - Rząd 
rumuń >ki jednak nie pozwolił im pr.~:e · 
kroczyć granicy. Walka toczyła się prze· 
ważnie mi~dzy zbuntowaneroi chłopami 
i wojskiem bo:szewickiem. 

WOJNA DO,MOWA W ROSJI. 

Donoszą do Warszawy, ~e wiadomość 
o wybuchu rewolucji na Dalekim Wscho 
dzie i ogłos7.eoiu monarchii potwierdziła 
się. Rząd sowiecki głosi, te rewolucję 
popierają rządy Japonji i Chin. Bunt 
szerzy się jednakże w samej Rosji euror 
pejskiej. Doniesiono bowiem z Rysi, ~e 
Trocki wspólnie z Budiennym utworzyli 
w o~elu glówną kwatero armji, aby 
zorganizować walkę przeciw obecnemu 
rządowi. 

Ni!:'zadówoleni z obecnego rząllu do
magaJą się przedewszystkicm wolności 
handlu i zaprzestania prześladowań Ko
ścioła i wiary, wskutek czego zdobywa
ją sobie wśród chłopstwa więcej zwo• 
lenników. Trocki wystosował do central· 
nego komitetu partyj komunistycznych 
zawezwanie, aby ustano z gwałtami 
przeciw przywódzcom politycznym Je, 
żeli obecni rządcy Rosji sowieckiej Sta
linr Zinowiew i Kami9niew nie przesta. 
ną z tern, nastrój wśród dowodzflcycb 
wojskiem czerwonem oficerow zwróci 
sią przeciw nim, a skutki będą nieo· 
bliczalne. 

Jllk z powy~szt:>go widać coś w 11raju 
bolBzewickim" zaczyna sio psuó. 

POLSKIE AMBASADY. 

Poselstwa polskie w Paryżu i Moskwie 
mają zostać zamienione na arobasady. 
..Ambasadorem polskim we Francji ma 
zostać Roman Dmowski, a w Moskwie 
obecny poseł Darowski. 

Wieleboy Księ~e Redaktorze t dzie~ rozrzuconą po całej Polsce. czuj-
Niniejazem zwracam się do W-bnego nie strzegąc sprawiedliwego podziału, 

Ks Rodaktora w sprawie przyjścia z Karminy, odziewamy i obuwamy. Po· 
pomocą głodneJ dziatwie w Polsce, za. sylamy wszędzie skąd tylko dochodzi nas 
łąclając odpis odezwy, którą Pani Prezy· głos koniecznej potrzeby, Ale obf1te dary 
dantowa Rzeczypospolitej Polskiej Marja prędko topnieją i potrzeba wciąż no• 
Wojciechowska skierowała do u::nie, z wych i nowyelf .•. 
prośbą o jej najslleraze opublikowanie. llarja Wojciechow•k• 

Ola orjentacji pozwalam sobie nadmie• Żona Prezydenta Rzplitej Polskiej 
nić, ti szlachetna akcJa pań polskich, 
wszczęta pod Najdostojniejszym Prote• OD REDADCJI. W poprzednim nu· 
ktoratew Pani Prezydentowej Rzeczy- merze ,Gazety Polskiej( umieśctliśmy w 
pospolitej Polskiej, akcja ratowania dziec- artykule wstępnym wezwanie WielkO' 
ka polskiego rozwijała sią o własnych polikiego Ozarwonego Krzyża, o ofiary 
siłach dotąd skutecznie. W ostatnim do· dla polskich dzieci, które skutkiem woj· 
pi ero czasie trudności finansowe kraju ny i jaj następstw przechodzą prawdzi · 
akcję t Q zaczęły paralito wać. Za wiesze, we męczeństwo na tym padole płaczu; 
nie jej równałoby siQ śmierci setek mło• dziś umieszczamy podobne wezwanie, 
dzieży naszej. tego be:r.cennego kapitału zwrócone do całego Narodu Polskiego 
orzy:~złości Dlatego nadeszła korilieczność przez Panią Marj~ Wojciechowską, do· 
zwrócenia słQ o po.moc z zewnątrz. W stojną i godną Małżonkę Najczcigodniej· 
tym też celu zwraca się Pani Prezyden- szegQ Prezydenta Rzeczypospolitej. P. Sla· 
towa Rzeczypospolitej Polskiaj za moim nislawa Wojciechowskiego - Obie te od~: 
pośrednictwem z calem zaufaniem do zwy wzvwsfą CAŁY NARÓD POLSKI 
kolonji polskiej w Brazylji, znanej z DO NIESIENIA SZYBKIEJ POMOCY 
Helmych patrjotycznycb aktów.:o ezynne tej naszej kocbanej dziatwie, tym nie· 
poparcie wysiłku Polskich Pań w Oj• wionem i bezbronnem ofiarom okrutnej 
czyźnie. wojny, Cały Naród Polski, a więc i 

Znając społeczne u§wiadomienie i wy• Polacy, pozostający poza granicami 
soce patrjotyczny duch Szanoovnej Re · państwa polskiego, muszą pospieszyć z 
dakcJi apeluję śmiałe o pomoc dla szla~ pomocą dla tej dziatwy polskieJ, dla tych 
chetnego zamierzenia naszaj dostojnej tysiocy sierót i bezdomnych potomków 
Prezydentowej i prosz~ e łaskawe opu• naszych bohaterów, aby nie zginęli z 
blikowanie załączonej odezwy odpowie· głodu i nQdZJ, aby opuszczeni nie nau· 
dnio ciepłym komentarzem. czyli się przeklinać wł~nej Ojczyzny. 

Celem ułatwienia kolekty załączam li. Rodacy l Czy~ wobec tej nędzy 
stą N. 3, sporządzonlł i zarejestrowaną i cierpień wszelkiego rodzaJu, jakie sku• 
w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, tkiem wojny światowej i najazdu bot. 
dla wpisywania datków, które wpłyną szewlekiego cierpią tysiące naszej pol 
pod adresem Szanownef Redakcji na cel skiej dziatwy-pozostaniecie glusi i nif!· 
wyżej wymieniony: .CHLEB GŁODNYM czuli 1 Czyż potrzeba Was zach~cać, 
DZIECIOM11 i które zostan11 przesłane byście jej z pomocą spieszyli ? O nie l 
do Belwederu. Wypełnione listy i datlri Dal1ście Ju~ tyle dowodów ofil\rno§ci na 
proszą łaskawi6 kierować do Konsulatu ró~ne cele, Których od Was ~ądała Ma
Rzeczypospolitej Polskiei w Kurytybie. tta Ojczyzna, ~e ani na chwil~ nie 

Prosz~ przyfąć W. S:r;. Ks. Redakto• wątpimJ, ~e i teraz pośpieszycie z po· 
rze wyru'f prawdziwego szacunku i po· mociJ tej niewinnej, z głodu, zimna i O• 
wania puszczepia ginf!Cef dziatwie. Ale je~eli, 

Dr Eacenja Jlhtzke który 'i W as nie zechce zrozumieć po• 
łożenia tej dziatwy, to niech spojrzy na 

Zona Konsula Rzeczp. Polskiej. swe własne dzieci, i niech sobie przed• 

W zmagająceJ się z wrogieroi siłami 
Polsce, jak długa i ezeroka, z miast i 
miasteczek rozeszło siQ echo skargi dzie 
citcej. Skargi braci i sióstr naszych bo· 
haterów z pod Lwowa, Warszawy. Skarr 
gi dziatwy cichej, zamkniętej, w czterech 
ścianach zimnego schroniska bezradnej 
i !ałosnej w swojej niemocy. Dziem tych, 
którzy ginęli śmiercią za Polskę w nie· 
o~arnionej m~ce przewidujący rozpaczny 
los opuszczonych prze~ nich dzieci bez 
mocy ujęcia sią za nimi. D~ieci z któ· 
rych wiele ma jeszcze iywo wyrytą w 
pamięci serdeczną troskę rodzicielską i 
spokojne ciepło ogniska domowego. Z 
przepojoną ~alem cż~sto ch(mł duszą i 
ciałem stoją dziś przed społeczeństwem 

stawi, jakby cierpiał. gdyby te ukochane 
dziatki zmuszone byly znosić głód, zimno 
i brak czułej rodzicielskiej opieki. 

Spieszciot więc Rodacy, z pomocą 
tej biednej dziatwio, chociatby z naj· 
mniejszym datkiem l Spiesz i Ty dzia· 
two polska, tu ~Yj'łca, z pomocą Twym 
cierpiącym rówieśnikom, spieszcie w:.zy 
scy, dla których nie jeit obcem cierpis. 
nie tych biednych sierotek, a Bóg W a m 
to stokrotnie wynagrodzi. A nie zapo. 
minajcie o przysłowiu, te dwa razy daje 
ten, kto zaraz daje. 

Lista składak N. 3 dla głodnych dzieci 
polskich znajduje się w naszej Redakcji, 
która wszelkie uadesłane datki w niej 
zapisywać, i w gazecie ogłaszać będzie. 

REDAKCJA. 

P olska. Wa rszawa 18. - Nie· 
regularne bandy IHewskie przekro· 
czyły granicę Pols ki i napadły na 
polskll straż gr~oiczną. Pa premjer 
Grabski odnośnie do tych napadó w 
oświadczył w s~Jmie, że rząd pol 
ski jest przekonany, iż napady te 
były dokonane b~z upoważnie·nia 
rządu litewskiego. 

Warszawa 18 - P t asa lewico. 
wa napada gwałtownie na p. Skir. 
mun ta, delegata polskiego przy 
Lidze Narodów z~ niekorzystf'e dl1 
Pols ki załatwienie przez L!c;~ Na 
rodów sprawy Kłajpedy i J aworzy 
n y i ~ąr1aj~ odwołania go natych 
m1ast z tego stanowiska. {Gdyby 
w Lidze Nar( dów zamiast p. Skir 
muuta zasiadał żydek p. Askenazy, 
który tak nie ~atrjotycznie i nie· 
doleżnie bronił w Lidze spraw Pol 
ski odnośnie do Niemców, to lewi• 
ca z pewn~śd'ł alboby milczałat 
albo wynosiła pod niebiosy pa trjo• 
tyczną. i rozumną jego działalność, 
ale że spraw polskich w Lidze Na. 
rodów broni :.eodekc pa Skirmunt. 
wi(c huziu na niego, bez wzg1Q1U 
na to, czy było w jego mGcy po· 
myślni\~jsze załatwienie spraw 
Kłajpedy i Jaworzyny. Ale to jaż 
taka &asadniczno , bezpartyjna i 
patrjotycznac polityka socjalistycz· 
no -lewicowa. P. R.) 

Warszawa 21. - Prz.sa polska 
obt1rzona jest postanowieniem Ligi 
lfarodów, powziętem na posiedze. 
niu dn. 1-' marca pod przewo• 
dnic,wem p. Davis'a Normana, 
mocą, którego terytorjuro Kłajpedy 
(Memel) przył~czono do Lit~y. De 
legat Polaki przy Lidze Narodów 
p. Skirmont nie uznał tego posŁa 
nowienia i odnośnego dokumentu 
oie podpisał. 

(Gdy to niepomyślne dla Polski 
i stronnicze załatwienie kwestji 
KłaiPedy, dołaczymy do wielu po· 
p rzednich krzywd, wyrząd2:onych 
Polsce przez Lig~ ~arodówł to mu• 
s imy przyjść na1·cszcie do przeko· 
naoiał że Liga Narodów, która 
rząd za Aoglja i masoni, j est insty 
tucją w wysokim stopn iu dla Pol 
ski szkodliwą, i że Po!ska, id"c 
za przykładem Danji, powinn & z 
Ligi Narodów wy~tąpić,:aby oszczę• 
dzić sobie dalszych upokorz~;:fi 
i krzywd. P. R.) 

Warszawa 28 - Telegram7 
nadesłane z Jloskwy zawiada· 
miają, że rsąd sowieeki nwol· 
nil z wl,zienia arcybiskupa 

P~p1erosy »VEAUO· LOTUS 
mi"S7.~ ntn~. d<>hl<:-! tr\"' 

-----------------------------
Anglja Londyn 20. - Dono· 

szą z Delhi w lndjach1 że gdy pod. 
czas szalej ~cej burzy przez most 
w pobliżu Bareilly przejeżdżał po• 
ciąg kolej owv, został porwany przez 
trąb~ powietrzną i rzucony do rze• 
ki Zgio~ło 50 pasażerów, a przesz· 
ło 50 zostało ciężko poranionych. 

Albanja. Londyn 22. - Ko, 
respondent dziennika an gielskiego 
, Daily Telegraphc donosi z Alba· 
oj i, i e katolicy albańscy postano. 
wili apelować do Ligi Narodów 
i prosić ją. aby administracja i O• 

brona Ałbanji powierzoną została 
Włochom. 

----~~~----~~~~------Papierosy •·VEADOc 
La Reine 

mieszanin~ wvflzukana 

Japonja. Lon dyn 22. - Tełe· 
grafUJłl ~ S aseho w Japonji1 że ja• 
pońska łódź podwodna1 mająca 
na s wym pokładzie 4 oficerów i 40 
żołnierzy zatonęła ws kutek zderze· 
nia z okrQtem wojennym :.Tatsutac. 
Zdołano uratować 18 członków 
załogi. 

Londyn 22. - Z Tokio donoszą 
że s tan zdrowi& cesarza japoilskie· 
go Y osh thito" k tóry od dłuższego 
czasu był chory, znacznie si~ po
gorszył. W J aponji panuje z tego 
powodu wielki smutek i obawa 
śmierci tego d obrego monarchy. 

Londyn 25 - Donoszą z Tokio, 
ze m inister wojny ogłosił oficjał , 
nie, że 3.osja mobilizuje wojska 
przeciw J aponji i Chinom. Minister 
z a wiada mia, że chociaż J &ponja 
nie jest do wojny przygotowana, 
to jedna k będzie umiała zareago• 
wać przy pomocy inoycb państw, 
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Daremnie ogląda się w prawo i w lewo, lecz okna wyglądają jak próżne jamy oczne. Mimo, te i twarz zwilżoną ju! prószącym, drobnym deszczem. - Deoeszy ? O, tak ... dostałem •. wczoraj rano, 
nigdzie drogi wyjścia znaleźć nie może. Ze wszy zamek wygląda okazale i dość masywnie, poznać Chwiejąc się, wyjeżd~a powóz na stary mostek, ale nie czytałem. Moje okulary złamane - unie• 
stkich stron zaś wspinają się za nim przemytnicy przecież, te jest do~ć podupadły. którego spróchniałe belki trzeszczą i jęcżą pod ci~ winnia się stary gded iwie, 
Spostrzegli go już i wydają dziki okrzyk tryumfu. Szczególnie widoczną jest du~a rysa, ciągnąca żarem kół i kopytami końskiemi. Woźnica u§miecha si~ dobrotliwie. 
Nieszczęśliwy komisarz zdaje sią być zgubionym. sią zygzakowalfł linją przez ~cianę od strony stawu Tuż przed bram14 zatrzymuje się woźnica i pa· - No, ojcze Bertoldzie, ta szkoda 1atwo sią 

W tej chwili największego niebazpieczeństwa t>d daehu począwszy, aż do ciemnych fal wodnych trzy bezradnie na zwarte jej skrzydła z czarnej da naprawić - mówi pocieszająco. - Dajcie mi 
spostrzega nagle z dołu ś\J'iatełko . W wodzie stoi Na końcu wznosi się duża, niezgrabna wieża, masywnej d~biny. Nie widać te~ z zewnątrz ani swoje okulary, to ja je dam naprawić i odeślę je 
ludzka postać, zanunona po kolana w ciemnej toni. a pod nią widać sklepioną, ponurą bram~, jedyne dzwonka, ani też niczego innego, czemby można wam przez listonosza. 

jest to ·Miller, który podnosi swoją latsrkQ w weJście do pałacu, które otoczone jest z trzech dać sygnał do wnętrza. - Hm l - mruczy kasztelan i patrzy w stront 
górę, poznaje Rittera i słyszy głosy prześladowc6w. stron głębokim rowem, wypełnionym wodą. Pornysłowy furman trzaska kilka razy z bicza, powozu, z którego panie Jeszcze nie wysiadły. 

- Zeskocz pan do mnie, prędko l - woła Mil· Do bramy tej dostać aiQ mo~na tylko zwodzo· lecz gdy i to pozostaje bez rezultatu, zeskakuje on - C~y nie zabieracie tych gości nazad ze so· 
ler c!cho. nym mostkiem, którege zardzewiałe łańcuchy pr1.y· z kozła i wziąwszy kamień do r~ki, bije nim o bą ? - pyta on po chwili. 

Ritter waha sią, lecz tylko przez chwilą, nie mocowane Bfł do wiety. bramę, ~e się głośny huk w Qkeło rozchodzi. - Broń Br>~e! Te dwie panie tutaj zostają, 
widząc jedoak innego wyjścia, czyni on zamach l Ten oto zamek, wyglądafi\CT już trochę jak Nikt się jednak nie ukazuje i nie odzywa, a ojcze Bertoldzie. 
do skokn. ruina, jest rodzinnem gni~zdem barona Foobren orama zostaJe fak przedtem zamkniąta. - Tutaj, gdzie? - woła stary przestraszony. 

Równocześnie pada strzał. PrzemytDicy słyszą Rodzina jACO nie mieszka tu ju~ od niepamiętnych Wtem wychyla się z powozu twan kobiec~ , - No, tu, w tern starem pudle - odpowiada 
ohrzyk i postać Rittera znika przed ich oczyma. czasów, a zaw!aduje nim tylko stary kasztelan. zasłonięta welonem l owinięta ponadto białą chustką. furman 1 wskazuje na zamek. _ 

Kilku szybszymi krokami dostaje si~ Rudobrody\ Na wielką przestrzeń w około nie widać tam Na wołaDla f ej zblita się woźnica do niej i bie - Jak długo? 
na miejsce, gdzie przed chwilą stał komisarz. Po- ani jedneJ zagrody, ~adnego liladu ludzkiego istnie· l rze z rąk jej du~y klucz dziwnego kształtu. Wraca l -Nie wiem tego l Może na zawsze l 
chyla się nad przepaści,, rozświecając ciemności nia, Ledwo raz na kilka tygodni zabłąka sią tu ja on z aim napowrńt do bramy i otwiera ją, Stary kasztelan tak jest zakłopotany, :te do sło· 
pochodnią. kiś wędrowiec. Cią~kie skrzydła jej rozchodził się ze skrzypie· a przyjść nie może i qapi sią n& mówiącego z 

Nie widzi jednak nic, prócz czarnej t<>ni, odbi- Najblitsza wieś le~y po drugiej stronie laso, w niem i trzaszczaniem i powoz wje~d~a do wnętrza. otwartą, bezz~bną gębą 
jającej się z szumem o skaliste urwiska. kilkornilewym oddaleniu. Mieszkańcy tej wsi zaś Potem zamyka woźnica bramą nazad na klucz i - Chodźcie ojcze Bertoidzie i poka~cie pa· 

- Tam się stoczył l - woła Rudobrody do unikają stare zamczrsko, nie dla zapadlego wygl14 wjeżd~a na ciasne podwórze. niom, gdzie się rozgościć maj14 - upomina go wo• 
przebiegających za nim towarzyszy i śmieje sią z du. lecz z zabobonnej trwogi. Wtem otwierają się małe drzwi wie~y i wycho· źnica - one na to czekają. 
szatatiską radością. - Jateli go kula moja nie za- Chodzi bowiem wieść, ~e mury tego zamczyska dzi kasztelan zamkowy. - Ja? A co mnie to obchodzi! - wzbrania 
bila, to utopił się tam w tej bajurze. Niech tam kryją tajemnicę. że zwijają sią po nim duchy i u- Jest to starzec 1 białą cłową i brodą. Owinięty się stary. - Ja tam nie chodzą, ani moja noga 
leży. Dobrze, ~eśmy się go pozbyli. piory. Młoda, piekna żona ostatniego mieszkające on jest w długi, łatany płaszcz, niegdyś koloru zie tam nie staje. 

l 

ROZDZIAł. CLXIV. 
Zamek pełea daehów. 

go tu barona została podobno tywcem pochowana lonego. Szczai)ła jego postać bardzo jest pochyło· - Ależ miejcie rozum, stary l Musicie przeciel 
w podziemnych sklepieniach, a 'iluch jej błąka się. na. Je&t on tak zdziwiony widokiem zajeżdżającego paniom pobzać, gdzie mają zamieszka6. K 
skarżąc się i narzekając po pustym, opuszczonym wozu, te do słowa przyfś' nie mo~e. - Broń Bnże Niech sobie same mieszkanie 1' 
domu. s~czególnie w kurytarzach słychać około Woźnica Jest z tej okolicy i z!la go. Zobaczy. obiorą - mruczy stary uparcie i odwraca się. I 

Wśród pustej, osamotnionej płaszczyzny, oto- północy, jak swych moraorców przeklina. wszy go więc wychodzącego, wola na niego: nie słuchając dalszych wywodów wo~oicy, wchodzi 
tizonej gęstymi, niesko11czeoie ciągnllCJmi sio lasa · Dlatego pałac tet! nazywają w całej okolicy - Oto ojcze Bertoldzie, przywotą wam go~ci 1... nazad do wieży, stukając sabotami po schodach, 
tui, W7nosi się 11amotnie obszerny gmach, rodzaj zamldem duchów i katdy go unika. Od lal ju~ nie Stary otwiera gębę z zafrasowania. prowadtącyeh do jego izby. 
t>ałacu , otoczony aleją smukłych topoli, odbijają· postała tu tadoa obca noga, a nawet 88m właści - Co ? Gości ? - powtarza on i przykłada rękę Woźnica klnie gniewnie i wraca do powozuj 

1 cych siQ w dużym stawie, tuż obok. ciel nigdy tu jesżcze nie był widziany. Przekleństwo do ucha, jakgdyby słuchowi swemu nie dowierzał. którego drzwiCzki w tai chwili się otwierai~t• Wy· .. 
~anuje tu jakiś dziwni~ ponu11: n~trój. Pałac jakieś ciąży nad samotnym tym budynkiem. .- Nv, przecie~ _jut pewoo o tern wie.cie ~ Dwie ch?dzi z niego ~wa zaw~lonowana postać i ws~a· ~ 

ten 1 wszystko w około mego zdaJe SIQ być oto . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pame... k.rewne wleJmożnego pana dziedziCa - zu1e ruchem ręk1 na swoJą towarzyszką, która s1e• ~ 
czone jakąś atmosferą żałoby, bijllCI\ za starych Pewnego ponurego, deszczowego dnia zbli~a się odpowiada wożaica, zbliżając się do stareJO i po· dzi nieru('homa w głę i powozu. lE 
drzew, szarych UlUrów i nieporuszającej się, gład do zamczyska tego drogą prowadzącą ze wsi prze~ dllJiłC mu ręk~ - Mvja siostra śpi, bo jest znużona tą dłun 
kiej jak lustro, powierzchni stawu. Powietrze jest las, doro!ka, wleczona parą znużonych, pianll okry- - Krewne ł - powtarza starzec jeszcze b;u - podrożą - mówi - a nie chcę jej budzić. Po• 
duszne, niebo ołowiane, a cały obraz oblany jakąś tych koni. dziej zdziwiony i mruczy niechętnie. - Ja nic o mó~cie mi wif1C zanieść jfł do wnętrza palacu. 
dziwtią melancholją. Niebo okryte jest ciemnami chmurami, a wiatr tem nie wiem. 

Gmach sam jeat 'ciemno szary ze starości i po· Jest ostry i przenikliwy. Wotnica na kotle podniósł - Jakto? Przecież wielmotoy pan telegrafował. 
kryty gdziuniflgdzie ~~stym powoJem, 1 kt6rego duży kołnierz plaszoza i schował w nim 'low~ C~yście depeszy nie dostali l 

(Ci!la dalszy nastąpi) 
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y traktat po.~ pisa n~ w Wasz!ngto• 
e gwarantuJący metykalnosć CQ• 

·~i państwa chińskiego, został 
tanowany. 

Rosja. Moskwa 20 - Ko.mi· 
rz sowiecki dla spraw zagramcz· 

vch cz·czeriu, protestował wobec 
ad~ francuskiego z powodu za· 
ierdzenia przez parlament fran· 
ski traktatu, przyznającego Be· 
rabję państwu rumuńskiemu. .. 
Kopenhaga 22 - R~ąd . Da.D.JI 

e. w tych dniach uz~ac. ohcJalme 
ąd bolszewicki rosyJska. 
Moskwa 22 - Z ~e~inu teł~· 
afu)j\, l.e rząd chińakt DH! zgodził 
~ na wykonanie klauz u 1 za ~arte• 

niedawno traktatu, macą które: 
miały być wznowione s!osun.kt 

plorostyczne chińsk? rosy1sk~e, 
obec tego rząd sowietów z~w1a· 
roił Chiny, te tylko trzy dm b~1 

ie oczekiwał zatwierdz~nia te~? 
ktatuJ czyli wysłał Cbmom ułta. 

alum. 
Londyn 23. - Donoszą. z Pe· 
u, że rząd chiński wyda~tł ~ te· 

torjum Chin delegatów sowt:cktcb, 
órzy upominali sit ~ zatw~e~dze• 

traktatu i uzoame ofiCJalne 
udu sowieckiego. 
Londyn 23, - Z Moskwy d~
szą, że z powodu zaostrze~ta 
sunków djplomatycznycb m.t~ · 
Y Chinami i Rosją, b?lsz~wtcy 
ygotowuiłł się do WOJDY 1 wy· 

łaj!\ znaczne korpu!ily woJska na 
nicę chiński\• 
t-ondyn 23. - Donoszą z T~· 
su, te arcj biskup Ą~b.ro~IO 
stał skazany na 9 ls.t wu~ztema .. 

sprzeciwienie si~ .wydaniu so· 
etom majątku kościelnego. 
Rio de Janeiro 25. - Tel('gra 
·ą z Peł.erburga (Petrograd, Le 
grad) :!e został uch~alony d.~-

et wydalaią,cy z ~erytor1um Ros]It 
fa obecnego rządu sowietów 1 

kowa1 nast~pc~ Lm\na, za wiei• 
zobowiązania, jakie tenże po-

ynił na korzyść kapitalistów za• 
nicznych. 

Turcja. !Jondyn 23 - Wia• 
mości telegrafiCzne z Ko:lslanty• 
pola. informują, że proiekt no. 
j Konstytucji na~aje prawo gło. 
kobietom tureckim. 

Grecja. Rio de Janeiro 26.
legrafuJą, ~ Aten1 ~e ~romagze· 

Narodowe zatwierdziło zapro· 
dzenie w Grecji rzłldów rep~· 
ańskicb i zniesienie monarcbJI· 

Niemcy. Monacbjum. 24. -
procesie Ludendorfa 1 H1tlera 

kurator państwa zażądał, aby 
tler został skazany na 8 lat, a 
de:tdorf na 6 lat wif.pienia. 

Francja. Paryż 24. - W Pa· 
u zmłlrł genetał Nivelle1 który w 
sie wielkieJ wojny był przez pe· 
n czas najwy~szym wodzem 
jsk francusk~c~ i ·~sławił si~ o· 
ną najgłówme]!=JZeJ fortecy Y er 

które]· Niemcy nie zdobyh, a 
' . k cili tam kwiat swego WOJS a. 

apierosy »VKĄDOc Y OHK 
mieszanina 

~------~~-----
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RONIKA KRAJOWA i 
eee~eeeee•••••••••••~•~ee 

kle podatk1 mają być zapła• 
e w marca l kwietniu br. 

refektura kurytybska zawiada
że w marcu i kwietniu maja 

'zapłacone nast~pujące podatki 
ksy. 

marcu: Pierwsza rata poda· 
, od fL·ontow niczabudowanych 

ierwsza rata taksy za utrzyma· 
1 czystości publicznej. 

rnarcu i kwietniu: Pierwsza 
podatku handlowego i rQkO· 

lniczego (Offtcioas) w okr~gu 
;akim i w hocio. 

• 
1
oJatek od sprawdzania wag 
i .u i za ogłaszanie dotyczących 
ewozdań. 
~to w przepisanym terminie, po. 
~ej wskazanym, tych podatków 

.. 

nie zapłaci, podlegać będzie karze 
pieniężneJ prawem przepisanej. 

Kto płaci podatki z góry1 otrzy. 
muje ó;;b zniżki. 

Z Kongresu stanowego. 

C»Iem wykupienia i obj~cia w 
zarząd własny o§wietlenia publicz· 
nego i tramwajów elekttycznych 
przedłożony został Kongresowi Sta 
noweroll proj<3kt, upoważniający za 
rząd municypalny w Kurytybie do 
zaciągnięcia pntrzebr.:ej na ten cel 
pożyczKi. Projekt ten bez wątpie 
n;a zostanie uchwalony. 

Kongres stanowy uchwalił projekt 
upoważniający rząd do przerobie• 
nia i depszenia drogi; ł)rowadzącej 
do Guarapuawy. 

Ponadto Kongres uchwalił pro· 
jekty upoważniające rząd do prze. 
robienia i ulepszenia drogi wiodą 
cej do Santa F elioidade i wy budo• 
wania drogi między Paranagu!\ 
i Guaratuba. Projekt o ulepszenie 
drogi prowadzącej do Santa Felici· 
dade przedstawił Kongresowi p. 
deputowany Modest Falarz. 

Z Para.ny. 
Na plaatatorów herwy b~dzie 

nałożony podatek. 

W Kongresie stanowym omawia· 
ny jest projekt podatku, który ma 
być nałożony na plantatorów , ber· 
va mat ta c J który niewątpliwie do• 
tkliwie obciąży .- drobnych produkto· 
rów herwy. 

Aby mu nadać charakter konsty• 
tucyjoy podatek ten nazwano prze· 
mysłowym i zawodowym, lecz w 
rzeczywistości prawie wyłącznie 
spadnie on na tych, którzy upra· 
wiajtt własny berwal1 dotknie więc 
przedewszvstkiem ludzi pracy, do
tknie i naszych kolonistów. 

Dowiedzieliśmy si~, te plantato. 
rzy herwy w Stanie Parana1 z po· 
wodu projektu nowego podatku od 
berwył zwróconego przedewszy· 
stkiem przeciw pracującym na wła· 
snych drobnych plantacjach ber· 
wowych, wniosą do Kongresu sta. 
nowego protest przec1w temu pro· 
jektowi, uważaj~c go za nie.konsty· 
tucyjny i mogący wprowadzić szko· 
dliwe f~rmenty w żywotność prze• 
mysłu berwowego. 

Nie znamy treści tego projektuł 
lecz według otrzymanych i:~formaC)J 
ma on wynosić 100 i 200$000 od 
ka:6dego producent~ , ta~ własnego, 
jak i dzierżawionego berwalu i t~ 
brz ograniczenia ilości produkcJI 
i przestrzeni plantacji. W b n spor 
sób każdy rolnik posiadający, choćby 
najmniejszy herwal, którego pro· 
dukt nie dosif;ga nawet wartości 
1 OOSOOO, bedzie musiał płacić po 
datek powyżej oznaczony.f to jest 
wiekszy od dochodu, jaki mu her· 
wal przynosi. 

Według ostatnich wifłdomośr.i 
proJekt powyiszy został już częścio· 
wo zmieniony i prawdopodobnie 
b~dzie jeszc3:e zmieniony. Zmiana 
j ~~ dokonana zarządza, że podatko· 
wi podlegać b"da tylko ci herwia· 
rzeJ którzy produkuj& rocznie wi~· 
cej nit 100 arob herwy. Zarazem 
zastoso\'łaoa!rna być najni~sza taksa 
w kwocie 2001000 dla tych, którzy 
produkują rocznie ponad 100 do 
500 arob berwy. 

To postanowienie ochrania znacz. 
ną cześć producentów berwy, a 
mianowicie tych, którzy mniejsze 
ilości herwy produkuj4. 

Urzędowy dziennik kurytybski 
:. Republica « ogłasza, że ta zmiana. 
nastąpiła ze wzgiQdU na ustawo· 
dawstwo Parany, które nakazuje 
otoczyć szczególną opieką berwale 
parańskie, stancwiące bogactwo 
Stanu. 

Posucha l przymrozkJ, 

P. Wojciech TroJanowski z Poc;·'> 
Fria donosi cam1 że w tamtejs~ych 
stro:.Bch od dłuższego czasu panu 
je posucha, a w lutym zjawił siQ 
nieznany tam prawie dotychczas 
przymrozek, który wprawdzie szko. 
dy roślinom nie wyrządził1 ale 
trochę je poopiekał. Mirno to po• 

sucha trwała dalej. Dopiero dn. 2 
marca spadł obfity deszcz i oży
wił spragniona, ziemię. 

Z Rio de Janeiro. 
Przeciw drożyźnie. 

Rz!\d federalny zarza.dził •ener1 
giczne ar odki celem zniesienia wy· 
gorowanych cen za niektóre arty. 
kuły spożywcze, które w ostatnim 
czasie do~zły do niebywałej wyso· 
kości. Zarządzenia te odooszą siQ 
przedewszystkiem do mł. ka, chi e 
ba, mi~sa i ryb, dla których to ar· 
tykułów znitsiono/ niektóre taksy1 
ułatwiono i zniżono przywóz ich 
do miasta, a wreszcie postt'l.nowio 
no ustanowić tabele cen" zatwier• 
dzonych przez prefekturę. 

- W Rio oburzenie ludności 
przeciw paskarzom jest tak wiei• 
kieJ że wojsko stoi zawsze w po. 
gołowiu aby w danym ra1.ie prz~
szkodzić ponownym napadom na 
piekarnie i sklepy spo~ywcze. 

Masowa dymisja f'onkejonarju· 
szy Llo,-du bra•J'Ujakiego. 

W Rio de Janeiro kr~~y pogło1 
ska, że pięćdziesięciu of1cerów kom• 
panji okrętowej »Lloyd Brasileiroc 
włącznie ~e starymi kapitanami O• 

kr~tów, postanowiło podać się do 
dymisJi1 zuitcb~ceni post~powaniem 
komendanta Cantuaria. 

Z~ąrjował wskutek obcowania 
z warjatam i. 

Dzienniki rioskie donoszą, że fun• 
kcjonarjusz sz::»itała Santa Casa de 
Misericordia w R1o niejaki Luiz da 
Silva, któreg~ zaj~ciem b~ło, od 
wozić umysłowo chorych do Zakła• 
du dla obłąkanych, przed kilku 
dniami zwarjował także. 

Ważne dla immigraatów. 

Z powodu coraz liczniejszego na• 
pływu imigrantów, pragnących na t 
być ziemię1 dyrekcja kolonizacyj· 
na zawiadam:a wsz.ystkie przed
si(biorstwa kolonizacyjne i wszy
stitich zainteresowanych, że tarząd 
imigracyjny ułatw1a bezpłatnie sp\'ze 
daż terenów, o ile właściciele ich 
posiadają odnośne tytuły własności 
i dokumenty potwierdz. : ące, że te· 
reny te ·są wolne od wszdkicb 
ci~Jżarów. 

Aleks. Romanowski 
Śpiewak ~~włosko·brazy!h:,ki 

urząrłza w sobotę dn 29 m~rca br. 
w Hłoo·teatrze .CENTRĄL" 

Wielk-i Koncert Arty
styczny 

z współudziałem p. Hal1ny Kossobudz· 
kiej i tenora brazylijskiego P• Borroró. . 

PROGRAM: 
l·s za Część: - Orkiestra poj 

kierownictwem znanego maestra p. Mo· 
nastier, odegra jeden z ątworów mu
zycznych. 

2 g a Część:- T. T •• Tado• żoł· 
nierza portugalskiego - A. Romanowski 
Wiosna (di BMi (śpiew) - A. R Jma
nowski. 

Kilka poezyj oddM:lamuje sympatycz
ny artysta dramatyczny p. Jose Alice. 

3 -c i a C z ę ś ć : 
Flik-Fiok. Muzyka zakazana (śpiew) 

A. Romanowski, 
'j~ E. de Gam pos. Mariioba (walc b razy
.· lijski), A. Romanowski. 
· Gounod: Repenter (romans) sopran 
- p. Halina Kossobudzka. 

H Felix : Marząc - sopran, p. H. 
Kossobudzka 

Mascagni : Voi lo sapete o Mamma -
o. Halina Kossobu.izka. 
· 4ta Część: 

Christioe Ritorna (romans), A. Roma
nowski. 

M. Penella. Soy"'Espańol - A. Roma• 
nowski. 

Na zakońl!zenie tenor brazylijski p. 
Borroró odśpiewa kilka najlepszych me· 
lodyj (romansów) ze swego obszernege 
repertaaru. 

Początek o godz. 8 i pół wieczór. 
WSTĘP 3$000. 

Ku·rs p~eniędzy. 
Kurs marki polskiej : za l dolar - 9 

milj. 300 tysiący (dn 1/3 1924). 
dnia 27 marca 1924 roku, 

Frank 503 Pezo zł. 6S780 
Frank szw. 1$600 Dolar 9$200 
Lir S406 Funt szt.erl. 39ł40C 
Pez 2t~83 

·-----------.".,._ ___ 1, 

Loterja Narodowa 1 

~L\ N A C I O N A L 
' ' ' ' 

Towarzystwo loteryjne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

W sobotę dnia 29 m~ rca, główna premja 

l 

l Rozdaje 89 -90 pro~. w p~emjach 

------------------------· 
Handel Polski 

w Barro-Erechim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych.~ jakoteż narz~, 
dzi rołniczych1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produ~da 

kolonjalne, - ptacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erechim - Rio Graode do Sui. 

Ofiary na Seminarium 
Księży MitJj onarzy 

w Bydgoszc~y. 

W numerze 2ó .Ludu" wyczytaliśmy 
wezwanie Polaków•katolików, zamiesz• 
kałych w Brazylji, do ofiar na Semmar. 

· jum Zgromadzenia Ksi;ży Misjonarzy 
(Lszarystów) w Bydgoszczy. My Ks:ęża 
ze Zgromadzenia Misjonarzy Słowa Bo· 
3ego (Werbiści) którzyśmy w .Gazecie 
Polskiej • już od przeszło pół roku wzy· 
wali lud polski do składek na zakłady 
misyjne, nie chcemy być. ost~tnimi w 
poparciu tego zbożnego dzieła 1 dlatego 
spiesz~my ~ naszeroi ofiarami, otwier~j'c 
równocześnie szpalty .Gazety PolskleJ• 
do ogłaszania ofiar 'nadesłanych na ten 
cel na nasze ręce 

Popierając tę akcję chcemy zaznaczyć 
ważność zakładania domów czyli semi· 
Dar·j6w misyjnych w Polsce, i że nie 
jtlst to spr!!wa partykularna, leżąca. w 
interesie tego czy owego Zgromadzemf!, 
lecz sprawa obchodzqca cały ogół pol
sko kato!icki, od którego należy si~ 
wydatna pomoc moralna i materjalna 
na cele misyjne. 

Odtąd wiQC bQdziemy zbierać ofrary 
nie tylko na zakłady Misjon"-rzy Sława 
Bożego w:Polsce, alt1 i "na Semiaar· 
j um. w B)'dz.toszczy •. 

Złużyli 1\s. T Drllp1ewski 5$1100 Ks. 
P. H11jda 5$000 Ks P Dom.n 5$000 

Ofiary na zakłady . Mi 
sj onarzy Słowa Bozego 

'W Potsce. 
Mateusz Mol 2$, Apolonja Swierdzow· 

ska 2$. 
Pan Stanisław Sobolewski ze Sao 

M!lrcos madesław następującą listę ofiar: 
Sbmsław Sobolewsld 20$, Edmund So 
bolewski 5$, Wiktor S Jbolelk sk. 2$, Re· 
mao Sob01ewski 1$, Dom:cela Sobolew 
.-ka 2$, Leokadja Subole;;ska 1$. Apo 
lonja Sobole w ska 1$, Placyda S.)bol·w · 
ska 500 rs., Sulomeja Sobolewska 500, s 
Wincenty Sobolewski 500 rs, Se~eryn 
Sobolewski 5GO rs, Władysław g,,bolewa 
ski 4$, Anna Jeziórska 2$, Teof1l Lipow
ski 2$, Bronisław Lipowski 4t: Włady· 
sław Li powski l$, Bromsław Li powski 
l$. M.arja Lipowska 1$.. Jó'!ef Li powski 
1$, Kazimierz Porga~z 1$, Gerardo Lo
pas da Fonseca 500 rs, Justyna Rodri
gues 1$. Razem 53$500. Kosz~a prze
syłki 1$100; Pozostaje 52$400. 

Stawiamy tu rodziny Sobolewskich i 
Lipowskich jako przykład polsko-katolic 
kiej ofiarności. Rodzinom tym jako też 
i innym ofiarodawcom ze Sao Marcos 
imieniem X X. Misjonarzy Słowa Boźego 
i ich wychowanków składamy serdeczne 
podziękowanie i , Bóg zapłać l" 

OFIARY NA BIEDNE DZIECI I KA· 
LEKI: Stanisław Sobolewski 10$, Wla• 
dysław Sobolewski 4$, Bronisław Li· 
powski 4$. Razem 18$. 

Pan Stanisław Bobolewski ze Sao 
Marcos Rto Gr. do Sui cfiaruje na bu· 
clowę kościoła Sw. Antoniego w Papa· 
gaios Novos i na kościół Serca Jez. na 
Cruz Machado po 5$ 

OFIARY NA BUDOWĘ POMNIKA: 
Stamsław Sobolewski 5$, Władysław 
Sobolew;;ki 2$, Bron .sław Ltrowl!kt 2$. 
Razem 9$ 

Od H edakcji. 
z dniem dziaibjs:&ym rozpoczęliśmy 

wysyłać upomienu1 do naszych Szan 
Preuumeratorów zalegających z zapłatą 
za Gazm~, kale,,darz;e lub k.silłiki. P rv• 

simy o rychłe wyrównanie rachunków 
w przeciwnym.ra:t.ie bylibyśmy zmuszeni 
powstrzymać wysyłk~ Gazety. Uczynili· 
byśmy to tylko z twardej ikonieczności 
bo prosimy zważyć, że koszta wyda• 
wnictwa gazet powiększyły się więcej 
niż w dwójnasób a oplata roczna za 
.Gazetę Potsk4 • pozostała ta sama, po
mimo, że od roku 1923 wychodzi dwa 
razy tygodniowo. l'jie chcąc więc podno
sić opłaty rocznej za Gazetę musimy 
koniecznie wymagać, aby każdy czytał· 
nik zapłacił swoją Gazetę i to o ile moż
ności i góry. Prosimy S'llan. Agentew 
i innych przyjaciół naszego pisma, aby 
nas popierali w ~ci4gania naszych na1 
leżytości i aby niestrudzenie pracowali 
nad powiększeniem liczby naszych czy· 
telników, bo tylko w ten sposób nie bę
dziemy potrzebowali podwyższyć pre• 
numeraty. 

- Zawiadamiamy naszych Szan. Pret 
numeratorów z Cruz Machado że nale· 
żytości za Gazetę i inne UJOgł płacić u 
p. Harola Pieczykolana, który posiada 
kwitarjusz .Gazety Polski9j •, więc każ-
dego skwitować może. _ 

- P. Jan Bras-:ka, Boa Vista do 
Erechim Rio Gr do Sul List do p. J. 
Dm·waoica wystaliśmy Torwinho leży w 
stanie Sa3 Paulo stacja Boreby, to fest 
druga od grani.cy stanu Paratdl.. 

---------------------------
Ostatnie wiadomości. 
FRANCJA. Paryż 21'?-. G&bmet p. 

Rajmunda Poinc:arego podał sie do dy 
m sji, która zo!tała !Jrzyj~ta przez prtH 
zydenta Republiki. Przyc:zynq upadku 
gabinetu Pomcarego, któty tak dzielnie 
kierowal interesami Francji, było nie• 
z lwierdzenie przez l·bę deputowanych 
:!71 gł· sami prr.eciw 262, projektu pen~ 
syjnego, przedlożoneg , przez rząd 

ROSJA Rio de Janeiro 26 -Donoszą 
z Ryg., że rząd sowiecki w Moskwie 
za rozstrzelan·e w Turkestanie k1lku 
1rom1sarzy bob:ewJckich, kazał roz· 
strzelać· syna chana Turkestanu, a dwu• 
nastu jegJ towm:yszy uwt~?;ił. 

STANY ZJEDNOCZOME .. WŁOCHY 
Rzym 26 Wywołała tu najgorsze 
wrażenie wiadomość z Waszyogtonu, 
ł-e hba deputQwanych amerykańskich 
okazda sw4 przychylność dla projektu 
Johnsona, zakazującego wstttpU na 
ziemi~ &rrierykaósk'ł emigrantom po· 
chodziłcym z nad morza Stódziemnego1 
a wite i Włochom. 

Związek Polskl w Kury&yble. 
NADZWYCZ>\JNE WALNE ZEBRANIE. 
l.'łtoieJszym zawiadamia się Sz. człon 
kówJ że do. 30.go marca odbQdzie 
się Walne Nadzwy:;zajne Zebranie, 
zwohme powr6rnie1 bez względu na 
iłt.śó członk6N, w celu uzupeło\e. 
nia Zarządu. 

Początek zebrania o godz. 3.ej 
po południu. 

Za Zarząd, Sekretarz K. Mitczuk. 

Cegielnia w staole esyonym 
wraz z całem urz4dzemem, 2 budyn, 
karni, jednym drewnianym. a drugim 
ml.lt'owanym i 17 alkrllmt .ziemi ZA· 
R.\Z DO SPRZEDANIA. 

Ct·g eln a ta Jest odległa dwa kilo 
metry od miastd Campo Larg •. Por· 
teiry i ogr dtenta znaJdUj4 si~ w zu· 
pełnym porządku 

Bliższych Wiadomości udzieli n~ 
miejscu właściciel WOJCIECH AU. 
GUSTYN, (t - S) 



•~ awttetł • ... ··~ ·~ 
Wielki Sklep Polsl{J 

Marcina Szyndy & Ska 
Plac Tiradentes N. 19 

ma za wsze aa składzie: makę pszennął żytnią i kukurydzianą, cukier t ryż,' sól, 
śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. · 

Ma również najlepszą kawą mieloną z własnej fabryki. 

9Jiwa z browaru Trunki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę, fasol~J ziemniaki, masło1 jaja1 drzewo it.p. 

SPBZEDAŻ NA .K.OLONJE HlJBTOWNA f D:ĘTALiłJZNA. 

CENY PUZYSTĘPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

pr.zervgższa/ące · wszgstł/e inne •• ·······~········ •• 
~~~~~~~~~~~: 

LEKADZE 
Dr. ()a~łOI!i Dore"ira 

Klinika medyczno ch;riW',iezna SpecjAl
ność: chorcby cc~u uszu no'& i g&rdłs 
Konsu'tor,um: ulica Msrechsl Flowmo 

n 19 Rezvdencia ul. V de Nscsr 
n . 85, Telefon 388 037 

--- ·J)~i:arlo•-Iekl~r 
O~eratrr 1 akuszer, !Jpecjalność choroby 
kobiece i p~cherza. Przyjmuje od B do 
9 i od 2 do 4 P.'"dZ wiecz. Przy ul cy 

ConC"elheiro B •rradas n 111 ( 3) 
Dr . Elapindola 

Rezydencja i konsułtorJu:n ul Marechal 
Detdoro n 4~ Przyjmuje od 12 do 16 
ll' rl'T. pn !"r..lurln u, Telefon 151 030 

Dr Ft·anciszek J!'runko 
Pr!yJmuje od 3 df' 5 po pol. Kon~ut
torjum ultcs Banto do Serro Azul n 8 

R~~ydencj" ulica Commendador 
Atauio n 71- Ol 

D1·. Jl łzaacsoa 
Oper~1tor A k:uszer S!'ecjalnośc choroby 
kob ece i p~cherza. Konsultorjum Apte 
kll 1 de Mar90 n 6. Telefnn n 62 Re 

zydencja .K'o Br~Jnco n :::6, Telefon 
. n 661 08 

Dt· Jlendelł de Araujo 
~pecjalność; syf1\is i choroby pęcherza 
ł'r:t.y mwe od 3 do 5 po pał. KQnsul

t..:rJum Apt~;ks Mmerva, fl•c T!rA• 
· dentes 05 

.Pt' .łtodolt Warnecke
Specj~Iność choroby nerwowe •i dzie 
cmne. DyrektM Centrali instytutu opieki 
'lltld ~z!e~mi przy ul Alegre n b gdzie 

przyJmuJe od 10 do 11 t pól z rana 
07 

Dr. l!!ht.Maula l!lobrinho 
Khn1k.'1 dla dt. rosłych ' dzieci Lecty 
syłrlls we wud.c•ch stadjach prepera 
tem Bis~uth!cdma. L~czy choroby 
I' ';)rwo we 1 nał( go we jak alkC'holizm 
' uggesł ę Konsultorjulr': Ul. S. Fran~ 
c1::.co n 54 Apt"k~ Moderna, Rezydencja 

Trl've~s· Zl!chMias n 12-a 09 
Dr. Wjrmond Lima 

Ak:uszerja l operacJe. Konsultorjum Ul. 
l de ~lar9o n 17. Przyjmuje od 2 i pól 
do 4 1 pół godz. po połucniu Rezy 

denc;a ul. Dr Muricy n 129, 
---==-=-T_e_le..:..fr_:_n::_123 013 

Dr. Se1qoeira Lima 
M ,•dyk-Chirurg. SpEcjalność: choroby 
dziecinne. Przyjmuje od 9 do 1 O x od 
3 do 5 Konsultoriurr. AptekA Minerv•, 
Plac T radentes, Rezydencja Ut. Ebano 

Pereira n 27 04 
Dr. Torres :Net.to 

WyJeŻdżll do chorycb. w dzień i w 
no~:.y. Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. Konsultorjuro i re:ydencja Plac 

Tnadeutes n 54 &. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

JJEN'.I'TStJI. -
A uaa tJarmel&anu «Jiłie~ 

ul. Ebano Pereir& n. 43 012 
Hnmberto Pimcntel 

Etuno Perelra n 11 012 
.Jacek Dromlewicz -

Zyby aztu,zne z podniebieniem i bez 
w złocle i kauczuku. Plomnowanie j 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorz~dna-Ceny przyst~

pne. Przy ul R•achuelo n. 8 015 
..Joao B. !lartins 

UJ. Marechal Flonano, n. 102, przyj-
muJe o kaidei ~odzinie. u18 

41 nM&o Daciel 
Ukończony dentysta w H. Ameryce z· 
23 letmą praktykfi. Wyrywa bez bÓlu 
plo!!lbUJe po cenie od 5$ i Wltawia p~ 

eenie od 10$. Robota gwarantowAna. 
Ul. Commendador Araujo n 24 

010 . 

Lea" Decell i a 
Przyjrruje eJ 8 do 11 i od 1 do 5 ej 

gocziny. flac Tiradenten n 10 
022 

h.sl~garille, pap1ernie 1 drw 
kił1Dle 

«:asa de N.evłdades 
t'lsma Ilustrowane, jurn&le, zabawki, 

ks.fłźiu do ne.boże6stwa, śwlłte obrazy 
i slatuedti, najrozmaitrze przedmioty 
0:1 prezenty. Papłery wszelkich gatuh 
~- ,. \,.1 .· l d~ ~ ' • r ~' r· t:ł; 

Empreza Gap1lica Paranaense 
Placido e Silva & Cia Ltda. 

Papie1y wszelkich gatunków, najroz
maitsze książki n1ukowe i belestry
styczne. Wykonuje się kaźd4 roboto 
drukarską. Przv ulicv 15 de Novembro 

n 53 Adres -telegr~ficzny .Gazeta• 
Caix• l'OStlll R. 

Livrada llnndlal 
Pierwszon;~dny zakład drukarski, intro· 
li!latornia, liniarnia i hbrykacjt ks · 'łg 
handlowych W)tbór ksl4Żek i przyn.4· 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nvm uoustem Ul. 15 de N ovembro 52 

Pom.peo Reb 
Agent różnych firm. Importuje papiery 
i przybery biurowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jota Loureiro n 39 Adres tele 
graficl!ny LUZO Caixa postał 308 

052 
ASEKUROW AC SIĘ :NA 2YC1E 

Radzimy tylko w EQUITATIWIE, któ 
ra ma swo!a f,Jjy w Kurytybie przy 
ulicy l de Mar9o n 4 A Superinten 
dent na Parany i B~nkier na Kurytyb~ 
Beni11min Ferreiu Leite. 051 

'IJiaranla Sokleaue l wełniaae 
Nowe i używane wszelkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMERClAL • 
farbi8rnia i zakład krawiecki, pny ul. 
M~recb~tl FloriA.no Peix"to n 45 05·3 

LA SAISUN 
Pani Navolar 

Ele~anckie kapelusze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Nrvembro n. 81, 
Telefon n 478 054 

~w•eże nasiona warzyw 1 kwuH6w 
posiad• na skłAdzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Floricultura Edelweiss 
Przy ulicy 15 de N.;.,vembro n 27 . Ogród 
orzv ulicv Desemb!lrl7ador Mottli 04 7 

«Jasa Sehmłdt 
Wyroby faianso·we, żelsziwa, szkła, 
amunicja, F.arby i oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej, Jam 
tJV etc Plac Tiradentes n 3 048 

~apataria Siria 
Korzystajcie! lokwiduje się wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tsnie 
Plac T1radentes z prawej strony ka-

ledrv n 1 O 062 

Rodolphe ..Jonscber 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose 8onifacio n 3 -• 

CASA DALILA 
Estevam Monastier, przy ulicy 15 de 
Novembro n. 63 naprzeciw Casa Novi· 
dades. Kapelusze, obuwie 1 inne pr:ed
mioty dla moźczyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny przvstęone. 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nio odcisków 68. masaż pi~kności 1$, 
myc:le Włosów 2s500, karbowanie 2$. 
Z wyczesków wykonuje sio na. obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 

I~IBNIĄ.DZE 

wy[:'o~yczailł si«: na mały procent 
pod hypot~k~ lu~ pod gwarancja 
bontlsów 1 apohs. Kupuje si~ i 
sprzedaje domy, &iemie i majlłtki. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 
chał Deodoro n. 38. 028 
------------------------~~ 

HOTEL CURITYBANO 
Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta., lramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia· 
sta. Pokoje i stołowanie porządne, 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła si~ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Marł(o n. 7 - UW AGA 
Teo hotel WYhłtznie dla rodzin. 

(':"'"' ·-'··v 

..JOSE D. 81J R'IJGI 
Sprzedaż hurtowna wszE>lkich ma· 

ler'ałów i drobiazgów Telefon n. 
146. Adres telegraficzny: •Surugic. 
S!uzynka porztowa 40. Przy ulicv 
Hi OP Novembrn n, ~. 040 

C~SA.. I~DIAN 

Jana Prosdocim'• 
Of1cyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, Barao 
rln ~Prrn Aznl n. H. 021 

Hotel Gaarany 
Prac;a d" Estac;~o n 32 i !4. Curityba
w ;:tobliżu stacji kolejowej Tanie i wv, 
godnie urz~dzone pokoje dla podrótu 
j~&eyeh. Ręslaur11cja Cafe Restaurante 
Telefon 480. Właściciel 
039 Jan RicciArdeiiA. 

CASA JACJOB 
Jabóba Grinspunda 

Fabryka mebliJ materacyJ kołder 
i płaszczy nieprzemakalnych. Po· 
siR~Ił meble nowe i utywaoe. 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicv 
1 de Maryo n. 18 -Telefon n. 389 

041 
B.G.UABBEB.ł. 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterii handlowej podług 
najpr~dszego i najpraktyczniejszego 
systemu. Przygotowuje uczni p::a· 
ktycznie do obi~cia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry• 
kacb. Lekcje kaligrafii używanej w 
buhalterji. Ulica Floriana Peixoto 
n. 55. 019 

flĄ.SA FBĄ.TT. 

Skład · madzyn do pisania Re
mingtnn i Corona; maszyn do Ji .. 
czenia oraz kas » Registrudora c -

Przy ulicy 15 de Novembro n. 66 a. 
052 

--()!!!"A~~~"'!'Ą~L~O~JI~B~Ą~B...,D.,...A.,.._--

Fiibryka chustek, wykonuje naj· 
rozmaitsze hafty.J mereżki i pliso• 
wanie. Szwalnia :::ukien i wszelkiej 
bielizny. 

PlRc Tiradentes n. 25 026 
----~~~~~~~~~~~---.. .18.1\NIĄ NA .U..,\SZYNIE~ 

· uczy 
Ellsa łJoastanjioa Rocha 

przy ul. Commeodador Araujo n. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie. 038 

PBĄ&TY«JZNA SZKOŁĄ 
HAIIDLOW.& 

Przy uL Dr. Muricy n. 103 na piętrze 
Dla baehalterów i kore•p•n-

dentów 
C~ły kurs trwa 15 miesięcy, w skład 
któ:-ego wchodzą 4 biura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się można 
zawRZP- 027 -.A DWOK&łJI • 

AZEVkDO MACEOO ----
i DR. MACEDO FILHO 

Prowadzi ws,elkie sprawy cywilno, 
handlowe, kryminalae orsz sierot . w 
każdej miejscowości stanu Par&na i S. 
Cathuinv. Koszta z góry płatne. Biu
ro Av. Vice"te Mtchtdo 20 078 
--.D~R:::-.~B~E~[II(~JA~M~IN~L~IN~S~. _...;.;...;;. 
Biuro c~~ncelheiro Barradu UH (063) 
--:i5"AVID biLVEIRA DA MOTA. 
2 biuro re)tmtalne Sterol i Inventarzy 
P:zy ulicy Marecbal Floriana Peixo• 
to 2 a. 042 

Dl:< G.t\STAO FARIA 
BIUfO Plac Ozorio n. 49, ~Telefon e26 
044 
-DR-HUGO ANTONIO ors'AR.ROS 
Biuro ulca .Buenos Aires n ló, fele 
fon 666 080 -- . DR. ULYtiS.I!:S VIEIRA 
~iurn uliclił Rio 8r'!-"'"' n 81 "Fele 

~...~ . ) 

~ Najwiekszy wynalazek dla 16czenia svfitisu t 
~ Eli:xi.J: ,,9::1.4~' 

vznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 
1916 rokv, Nr. 26 

Z~alcza skute~znie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gJCznym środktem, czyszcz(\cym krew i lelsardtwem wielkiej wartości. 
Już przy utyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat poważniej· 
sz~ch: pla~y, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikail\ jakby je ręk11 
odjął. U 9~0/o mężczyzn ż0natych, którzy za czasów kawalerskich choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostailł chroniczneroi i to jest 
przyczyni}, ~e tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Ioroby spowodowało. 

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

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najo<łpowiedniej-
szelll: lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
u~yclU. "ELIXIR. 914" nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 

8 dach aptenznych w Brazylji. 
~ Główay skład Galvao e Cia S. Paulo, .A.v. Sao ł'oAo I-ta 

~~~~'''~: -~~..,~m~~s w 
~~~~:tm·l~!m~~~~~~ o 

~ S~anowne Panie ł 
ij W ciągu 4;ch godzin uwolnió się możecie od kolek macioz• 

"' nych1 jeteli użvwaó b d~iPde •Ft.UXO Si'~OATINAc 

l 

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

>Fluxo-Sedatina• jest jedynym znan)·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ci14gu 4 ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdach •.. Przy innych chorobach kobiecych .J.I'luxo i!ie41atina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
Jec3yni depozytarjusze: 

Galv.iS., & Cła Siio Paulo AvenidaSno Joiio 145. B 
~~~~~mlfiD~Jfl~~~-· 

~BBDBBBRHBBB2RBHI2BBHB2M2~2B, 
11 Towarzystwa Fraacasli Je Zeglagł n:orskiej. 

l łJGhargeur~s Reunisu i ł,Sud Atlantique~~ 

• 

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

Komunil!:acja najszybsza i najwygodniejsza statkami Iu
ksusowemi posp:esznymi, które odbywają podtó~ z~ Santos 
do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specj&lnie urz11dzo• 
n~mi dla ~migrantów. którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 
m1eszczeme. 

Statki mają do dyspozycji kabioy III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyb z Pallice do Gdań•ka od 

bywa sio poci4gami francj.lskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
do Gda6'Ska statkami kom p. franeus~iej • Transatlantique •. W ten 
sposób uniknie 11i0 różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pauźerowie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z 8.A.NT08 Z RIO DE JANEIRO 

•DESIRADEc 14 marca 
>QUESSANTc 28 • 

r1 ,LUTETlAc 5 kwietnia 6 kwietnia 
1; ~MEDUANA.c 6 • 7 ., 

ż 

Pl Sprzedaż biletów z Brazyłji do Polski oraz z Polski do 
~ Brazylji t. zn. (bilh~tes de chamada) załatwia i bliższych in· 
,_ formacji udziela 
111 Ignacy Kasprowicz lf 
~~ Avenida l _ui• Xavier N 281 Kurytyba. t 
«dła~BIIIIlK&IIIIIIłiBJIIfllllllillllllfBIBIIIIIII'lt 

Charutaria e Casa de Seccos e Mo~hados lj 
Jose K o er b e l. Importuje wprost. 

Zawsze ma składzie ws,;ystko co wchodzi w zakrr.s materjalów spoźywczychV 
Wielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagr&Aicznych, torebki na t)toń 
i w_szystko . potrzebno dla pal14cych. Skład znanych ~ygar bahiskich jak: su.) 
erd1ch & C1a" Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Penna, M. Sennin & Ch 

Ulica Jose Bonifacio N 14 ose _______________________________________ b 

C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N.~70. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels ~e 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dzieci t 
zabawek, materjałów" przedmioty właściwe na preaeoty, oraz na karnawałró 

Warto ~przekonać się osobiście o dobroci towarów j&ko też u niz. 
kich cenach ooa 
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