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z powodu nominacj·i g nerała najwyższych stanowisk WOJSkowych inspekta· l ~ł' .llll'l~l'ł .... ~ "' 'e~~'~ll~ Ti-_~.~.11 to generał Sikorski jako pierwszy z premje· 
ra piechoty. 'f~ ~w~w "' s łJi \li Ał!. rów - i dotąd jedyny oparł swe rządy na 

Siko s iego miraistrem spraw Ale stanowi. ko Ministra Spcaw Wojsko- mniejszościach narodowych. . h wych czyli członka rządu jest tanowiskiem · PRZECIW OSZCZERSTWOM Obok socjalistów i żydów zadowolonym 
WOJS owyc . przedewszystkiem pJlitycznem, bo rząd jest "WYZWOLENIA". jest z generała Stkorskiego oczywiście "Cza;;". 

i musi być z prawa i z urzędu najbardziej N . d . d ki b W Jest to zrozumiałe. "Czas przedrukowuje 
· L N) . 1.t . ł p , t . t a pos1e zemu zarzą u u u " yzwo· t d ł . . b k t ł 'd "Gazeta Warszawska" (Zw. .' . ptsze po tycznem c1a em w ans wte, a za em z 1 . " d . 20 1 t b d d . przy em os owme 1 ez omen arzy aJ ac-

w artykule wstępnym, że głównemi zagadnie- chwilą, gdy gen. Sikorski znajduje się nagle· tema mja Du ebgok. · r. pho lprzewo mdc· ką uchwałę "Wyzwolenia~~", w której odma· 
· k b · kł d · R d d. · · J wem p. ana ą s tego ue w a ono na po · . . d . d . . . niami rządu są obecnie: sanaCJa s ar u 1 u- znowu w s a z1e zą u, o zywa]ą t muszł 1 t . f t Th tt 1 . kt, w1a stę poprze memu rzą ow1 uczc1wo~~ct, 

porządkowanie armji w kierunku zlikwido- odżyć zbyt świeże jeszcze zatargi polityczne s ~wl~ :e. er~ a t Pk. tu~~ a Jez? uqę, w o- żąda się przywrócenia Piłsudskiego i zarzu· 
wania w niej konspiracji i polityki. Taktyka między nim a poło w 1 Sejmu i Senatu". • reJ Rne~cl ~ę a z~ . ~ 1~ z ~me: d . c a się "Piastowi ", iż się zupełnie zaprzedał 
zaś Wyzwolenia" domagająca się rozwią· Z tego powodu nazywa p. Stroński błę . ( "wz·ąt 0

) etcny rło_zm . stę. 0 kpłodprze. melgo prawicy". 
zani; Sejmu i powołania p. Piłsudskiego jest dem politycznym powołanie gen. 0ikor~kie- • cf·· 1 o~a :m hg ~w~te, ~e ~ k a a stę z d u: 

P. P. S. I P. JÓZEF PIŁSUDSKI. cio,em z tyłu w sprawie sanacji skarbu" go na ministra. Ponadto stwierdza, że przy . z\ uczct~y~e' \~c ro~ry~ .la ~"oprze m, 
i' zmierza do "rozognienia" walk politycz· tworzeniu rządu p. Grabskiego toczyły !'ię, JesWnabrze tz1. m. as kpło~ta al]ąc~c. w· 

· · · · · b. · k d t · t · · d b o ec eJ mezwy eJ cze nosct yzwo- W kołach sejmowych zwraca uwagę pewne 
uych t wctągmęcta w ICh or ltę WOJS a. n~r~ {_ze s {on~IC w~mtd w sp\fwie , 0 oru ·lenia" odmawiającej dawnemu rząd~wi uczci- oziębienie stosunków między P. P. S. a p. 

P. Piłsudski - konkluduje "Oaz. Warsz." ~mis rof .. cwsc:- me t opu~!ni t~oScz~ wości, komisje parlamentarne dawnej więk- Piłsudskim. Znany przeciwnik "militaryzmu 
!' t b' t , · rt ą reprezentuj·ącą 0 powo anta p. trmun a na 1 ' pra szości polskieJ· w SeJ'mie 1 ie uważa]·ą za polskiego" poseł Lieberman wysuwa się o-

-JeS oso Js_osctą P0 1 yczn 1 ~ . . d Zagr. i p. Moskalewskiego na Ministra S. ; T t · · b 1 d · d ·t 
?ard_zo W):'ra~ny pr_ogr~m, p~ I%tczny ..J m~ Y l Wew. i t. d. obecnie zaś bez żadnego po- 1 ~o~ tw_e lo~o~ av:1em~ ez ~ pow1e ł zt ke~o hecnie na pierwsze miejsce. Podnosi on -
J~Ż ma~zeJ me moze .. Y~ bra ?;a~y. . a- rozumienia ze stronnictwami znalazł się gen. ;o u dl s ~~er Za]ą, . z~l z; s rw cz ~n .o':: zgodnie z wskazówkami Międzynarodówki 
rowno mt~re~y san

1
.aqkt. s ar u •.. Ja m~t~c~- Sikorski w składzie Rządu. Prez. Grabski, arzą u g ~w1 n~g? 1 u u " yłz,wo e

0
mab, hambu.rskiei_- kl<?tnike;zno1śck'. ~odstoso~a~ia sihę 

ność usumęcta po tty t z arm]t sprzectwla]ą d . w kł d . b' et osobistość a w szczego nosct ze s rony pos ow ą - zagramczneJ po 1 y 1 po s leJ o zm1emonyc 
się wy-uwaniu tej srrawy naRorządek dzi~n- :~;~;aw~~~1~w ~h anajt~r~nziej "politycznie s~ieg? i ~h_ugu~t~ opinja ~a prawo ?cze-~ stosu~ków. międ~yn~rodow~ch, w których 
ny. Rząd p. Grabsk1eg~ zrob1~ w o~tatm~h cz n n " zlburz 1 s okó' któr mu · est 0 _ ktwac ~ylasmen '. dowodo:v, ?ez ktorych pacyftzn:t. (usposobte~Ie pokoJ~~e) Macdonal-
dniach eksperyment, ktory zamepoko1ł SeJm t Y b ą . k Y. tp d], . Y l p wystąpteme powyzsze mus1 byc uznane za de wybiJa s1ę na p1erwsze mtejsce. Powoła· 
. . . . p t . . . k' , rze ny Ja pow1e rze o zycta. , , · , P'ł d k' d k' · t .. 
1 opmję publiczną. os aw1eme Ja 1egos no· Kur' er Poznański" któr ierwsz . rz _ oszczerc~ą nap,as~. . . . .. 

1 
me zas 1 su s 1eg? o 1.er~wn~c wa arm]t 

w ego nieobmyślonego kroku mogłoby za- . )' ł 1 domo'c' 'tra. .Y ~ .1 e~ p Y Powyzsze osw1adczeme podpisały komiSJI wywołaloby zagramcą wrazeme mekorzystne. 
. k'. d t . moswia s o"s zmcy,psz. l t t hklb' d . 'k N'... d' P'ł dk' chwiać podstawą, na toreJ rzą en s1ę W soki rang oficer więcej· polityk ani- par _al!len arne cz erec u ow awnej wtę · .aJWiermeJSZ~ gwar ją 1 su s tego są 

· " " Y ą ' ' szosc1 · daleJ Wyzwolency" op1era · " . . żeli żotnierz, na którym ciąży podeJrzenie, iż : " · 
Co znaczy_ ow~ "podstawa , w~kazuJe cy· zor anizował na wielką skalę spisek w woj- "P1ast P?nadto ryczałto~e oszczer~t~o 

fra 220 posłow, _Jaką rep:ezentuJe centro· ~kugi 5 i kiem t m kieru·e. zosta'e bez wie· l "~yzwolema" nazy~a "objawe~" "'! zyc1_u 
P!'?'Y _(wraz z chl_J~Or?bamt). Lew1ca, ko~u- dz Se~nu mia~owan l Mini tr~m S raw p~hty~z~em dotą~ mespotyka~em, m~. mo
msct 1 ~arodowosc1 hc_zą razem 2~4 głosow. Jaj k~wych. Sprawa Ytego s pi. ku zna)du;e w1ąc .Juz. o tern, ze w obecneJ sy~uacp, wy
Dotąd Jedn~k wc;~J:stk1e Ęłosowan.la dawa~y się w Sądzie W oj kowym toczy się ślecti. magaJ~CeJ ze względu na . sanaqę skarbu 
faktyczną w1ęks~osc pr.aw1cy, gdy~ opo~yc]a two w łon i ona zosta'e 'onadto s ec'ałna sp?~OJU wewnętrzne.go, moze ono wpr?wa
z~ożona z w_rogtcl~ so~1e elementow mgdy kJ~isjl sejmowa. któ/a rrfa na celu ~o\Jnież dztc zamęt":" stos_unk1 p_m:Ia:nentarnc". "Pta~t" 
me występuJe sohdarme. zbadanie te· afor gJ wtem nagle i nie- zastrzega s1~ naJbardz!CJ stanow~zo przec1':" 

Z bardzo silnemi i umotywowanemi za
strzeżeniami z powodu nominacji gen. Si
korskiego występuje poseł Stroński w "Rze· 
czypospolitej" (Str. Chrz. Nar.): Przedewszy· 
stkiem-pisze- "jest pewien niesmak Z". ' po· 
wodu rozstania się z gen. So nkowskim ", a 
ta~że z powodu nagonki nań w i?ismach 
najbliższych jego następcy. N astępme przy
pomina p. Stroński, jak obalono rząd Sikor
skiego oparty o lewicę i mniejszości. 

"R.iąd większości polskiej po bardzo 
ostrem starciu z p. Sikorskim jako polity· 
kiem powołał gen. Sikorskiego na jedno z 

· · 1 y,h d ~ d · · · podobnym metodom t nazywa Je "P'Jspoh-oczeklwame przyc o zt ztwr:a nommaqa. t t b· d · · · 
Jeśli to się w zystko razem zestawi z wysił- em o~zczers wem, 0 Jawem z z1c~e~ta l na-

. · · · · · dł . ruszemem elementarnych zasad zyc1a pu-
kami 1 zab1egamt, Jakre od uzszego czasu br " T k k ITk · p· t" 
czynione są już w W wie w pewnych lcznego · a s~~o wa 1 1 '~Je. " tas 
na'wyższych kołach, wę spiskowej fraz~s ".Wy~wolema ? :zdradzte 1 zaprze-
slt . · " t 

1
. ·ę ł damu stę Pnsta prawtcy . " razmcy za s a e s1 pt -

niejszy i wyrazistrzy". . 
Tak przyjęła prasa prawicowa nominację 

gen. Sikor kiego. Przypominamy ponadto, że 
wszystkie cztery kluby prawo-centrowe za
strze~ły .~ię w swych rezolucjach przeciw tej 
nommacJt. 

PO NOMINACJI GENERAŁA SIKOR· 
S KIEGO. 

Żargonowy "Lodzer Tageblatt" pisze, że 
"od cynizmu antysetlJickiego oddziela Sikor
skiego pewna dal". Zydzi przypominają so
bie widocznie z przyjemnością, czasy kiedy 

ZMIANY W GABINECIE P. GRAB
. SKIEGO. 

Minister spraw wewnętrznych p. Sołtan 
podał się do dymisji. - Kota lewicowe wi
działyby chętnie na tern stanowisku byłego 
prezydenta miasta Warszawy, inżyniera Dn.c
wieckiego. Kandydatura p. Moskalewskicgo 
jest u~ilnie przez nie zwalczana. Wysuwana 
je·t także kandydatura wojewody śląskiego 
p. Kąckiego.. . 

Co do obsadzenia urzędu Ministra Pra· 
cy po p. Darowskim wchodzą w grę kan
dydatury p. p. adwokata Staniszewskiego z 
\'1./arszawy (lewicowca bezpartyjnego)) aJw. 
Tomaszewskiego kandydata P. P. S. 

Dotychczasowy zastępca Komisarza Rze· 
czypospolitej Polskiej w Gdańsku p. Kaje
tan Morawski został mianowany dyrekto· 
rem departamentu politycznego w Minister· 
stwie spraw zagraniCznych. 

W walce c ·--" iljoDY. - Proszę mi jednak powiedzieć, kto nas tu Łatwov•iorna dziewczyna rzuciła się obłudnicy kój i bać się go nie potrzebuję l Czy go pan w 

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

m6gł d() tego zamku zwabić ~ - szlocha Gretka, tej w ramiona i tuli się z zaufaniem do falszywego pojedynku zab:ł ? 
której obawa i rozpacz coraz hardziej się zwi~ksza jej serca. - Nie Zuulazł. on śmier~ w inny sposób. 
ją. - Komu moM na tern zależeć, aby nas tr;:y- Nie przeczuwa, M jest tu ż woli hrabiny Olri . - O, k0chany przyjacielu, nie wystawiaj mnie 
mać tu w więzieniu? która zadecydowała, aby ona, żyjąca zam u tego pan na takie tortury! - woła Olga niecierpliwie. 

- Tego i ja nie wiem! Pytałam się jui na- więcej już nie opuściła N1e ma też pojęcia, że ta, D.lliwne to Z·11ilezienie się pana i te półsłówka 170) 
(Ciąg dalszy), szego dozorcę o to, ale wszystko daremne. On nie którą nazy•~ a swą przyjaciółką, jest w rzeczy- budr.ą we mnie przeczucie jakiejś okropnej, sensa-

- Spkła pani bardzo długo, koch!'na Gratko i daje żadnego wyjaśnienia. v. istości jeJ dozoretynią więzienia i narzędziem cyjnej blstorji, Mów pan wl.'eszcie, bo ginę z nie-
dlatego nie wie pani nawet, co się w tym czasie - A jak długo nas tu chcą trzymać ? śmiertelnego jej wroga. pok(!ju i niepewności. 
::darzy'o - odpowiada Fanny z udaną miną, która - I tego nie wiem. - Czy nie słyszała pani nic o tej strasznej ka• 
wraz z dwuznacznerui słowami f ej obawę i zdzi.. Rozpacz Gratki nie daje się opisać. Pobiegłszy ROZDZIAŁ CLXV. tastrofJe na linfi południowej ? - pyta baron. 
wienie Gratki jes:rcze tylko potęgują.. do drugiego pokoju, st~ra ~ię ~ma otworzyć dr2:wi Przyjemue nowiay. . - Nie, n e czytam ju2 gazet od kilku dm. Góż 

_ Wszochmocny Bo2e - szepcze ona drtą· wchodowe, lecz daremnte mem1 potrzą"a; są one . ' w1ęc to z naszą ~prawą ma wspólnego l 
cym głosem. - Co sit} stało? Czy nie jesteśmy u silnio· zamknięte. Potem lliegnie do trzeciego pokoju - Ach, kochany przyjacielu, czy to naprawdę l -Baron Marwitz zginął właśnie z powodu 
celu ? Czy hrabiego Egona Jeszcze nie ma? i to samo próbuje, lecz i tu ta sama hh•torja się pan - wola Olga zdziwiona i uradowana, gdy ba· tego z'ilarzenia. 

_ Nie, dostaly~my sit} w nilwolt} - · oświad· powt3rza. ron Foebren do buduaru jej wchodzi, - Oczeki· - Ach l - woła Olga zdziwiona. - Więc oo 
cża Fanny. Z jękiem pada ona więc na jedno z wysokich walam ju~ z. tęsknotą wiadomości od pana. O wiele zginął przypadkowo bez pr1.yczynienia się pana? 

_ ·Na Boga świętego, jak to możliwe? -woła skórzanvch krzeseł i zaczyna na gl·)S płakać i lepie! jednak, że phna samego tu widzę. - . N te tak całkiem, Posłala mi pani jakiegoś 
· Gratka z;, śmiertelnym strachem. l szlochać . PodaJe mu obie ręce z czarującym uśmiechem. człowieka do pomocy... poGoboo jakiś brat przy· 

- Proszę się uspokoić, ko~hana Gretko .i po - PrzekoD:a.ła się f>ani ~ięc, Grctko - mówi ł Baron za~ j~st poważny i małomówny, co nie fest rodni pani .• 
słuchać co powiem - lagodzi Ją podła ta :ntry· Fanny po chwd~ - że mv !5tQ stąd w żade1 spo· Jego zwyczajem. - Mój? ... Ach, tak! tak l -wola Olga z dr.i· 
gantka, przyciągając ją do siebie na k'anapę - do sób wydostać me możemy. Nawot przez okno wv· . , . wnym uśmiechem - Alfred l Gdzież on jest? Czy 
stałyśmy się w moc jakiegoś wroga, ktorago ja skoczyć nte mo~emy, bo wpadłybyśmy d.) stawu, 1 . - T~k ~e~t. _kocb_ana Olgo· .- mów~ z głębo· wrócił o·! z panem? 
nie znam. który widocznie bardzo jest głęboki. Okna p1er l ~am w:st~ nJem.ern. 1 padP na fotel. - ostem tu, • Nie, pojechał w inną stronę, aby umieś• 6 

- Czy to może Rudobrody? - woła Gretka. wste~o pokoju wychodzą znów na po:'lwórze, kt ro g yż za · ame moJe Jest spełmon:e . zonę bar®r1a Kurta w rodzmnym moim zamku. 
1 rozpaczą w głosie. otoczone jest naokoło wysokimi mu!'aroi i wifl~ą. ...-:? D~pra~dy J

1 
Cty, p~zyn1~81• pan dobre WJado· Olga podskakuje jak zelektryz1Jwana. 

- To nie l Skądże by się ten opryszek tu m?gł Położenie nasze je~t więc zupełnie ~eznadz!ej~P. mob_:: J k PY ·t gal n,emorp IWie. - Co pan mówi ? Czy pan na myśli Lianę ? 
wziąść? - pocit'sza ją Fanny. - Jesteśmy w J&· Jeżell z zewnątrz Jakaś pomoc nam ma nadejdzie, a na) epsz~ ··· . - Tak jest, Lianę, ~onę barona Marwitza• 
kiemś starem, opuszczonem zamczysku, w odludnej to my same w żaden sposób wydostać si~ nie hę· ł ~ 0~ to ~ó.wJ. m t pan z D laką g\'?bową U:1.ną ? .- którą z pociągu wyratowano. 
okolicy. Wo:tnica przywiózł nas tu; jest en więc dziemy w stanie. wo ~ . ~a ~ ztwwna - aczegoz pan taKI smut· - O, więc ona jeszcze żyje? - syczy Olga 
widocznie z tym nieznajomym wrogiem w spisku. Gratka płacze i lame~tuje bez przerwy. N e ny, JezeiJ SIQ ws~ystko dobrze u_dało t . zaeiekle. 

- Tv okropne - rozpacza Gretka. - Cóż my przeczuwa ona wcale, jak strasznie wyrafinowanie . - D~atego, ze t.o ~owod~eme mustało byli oku- - Żyj0, lecz jest w mocy przyrodniego brata 
zrobimy ? Co się z nami stanie ? Jakżeż pani ruożo Fa1 ny jfl podchodzi i durzy i ma ją zawsze jeszcze pwne ta straszneroi ~ Jaram•. . pani, - mowi baron. ·- A teraz, kochana Olgo, 
być taka spokojna, panno Fan!ly? - pyta ona, za wlornfl przyjaciółkę i towar.zJszkę niedoli. Olga patrz~ na mego, me mogąc słów Jego żącram, abyś mi pani powiedz·ała, kto jest ta L:ana 
załamując ręce i lamentując. F~?nny stara stę ją naturalnie w tej wierze U· dobrze zroz~m\ ć. . . 1 i dlaczego ją pani tak prześladuje? 

- I ta nie jestem spokojna, alo cóż nam pró tw'erdzić i cieszy się, że JPj s:ę to tak dobrze uda- -:- Mówi. pan . zagadkowo, przyJa~telu · -:- od- Olga odcina kwestję tę rezolutnym ruchem 
.tne skargi pomogą? - m6wl Fllnny. - - Nie trzeba je. Pocóiby ona miała G e .ce prawdę pov.ieJzieć? pcwJada zemep~k?l00~· - . Prosz~ !'ll1 szczegoł?wo ręki i wola: 
nam tracić n11dztei, kochane dziecko. Uczyniłoby to przecie~ wspólny pobyt tu niemo"ttt 0~ )w,odzleć, co 1 Ja~ się stało N <i] Pierw odpowtedz - O tern pomówimy później. Opowiedz mi pan 

- Słusznie - odpowiada Gratka prędko wym i niezno:nym. m.1 p~u _Jednak 0.8 ]Bduo pytanie; Czy baron Mar teraz dok·adnie, jak to wszystko się stało. 
spróbujmy uciec. Zaczyna rozpaezającą dziewczynę więc znowu Wltz ZY}O, E: ·Y me ? _ Buon czyni zadość jej życzemu i opowiada 

Fanny uśmiecha się nieznacznie. 1 pocieszać obłudnem i słowy otuchy i nadziei dodaw:11ć. - Nie żyje l szepcze baron ponuro. . ealtt zaj~cie owego nieszczęścia ze sz ~zegółami. Nie 
_ 1 ja już 0 tern myś dam - \\'zdycha ona - Jeszcze wszystko dobrze będllO - mów1 - C7.y nie ulega żadnej wątpliwości? Czy sit; ukrywa nawet trgo, że :\lfred był głównym wino· 

1. "(obową miną - przekonałam się jednak, że u· ona w iwńcu. - Niech s!ę pa!li tylko na mnie pan nie myli? - pyra Olga Ładawczo wajcą.. Oll{a wEtare z siedzenia i 'przysłuchuje się 
c:e~ zka stąd zupełnie jest cięmożliwa Josteśmy tu zda, kochana Gratko i ufa mojej wierności i• przy· - N l'! żyje, jP~t to c~(kiem pewne. o owiac!< ni11 barona z gorąc'-kowem nttprę~enwm 
.:upełoie odcięte od res ty świata i pod czujną strn- wiąz~tniu dla pani WynaJdę fa j• ż jakąś drog~ - W ęc trr1.:mf! - woła O ga z !Wl ań:ką ra· i pewner.• uczuc1em prz-:ra.teDIH. i grozy. 
2q jllkif!goś mrukhwego starca. wyjśCia. dością i błyskiem w oczach. - Wreszcit: mam spo l - Ach, to okropne l - wola Olga, patrz;f\C ua 



DR ALLEGilE T r l FILHO 
LECZENIE OGOLNE. 

SpPcja ność: c:horoby l~obiece i dzie· 
,:n na .. , "YJ!r.uje od lO do 12 i od 4 
do 5. 

K nsuttorjum i rezydencja: ul. Com
mendedor Araujo n. 5v. Telefon n 650 

o 2 
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LIKWIDACJA POSELSTWA 
NA UKRAINIE. 

Z powodu uznania przez Pol
skę nowego ustroju Rosji sowie
ckiej, istniejące dotychczas w Char
kowie poselstwo polskie przy rzą
dzie ukraińskim zostało z dniem 
l marca b. r. zniesione. Od tego 
czasu pozostanie jedynie generalny 
konsulat polski, który będzie za· 
łatwiał także sprawy dyplomatycz
ne. Kierownikiem tego, konsulatu 
został zamianowany p. Swirskit by
ły pełnomocnik Komisji repatrja· 
cyjnej w Kijowie. 

MIANOWANIA W ARMJI. 
Dek:-etem z dnia 25 lutego br. 

zamianowany został generał dy
wizji, Aleksander Osiński, inspekto
rem szkół wojskowych w Polsce. 

- Minister spraw wojskowych 
generał Sikorski polecił pełnienie 
funkcji łącznika prasowego między 
prezydjum Rady ministrów a mi
nistrem spraw wojskowych reda
ktorowi "Polski Zbrojnej" majoro
wi Remigjuszowi Kwiatkowskiemu, 
(skazanemu dyscyplinarnie na 2 ty
godnie aresztu za osławiony artykuł 
"Armja bez wodza" umieszczony 
przez przyjaciół p. Piłsudskiego w 
.. Polsce Zbrojnej", po wystąpieniu 
Piłsudskiego z wojska. P. R.) 

Przegląd religijny. 
KATOLICYZM ANGLJI W CYFRACH . 

ł"'\czna suma nawróceń w· Anglji i 
Walji w r 1922 wynosiła 12,406. Licz· 
ba katulilc6w w Aoglji, Walji i Szko~ji 
przenosi obecnie 2,580.COO. Należą do 
~ prow·ncyj kościelnych, z 4 arcybisku· 
parni, 12 biskupami ordynarjuszami i sze• 
regiem biskupów pomocni"Czych. W zrost 
katolicyzmu zaznacza się przedewszyst· 
kiem w Szkocji Wystarczy wskazać, że 
w r 1824 było tam katoliirów 70,000, 
obecnie- w sto lat później - jest ich po· 
nad 6\JO,OOO. 

KATOLICY W LABODR I! ARTY: 
Zajmującą kwe~:;tją stosunku katolików 

do rz~dtącej obecnie w Anglji "Labour 
Party" zajmuje się amerykański tygodnik, 
wydawany przez Ks. Ks. Jezuitów "Ame· 
rica•. Na 2 i pół miljana katolików an· 
gielskicb, 85 proc. stanowią robotnicy. 
0 :1i to, robotnicy, stworzyli swoje kato• 
lickie szkoiy. Co seboty, w dnie wypła· 

ty, szli ksiP,ża od domu domu i zhierali 
wdowie , penoies" na budowę sz.koł. 
.Labour Party• tai, do której po naj· 
większej cz~ści nalezą, nie stawia bez
wyznaniowej szkoły w swoim programie. 
Jednym z najwybitniejszy!}b jęj przywód
ców jest katolik James SekFton, robotnik 
portowy i potem marynarz; on to ~woją 
interwenCJI\ sprawił ~e .Labour Party• 
ze swojego progrumu usunęł9. żądanie 
rozwodów. W gabinecie Mac Donalda 
zasiada katolik, John Wbeat'ey. Inny 
c.donek partji, katolik O'Grady, jest bw 
ny w rachubę jako ewentualny poseł 
angielski w Rosji sowieckiej. Jodnom 
słowem "Labour Party" nie jest wcale 
podobną do socjalistycznych r arlyj kon 
tyneotu; niema bowiem w jej ideologji 
nic z Marksa, którego zresztą Mac De· 
nald w swych pracach literackich ostro 
zwalcza. 

ROK JUBILEUSZOWY. 

TE 
Pols ka. Wb .7,awa 30 roaiTa 

br. - TL1errafu1 z M' s l'" wy , t.~ 
rm·pocz h SIQ t. m wstQpne pt: r· 
tra!itacj ~ komis•i P' •Isko rosyjskiej 
celem ;~awa ~'da konweacji konsu 
larnej miądzy Polsk~ i Rosją . 

Warszawa 30 marca br. - Zo 
stał podpisany traktat handlowy 
i oawegacyjny mi~dzy Połską i Dan;a 

Warszawa 30 marca. - '1.zad 
poiski zawiadomił rząd sowiecki1 
że klejnoty rależące do korom' 
dawny< h ca 'ÓW ltosJ 1 zastawiflne 
w r. 1S~21 bęlią sprz~dane n. p u 
oliczne~ licytacji wt.ywa)I\C go, zaraj 
zem żeby zarządził odpowiednie 
~rodki, celem zastrzeżenia sobie 

W dniu 29 maja b r., w dzień Wnie· praw odzyskania. tych klej notów. 
bowst'lpienia, ma Pius XI. ogłoslć .rok 
jubileuszowy!( na rok 1925. w zw;ązku Warszawa 1 kwietnia . - Z po-
z tą zapowiedzią już obecnie czynione wodu ciągł~ch i ulewnych deszczów 
są w Rzymie przygotowania •na przyjQ Wisła wvlała i zalała mnóstwo nad 
cie spodziewanych w tym roku pielgrzy. nią położonych ruit!jscowości. M1a 
mełk (z~ LeonadX

1
III. -~ r. 190

1
° prze

6
su- stil Toruń 1 Ciechocinek zalane knm· 

nę 0 s1ę pona m• JOD p!e grzym w l t . M· ,.. b .. 
"jubileuszowycb• ) 03obna komisja w P e me. nno r ner:;,tcznyc zar;r.ą 
. Azione cattolica• pou kierownictwem ·' d eń whdr. zginęło wskutek powo• 
M~ra Pizzardo rozwija przygotowawczą dzi okt; ł l) 70 osob. Powódź przy 
działalność. btera : •n·n•arv praw .iziwej kat~~ 

NIEMORALNE TAŃCE . strofy. Cbodowcy bydła pottacili 
całe swoJe stada i urządzema. Stra. 
ty wyrz~dzone powodzią dochodz:l 
do dwóch miljonL-w funtów szter· 
lingOw, 

Kard. Begin (arcyb. z Quebec, w Ka• 
oadz!e) ogłosił list pasterui. w którym 
wiernych wezw11l do walki z niemoral• 
nym tańcem i niemoralnym teatrem. Sy
nod diecezjalny wyszczególnił tańce gor · 
SZI\Ce i wiernym ich z kaz&l Meskie wy· 
stąpienie biskupa zostało przyjęte z uzna
niem, na wet w kołach protestanckich. 
Szereg baptystyczny..1h, ewangielickrch i 
metodystycznych duchownych wyraziło 
publicznie swą solidarno~ć z postąpie
niem kardynała. Również zdrowa część 
prasy kraju przyłączyła sj~ do akcji za
inicjonowanej w ten sposób. 

Prez~deot Rzeczvpospol;tPj p. 
Wojciech 1wski wezwał cały nar od 
do · spirsz ·nia z pomocą ludności 
dotknię · ~l katastrofą powodzi. 

Osta•n1e wiadomości donoszą, że 
Wisła zaczyna pomału opadać 

Warszawa 1 kwietnia.- Policja 
polska p zy pomocy znawców a m t> • 

rykańsk 1ch wykryła mnóstwo f<tł 
ROZWIĄZaNIE KWESTJI RZYMSKIEJ. szywycb banknotów ameryR2 ń3kh b 

"Kwestia rzymska•, t. j. praw świec 
kich Stolicy Apost me przestaJe intere· 
sować szerokich kół katolickich. Swieżo 
wygłosił w Brukseli na ten temat od· 
czyt O, Yves de la Briere, prof. uniwer
sytetu katolickiego w Paryżu. ::lw1etoy 
ten pisarz i prawnik, profesor prawa 
międzynarodowego, stwierdził naprzód, 
że Papiestwo nie jest państwem, ale jest 
Mocarstwem l Suwerenność polit~czna 
(niezale:tno~j) Jest dla jego misji ko
nieczna. Kwestja to od rokti 1&70 nie · 
rozwiązana l 

Jest dla katolika rzeczą pocieszającą 
i uajllCf\ do myślenia, że się ludzie go 
r11co zajmu·ą stanowiekiem prawnem Stoa 
licy Apost. Swiadczy bowiem o tern, że 
wreszcie zaczynaj!! w świecie rozumieć, 
iż dla pokoju powszechnego, równowagi 
moralnej potytecznem będz;e, jeśli si~ 
Głowie chrześcijaństwa tapewni nieza. 
letność. I zarazem jest to dowodem co 
raz ba\'dziej rosnących wpływów i znacze
nia Stolicy A post. na terenie międzyna · 
rodowym. 

pozostaJf&cvch w obiegu. Celt:m ob. 
jaśnienia ludności i ostrzeżenia jej 
przed przvj r, OWaniem łych fał"'Z\f · 
wych dolarów w banknotach, rząd 
postanowił wydać okotnik z dokłau 
nym icb opisem. SIE'!d:;dwo wykr yło1 
że te f. łszowane dolary pochodzą z 
Rosji. 

Rosja. Londyn 29 marca. -
Koresp" ndent dziennika angielskie· 
go »Da1ly Telegraphc w Rydze do1 
OOSI, ŻP WŚ ód Wo jBk ,..,.., • ., .. ..., 

znajdlił ącycb się w okolicy Mos 
p:m uje wielkie wzburzenie z 
wodu r trzymaneł!o rozkazu, ab 
maszerowały do Chin i Rumuni •· 
Wiadcmość ta nie została dotychczas 
potwierdzona. 

Wiedeń 31 marca. - Na konfe 
rencji rosyjsko - rumuń'ił\iej tu 

z~branr~! , przedstawiciel Ru cnunj i 
od l'tucił -propo,;~ycję rządu sowie• 
c kiego rnz 3trzygni(cia kwestji Be· 
~:nabji przPt. plebiscyt, poniewa ż 
Rumunja uwnia. źe kwe:jtja g ·a• 
uic mi~izy H:Jmunją i Rosją zo· 
stah Jn ż poorzdni ·mi układami 
rozstrzygniętą. 

Persja, Londyn 31 marca. -
Z Teher(lnU donoszą, że parlament 
pefski post1.nowił nie ogłlłs~ać re
r,ubbki, lecz tyP.to zast~oi6 obf'cne· 
go szacha p rzez 'nast~pcli) tronu, 
ł{ tóry obpcnie hczy zaledw1e 2 lata 
tycia. Podczas małoletności D'1. · 
st~pcy tronu rządy państwa będzi , 

sprawował rt'gentJ mianowany przez 

TABELA CEN OGŁO~ZEN 
\V , G AZECIE P OL S IEJ" 

ZA OGl.OSZENIA JEDNORAZOWE 

~a l l'l:r.ej stronmcy 2$001 od wiersza 
, 2 g ej • 1$000 • ,. 
• 3-ciej • $200 • 
• 4 tej " $200 • .. 

ZA STRONNICE JEDNO RAZOWO 

Za cahl 4 te stronnicę 100$1)00 
• 

1/s 4•ter stronnicy 60$000 
r 1/4. 4-t~:~j stronnicy 35$000 
N a 3-cieJ stronnicy o 25 %. na• 2 ej 

o 50 o/o na 1 szej o 100 proc. więcej. 
ZA OGŁOSZENIA MIESIĘCZNE 

Na 4 tl:lj str. 7t) ra. za l cm. kwadr. 
• 3 'Jiej • 90 rs. za • • 
,. 2 tej " 110 rs. z~t • • 
• 1-szej 11 140 rs. za " ~ 
Przy ogłoszeniach półrocznych i rocz· 

t.ych 35 proc zn ~k1 
..- ,ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 

Kanada. O ttawa 30 marca._ Na 1 szoJ stronnicy 500$ 0 0 od wiersza 
• 2•giej • 30-t$a00 • • 

parlament. 

Rząd kanadyjRki postanowił uznać • 3•ciej • 20CSOOO • 
•de jurec obecny rząd scwieckt • 
w Mosk wie. Należ y tość przypa.dajfłCa ze oglo· 

szenia nakh zapłacić z góry. 

Grecja Londyn 31 marca. -
8yła para królewska grecka iest 
tu w tych dniach oczekiwa na B ły 
król grecki Jerzy wraz z małżonKą 
maja na stałe zamieszkać w Lon. 
dynie. 

Ateny 1 kwietnia. - Telegrpfuii\ 
z wyspy CorfU, że angit:łs ki lotnik 
Mac Laren, który aeroplanem po• 
stan owił odbyć podróż na około 
świata, spadł w zatoce S w. Mateu. 
sza tejże wyspy Bliższych szcze· 
gołów tego wypadku brak. 

Japonja . Tokio 31 marca. 
i~a p zedmwściu tutejszej stolicy 
wybuchł ogromny pożar, który 
zmszczvł doszczętnie 6 tysięcy do• 
mów. Trzy tysiące mieszkańców 
pozostało bez dachu. 

Papierosy • VEADOc 
La Reine 

mi ~'>s z=~ ni " l wvszuka 11a 

-----------------------------
~Włochy. Rzym 31 marca. -

Z wd~i~c i:no~cl za ?.amiaoowa· 
nie dwóch kardynałów dla Stanów 
ZJednoczonych Ąmerykaoie k atoli· 
c y pozos '"ai'\CY w Rzymie urządzt li 
wielk~ owacJę Ojcu Sw. Piusowi 
XI w chwili gdy zjawił siQ w ba· 

Sw Piotra. 
m 31 marca. - Pocitlg ko· 

którym powraca ł do h z\ mu 
ca katastrofy powodzi w 

A111~fł król Wiktor Emanuel III, 
wylialt il si~ . W czasie niebezpie
czeństwa monareba 'włoski zacho• 
w·ał zupełnv ~pJkoj. 

Londyn 1 kwietnia. - Korespon. 

denl dziennika ))Jawisk Chronick<l 
w Berlinie telegrafuje, że naciona• 
li~c1 niemiPccy Sił bardzo niezado• 
woleni, że Mussolini, premjer włoski 
t szef faszystów, nie umieścił w 
swym programie f~tszystowskim wal• 
ki a nt isemkkiej i przypuszczają, 
że nie uczynił tego dlatego, bo sam 
pochodzi ~ żydów polskich Melse
sów, od których pr?.:ybrał nazwisko 
Muss ulini. 

R '.ym 1 kwietoia. -Stolica Apo· 
stoiska obłotyła klątwą kościelną 
ksi~dza Ernesta Buzaiote.ł dzienni
karza, za rozszerzanie w swoich 
pismach teoryj postE;powycb, pot~· 
piouycb przez Kościół katolicki. 
Dzieła ksiedza Buainte zostały wcią· 
gnięte do indeksu ksiąg zakazanych. 

Stany Zjednoczone. Nowy 
York 31 marcal - Telegrafuj, :l: 

Charleston; ze w kopalni w~gla w 
Yukon eksplodowała mina i spo
wodowała ~mierć 26 górników. 

Nie mcy Londyn 1 kwietoia.
Telegramy nad~słane z Monachjum 
mformują, że rząd blwarski posta. 
nowił w przyszłości wykonywać 
karę śmterci przez ś r-iQeieł a. nie 
jak dotychczas przez rozstrzelanie, 

B din 1. - Donoszą z Mona• 
''h jum, że Trybunał, k tóry S4dził 
,.:prawców reweolUCli bawarsll:il•j, u, 
wolnił od odpowiedzialności mar
szałka Ludendorfa i skazał na ka. 
rQ o lat wiQzienia fortecznego Hi· 
Uera, Bochnera, Kribla i We bera. 
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sprzymierzeńca swego z ponurym błyskiem w O· - pyta baron Foebren namiętnie. - Czy chce ąię pan przed nim nie zdradzi - woła Olga bła- że ona nie żyje więcej i wypłaci mi część spadku 
czach - Jakie to było ryzykowne, lekkomyślne, pani wreszcie być moją ? gąlnie. Czyż pan zapomniał, com parm o zamia- mego bez wahania, 
zuchwale l Czy to Alfred .. mój brat przyrodni, sam - Naturalnie, że chcę l Musimy jeszcze tylko racb jego powiedziała ? Hrabia Egon kocha mię - Czyż mamy jeszcze tak długo czekać? -
to zrobił, bez porozumienia się z panem? trOlbę poczekać. namiętnie. Dziś dop ero klęczał znów przedemną i woła Foebren z nieszczęśliwą miną? 

- Bez mego zezwolenia, bo ja nie cheiałem - Dlaczego czekać ? - nalega Foebren z nie· of1arowywał mi sw11 rękę i serce. - Nie pozostaje nam nic innego. 
unieszczęśliwiać tyło niewinnych ludzi -- odpowia· cierpliwo~cią. - Nie ma przeciet więcej żadnej - Co pani mówi, Olgo, woła baron ziryto- - Nie pojmuję doprawdy, jak pani z tego po· 
da baron - Ale on mnie nie chciał słuchać. Po przeszkody. wany i zrywa sill z swe o siedzenia. wodu może odkładać dzień naszego ślubu na c1as 
biegł, przestawił sygnał, nie mogłem go od tego - Jest, hrabia Egon ! - woła Olga. - Stu- - To co pan słyszy - odpowiada Olga i u- tak długi i nieograniczony, kocbana Olgo - wola 
powstrzymać i nim się oglądnfłłem, to jut było chaj pan, jakie spr wy z brabi'ł jeszcze uregulo śmiecha się !!pokojoie ~ Hrabia Egon oświadczył on niecierpliwie. - Pieniądze są przecież taką po• 
Eapóźao wać muszo. mi SW!\ chęć ożenienia się ze mną. boczną. me graj \Cą roll} u mnie rzeczą. 

- Hm l trudno, to się już toraz zmienić nie - Nie rozumiem doprawdy, co nas brania - MóJ Boże l - jęczy •Bron i chwyta się za - Dla ..nnie nie - odpowiada ona chłodno. 
da - od!Jowiada Olga zimno. - Czy jest pan Egon obchodzić może... głowę A pani có~ mu na to odpowiedziała? Żądam więc od pana przyrzeczenia, że pan sto• 
przekonany, kochany przyjacielu, te to nie wyjdzie - Naturalnie, że nic, Nie potrzebujemy go o - To sobie pan mo1e łatwo wyobrazić. sunek n~sz tak długo zatrzyma w tajemnicy, dopóki 
na jaw, kto był sprawcą owej katastrofy? l pozwolenie pytać , to prawda - pr~erywu mu Ol- Czy mu pani wytłumaczyła, że chce pani pana od o~owiązku tego nie zwolnię. 

- Każdy to mógł widzieć, że sygnał był prze• ga. - Mam jednak pretensje po pewnej części o:.a· zostać moją zoną l - Cz.y to naprawdę tak konieczne? 
stawiony. Kto to zrobił, o tem my obydwaj wiemy ifltku, który mi zmarły mój mąż, ojciec hrabiego N' t . . . d . ł p - Tak jest l Musi się pan zawczasu przyzwy• 
i dlatego bąrdzo wątpliwe, czy prawda kiedy na Egona, zpstawił. . h ; . 1:' t ego mut Jeszcze 01~ ~~w~~ ziT a~. bo~o czaić do alepego posłuszeństwa, kochany przyjacielu 
wierzch wyjdzie. - Czy hrabia nie chce może wypłacić aale~llCI! b radl/l JU. erazda em ~a. wtie ztec N" 0 Yz Y 0 - mówi ona z przymilającym się uśmiechem. -

. . . ~ią część spadku l l a_r zo mer?zsą na z moJeJ 8 ~ony. . te mo e. on l Czyż zresztą najwi~kszy czar miłości nie istnie, e 
- Dobrze l - mówi Olga zadowol?~a - Wtęc ~ Tak jest l M!lż mój nie zostawił bowiem te- m t na~~ralm? zakazać, a~e moze _ID t bardzo wiele właśnie w tej tajemniczości? Czyż pan nie wierzy 

pod tym wzgl~dem możemy być sp?ko!m. Jest t~ stamentu, przynajmniej nigdzie odnaleźć go nie ~zkodztc: Ntech pan tyl~o pomyś!I o tych oszczer w moją miłość i wierność ? 
okropne, że ~ tego powodu tylu ~uewmnycb lu~ZI można. Tak więc wszystkll jest w ręku hrabiego ~;t"':ach I skargach przeciwko mme, kocha~y przy O:;zolomiony, zakocharry baron, całkiem już jest 
pogm~ć musiało. Byłabym nat~rahue .~olala, gdyb~ Egona. Ponieważ siostra jego nie żyje, 8 przynaj . JBCJelu M tszę ~yć bard_zo ostro~ną, aby sol:>!e z hr~· rozbrojony i pada z wznowioną lllamiętności!ł do 
Marw_Itz by~ zesz~dł z t?go _świata w mny sposób 1 mniej uchodzi za umarłą, to należałaby mi się biego wroga me .zrob1?, ho on by w taktm razie nóg pięknej obłudnicy. w tej chwtli otwierają siQ 
pod . mnemi okohczno~cia~Il również i połowa z jej spadku. Chodzi tu o wielką przeszedł na s~ronę moich wrog?w· . drzwi buduaru, a na progu staje hrabia Egon. 

- Ja takte l - - P?twierdza baron. . . sumę. Pojmie pan, kochany przyjacielu, że ja z :- Dokąd Jednak dopro~adz1 to. wte~zne ~kry· 
. - Ale c~y to całkte~ pew~e, ż~ on JUi me tego zreznnować nie mogę. wam~ . faktu,_ o ~tórym ?~ się przeCież p1er~e1 c~y 

żyje? Cz_y m~ :na ża?neJ ~ąt~hwoścl? _ Niech mu pani w takim razie proces wytoczy. póżDieJ dowtedz1_eć mus1 . :- pyta haro~ !11eufme. 
- Nie, n.~ . . To Jest. mezblty f~kt l _ Hrabia utrzymuje uparcie, że siostra jego - Czy ma pa~1 moż~ Jakie u~ryte myśh 1 plany l 
- Czy _w1dz1ał pan Je~o zwłoka?. . jeszcze żyje i spodziewa się odoaleM ilł pewnegiJ Czy namyśl~ s1~ pam . może Jeszcze, kogo z nas 

. - Ja me, ale przyraduJ b~at pan1, Alfred. 'W_I· piękne 0 dnia. Dlatego wstrzymuje się jeszcze od wybrać mme ~zy brahtego ? . . 
d1.1ał o~ barona ma~twego, lezącego na polu .. gdzte uregulowania sprawy spadkoVTej. . Pan mn1e obraża tern pode]r~en1em - od 
go wym~s ono. Wyjął mu nawet. portf9l . z _kteszen~ _ Ja zaś nie mogę go zmusić. aby mi pienią powiada Olga ostro - Gdybym mt~ła. podobne 
uchodził potem za barona Marw1tza. ! ezehby p~m dze pierwej wypłacił, nim si~ 0 śmierci Siostry sweJ zam1ar~1 to me kry łabym się z mm1 zupełme. 

~~~szala, że ba~en uratowany, to będzie paDI wte całkiem napewoo przekona. OtwarCie. bym to panu p ~w1ed~Jała . • 
dztała, czego stę ma trzymać. _ Hm, niech pani więc rzecz tę biegowi swe· -: ~I e mógł~ym pa mą tez ~ taką zdradę. wo· 

- Ach, - uśmiecha si~ Olga szatańsko, - mu pozostawi, kocbana Olgo 1 Nie potrzebuje pani bee st,ebie p~sądzt?, ~o~ha~a moJa l Proszę. m1 wy-
więc mfldry Alfred f!ra dalej rolę harona ? Spodzie- przecież tych pieniędzy. Ja jestem dośe bogaty. b&czyc - u~~rawiedhwia ~tę baron _pokornie . 
\,aro się, że nie spotka on nikogo, ktoby barona - Nie, kochany przyjacielu, ja nie chcę wejść Ol~a podaJe mu wspamałomyślme ręk~ do zgo-
zn,,ł osobiście do pańskiego domu, jak żebraczka - mów1 Olga d~, ktorą F )eb~en do ust swych przytula 1 gorący-

- I ja tak myślę ! - przerywa Foebren. - dumoie. - Miej pan jeszcze trochę cier 1liwośca •m pocałunkami okrywa. 
C'~Y zadowolona pani ze mnie, kochana Olgo ? -- Więc ja sam z hrabią w tef s;;ra ~\ifl pomó· - Cbciałam tem tylko powiedtieć, ~e muszę 

- Pewno l . Zupełnie zadowolona, . m6f przyja- wię i tę rzecz mu przedstawię. Jeteli on się dowte, mieć wzgląd na hrabiego - mówi ona spokoinie 
cielu! uśmiecha się Olga uprzejmie. ~e pani jest moją narzeczon14, a wkrótce t;Ostaniesz Będzie on jeszcze jak ś czas po św iekie jeźdztł 

- Czy wolno mi więc mieć oad~ieję, że zwi'łZ· moją żoną, to sądzę.. . i za siostrą SW!& szukał. Że jej nie znaj d~ie, to jest 
kowi naszemu nic wi~cef na przeszkodzie nie stoi 1 - Na Boga świ~tego ... nie l Ąni słowem niech pewne. Jeżeli wreszcie wróci, to b~dzie przekonany, 

ROZDZIAŁ CLXVI. 

Znalezłoay w lesie. 

Uciszyło się wreszcie na m ejscu stras:llnej ka• 
ta;;trofy kolejowej. Gd~:ienie:,dzie jeszc~e tylko tlił tl 
zgliszcza obu zniszczonych wagonów, a ludzie przy· 
byli na pomoć, zaj ,.ci SI\ wyszukiwaniem pól zw~· 
glonycb trupów. 

Noc ustępui€l jutrzence, która wschodz14c różo. 
wem światłem, rozjaśnia szary zmrok poranny. 
Smutna praca ma siq ku końcowi. Zwłoki wszy· 
stk1?h, których tylko znaleźć mogli, są już w wa· 
go01e. Przeraźliwy świst oznajmia odjazd poci'łgll 
do miasta. 

Zostaje tu jeszcze kilku urzędników, którzy tu 
do nadejścia następnego poc;ągu nic robić nie mają. 
Potem ma. się dopiero zacząć w1 .• ściwa praca, t j. 
oczys~czeme m ejsca przez oddalenie wazystkich 
gruzow i zglis,i!;czy, ~dyż linja ta musi być jak naj-
pr~dzej znów- do użytkll oddani!. (C. d. n.) 
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RONI A KRAJOWA § 
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Z Kurytyby. 
YCOFANIE NOT BANKOWYCH, 

Zost:J 1 przedłużony do 30 cze~·wca 
~ł termin wycc·ftmia bez potra· 
1a następujących not bankowych: 

5$000 est1mpy 15-a i 16 a 
10$000 • 11 a 12·a 
20$000 , 12 a 
50$0'00 , J1 a i 12·a 

100$000 » 11·a,12a 1la 
200$000 » 12 a 
500$000 » U a i 11 a 

znacznie więkeze rozmiary, gdyby 
nie szczqśiiwe zdar~eni tJ.t że wago1 
oy oparły sią o pOt"fJCZ 1stniejacego · 
w tern miejscu mostu i w tern spo· 
sób unHmęły kompletnego prze· 
wrócema. 

ł:"'"'plerosy :~~ VEAUO • LOTUS 
OOi~'>SZ&Ol lllł d ,•Ji'u• tn~ 

--------------------------
Z Para.ny. 

ZABÓJSTWO I SAMOBÓJSTWO. 

W mieJocowości zwanej , Povoado 
Pequeooc1 położonej 6 klm. od Rio 
dos Patas na pograniczu Pata ·w 
ze S tam m Sao Paulo, przed k ilku 
dniami me jaki Luiz da C J~ta, 23 

Od l lipca 1924 od w~cu!.anych letni ko!or•ista1 młodziemec uczci 
nknotów powy żeJ wymiemonyrh ł wy i pracow1Ly, w przyst~ie roz• 
dzie strącany dv~koot !:-tmlownie l paczy i zazdrości zasztyletował 

przepisu N. 33.133 ~ 16 paź • ukochaną swa. :':»arzeczoną Le( norę 
ieroika 1886. Magalhaesł 3a to, że go pot·zuciła. 
Dyrekcja Banko do BrasU W dwa dni później w miejscu znacz· 
8tauowiła wycof'ać z obie~ru nie oddalonem od miejsca zbro\loi 
t1 bank9we po l 000$000 znaleziono zwłvlti nieszczQśliwego 
tampy l. a i serji 9 8 i P0 l oarzeczouego. Luiz da C >sta po za· 
$000 e•tampy l a 1 serji 1 • 1 biciu swej narzeczonej w miejscu, 
6re będ~ przyjmowaue w d 
kcji Emisyjne,j tego Baaku gdzie zwłoki jego .z:nalezionoł o e• 
doia ao ezerwea 1924:. po- brał sobie życie wystrzałem w skroń. 

em wartość swą nt.raeą.. Przyczyna tej podwójnej tragedji 
była opt·6cz b ·aku wiary1 złość 
ludzka i niestałość dziewczyny, 
która ufając nikczemnym p!ot
kom1 porzuciła biednegoJ zako· 
chanego w niej, chłopca i spowo· 
dawała tragiczną śmierć własną 
i swego porzuconego carzeczon~go. 

PODATEK DOCHODOWY. 
(Impostu sobre a rendu) 

ioister skarbu telegrafował 
prt>zesa Towarzystwa ban

owego w Sao Panlo zawiadą
iająe go że podatek doeho-

owy został zawieszony aż do 
owego postanowienia 
Podatek ten zniesiony zost~lj.~ w 
yśl odnośnego prawa z powodu 
~rowadzenia nowego pódatku od 
k zwanych :.Contas A~sig !ladasc, 

SPROSTOWANIE W IMIĘ 
PRAWDY. 

z końcem lutego br. umieści· 
my na podstawie artvkułu ogto 
onego w •Diario da Tardec no· 
tkQ1 źe p. Józef K•·śdański po• 
ał od p. Artura V1anna zadatek 
encyklopedję w kwocie 50$000 

że dzieła h:•go mu nie dor~czy!, 
imo. że od złożenia zadatku uoły• 
tło kilka miesięcy. Nadmieml śmy 
kże, że ftrma w ydawnicza encv 

lopedji W. M Jaksobn ogło •iła 
wiadomieoie, że p •. Józefa Ko• 
iańskiego nie upowatniła do po 
edniczenia w zamawianiu tego 
ziela. 
W tych dniach zgłosił s;~ w na• 
t:i Redakcji p. Józef Kośdański 
oświadczył nam1 że pracuje nie 
prost dla fmnv W. M Jacksohn 
cz dla p. G. J. T1p\ady, który jest 
prezentant€'m tej ftrmy.f i że te· 
u panu wszystkb poczynione za· 
ówieoia przesłał. wobec czego za 
ostarczenie ei.C1i klopedJi do, yczą 
ym osobom ani za opóźnienie w 
j do':ltawie nie je_t odpowiedział· 

y. P. Kościański oświadczył nam 
onadto1 że m~że wskazać liczne 
soby, które, za jego p osrednictwem 

kr6tkun przecit\gu czssu zamo· 
ione encykloped)e otrzymały. 

Z Rio de Janeiro. 
ZDE~ZENIE POCIĄGÓW. 

Dnia 28 marca br. miqdzy f:lta
cjami Boa Vista i Andt'ade Pmto1 
w stanie Rio cle Janeiro, pociąg 
nocny, dażący do R1o1 w chw1łi, 
gdy na lmii stanął, aby dokonać 
jakiejść naprawy, został najechany 
przez inny pociąg, daiaoy w tym 
sam ym kierunku w tyle za nim Zdt:· 
rzeuie to spowodowało komplt:tne 
rozbicie kilku ostatnich wagonów 
pi11r wszego pociltgu 1 loko!!loty N y 

drugif go. Zabity został hamowni· 
c~y Antonio Souza, a ci~ż lto pora· 
nieni Jeden pasażer (który oast~pn1e 
także umarł) i dwaj hamowniczy 
Jor e P edro de O livdra i Antonio 
Ąlvt:S do Carmo. 

Wmnym tej katastrofy ma być 
kierow mk drugiego pociągu1 który 
bez zezwolenia opuścił stację O· 

stalnią i zamiast utrzymać pociąg 
w biegu woln1m, nadał mu biPg 
szybki, skutkiem czego, spostrzegłszy 
pqciąg inny na linjil nie mir.ł cza· 
su wstrzymać swego pociągu4 po· 
wodu 1ąc swoją lekkoll!yślnością tak 
ogromnl\ katastrof~ 

ZONOBÓJCA UWOLNIONY 
Delegat policji Mariano LedaJ 

który przed kilku tygodniarei za· 
mordował w R1o Branco w stanie 
Mioas własną źon~ śp. Possię Leda 
tr~ydztestoma pchni~ciami sztyle 
tem1 został przez Sąd przysiQ~łych 
uwolniony 4 ma głosami przeciw 
d -Nam. Prokurator wzniósł rekurs 
przeciw temu niesumienn~mu wyro. 
kowi. 

wysunęli dotychczasowt go deputo 
w~n~go s tavowego majora A lberla 
Bmsa1 p rl.'zydeuta Towa zystwa 
baodłowego w Porto Alegrr . 

(A my kiedy b~dziemy mieli na. 
sz~·g'l deputowanego f 0deralnrgo ? 
Przecteż nas więcej niż Niemców! 
P. R.) 

P dpiCt:VB J »V l!: UU« 
N E'V YORK 

mi(>sza n· na 

Ob cny stan szkolnictwa 
ośw1aty polskiej poza 
granicami Państwa •. 

(C:ąg dalszy). 
XVI. W Stanach Zjednoczonych pół. 

nocneJ Ameryki liczą około 4 miljonów 
emigrantów ~olskich. Zorganizowani są 
oni w 1.115 kolonjal'b, z których 762 
ma własne parllfJe. Każda parafja dąży 
do tego, aby mieć u siebie szkołę pa
rafJalną polską, bo tylko jako taka choć 
prywatna kościelna, posiada prawa pu 
b liczności. 

Wszystkie inne s:r;koły publiczne są 
narodowo•ameryksńskie z wykładem tył 
ko w języku angielskim i bez nauki re
ligji Szkól polskich parafjalnych Jest o 
hecnie 511; lecz i w nich przeważna 
ilość lekcyj musi sią odbywać w języku 
angielskim. Oprócz tych 'szkół przy pa. 
rafJaCh w ~4 dj~cezjach rzymsko kalo 
lickicb, istnieją jeszcze szkoły polskie 
przy 57 parafjach p>1lsko narodowego 
Kościola oraz przy 15 pHrafJach polskich 
kościoła baptyckiego. Dla ścisłości do· 
daw, że prócz tego utrzymujq polskie 
Domy Naro4owe, Rady Vświatowe i to
warzystwa 13 :iZkół. Razem wil'c w 596 
szkołach polskich uczv się 212.711 dzieci 
j ęzyka polskiego. Prócz tego okoł J 

110,000 dzieci polskich uczęszcza do 
szkól publicznych. gdzie się latwo angli
zuj!\. zatracaj14c język i przytern narodo' 
wość polską. · 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny znaj 1~iecie w składzie sp~'zywl!zym 

. L UCCA & C-ił" 
Wielki del)ozyt zboże i nacionalnego wina. - Spr?.:edai hurt<JWnl i detaliczn' 

Plac Coronel Eneas (dawmej phc da o:dem za Katedrlł) nr. 7. (055) 

------------------------------1 
Loterja Narodowa 

,L\ N A CI ON AL 
' ' 

' ' 
To,varzystwo lotery jne anonimowe 

Ciągnienia publiczne 

~ snbotę dnia 5 kwietnia, główna premja 

30:00 $0 
11 Dozdaje 80 - 90 pro~. w premjaeh 

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

w Barro--Ereehim Rio Gr. S. 

Władysława Ob'Poślaka. 

Nowo sprowad~on~ wielki wybór towarów metrowycll4 jakoteż narzę. 
dzi rolniczycb1 kuchennych i wszelkich drobia:zgów. KupUJ«: produkta 

koloojaloe, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak · 

Barro-Erachi m - Rio Graode do Sui. 

m~mm~mam@•mm•mmmm8mmmm~m~mmm 

Od Redakcji. 
- Znowu odebraliśmy z Boa Vista 

do Erechim (P8iOI Gr) kopertę warto 
ściow4 zawJeraj~&C4 2$000 w sallach 
bez listu. Pro1imy, aby ten, który te 
sellt, wysłał sio do nu zgosił łia'ownie 
i naptsał na jaki cel te 2$000 przez!la• 
.::a. Mr. Registrado 1307. 

· P. Stanisław AdamczuklBoa Vis~a 
Pieni~dze 40$000 otrzyDlaliśmy. Ozie• 
kujemy. Pokwitowanie wysyłamy. 

CJegiełnia w stanie e•ynnyJD 

wraz z cElem urzl\dzeniem, 2 budyn· 
knmi jednym drewni~nym, a drugim 
murowanym i 17 alku mi ziemi ZA 
R.".Z DO SPRZEDAMIA. . 

Cegteln a ta Jest odległa dwa kllo · 
metry od miasta Campo Larg,., , Por
teiry i ogrr dzenia znaJdUj~ siE; w ZU· 
pełnym porzadku. 

Bl ;ższych ·wiadomości udzieli na 
mie.iscu właściciel WOJCIECH AU
GUSTY!~( (2 - 3) 

· Nauczycieli polskich jest mały procent, 
natomiast większość osób uczących w 
szkołach parafialnych to Siostry-nauczy· 
cialki w liczbie 3 648 z różnych zgro· 
madzeń zakonnych, jak Felicjanek, Na
zaretanek, Franciszkanek, Dominikanek, 
św. Rodziny i Zmartwychwst:łnek. 

Te szkoły polskie są solą w oku nie· P. Józef Lewandowski. Llst wy• 
którym biskupom. B1skup Turmet z Buf, słaliśmy PrZYJI'YIUjemy do wiadomości. P. Edward Danewal d 

zamieszkały w Tres Bar:·as v1a 
Hatmga ma do odebrania. w tute;· 
szf·j KPdak~H list 9 Polski z A1e 
ksllndrowa koło Torunia na Pomo 
1·zu. Li8t t<'n został przywif' ziony 

falo zażądał, by w szkołach par,~fjalnycb 
wykladano tylko po angielsku, natomiast 
jqzyka polskiego pozwala nauczać tylk ' 
w lekcjach nadobowiąlkowycb Takie 
zamachy na polskość odstręczają od ko• 
ścioła. Dla przygotowania księży polskich 
oraz nauczycielek sióstr zakonnych otwo• 
rzono 10 zakładów naukowych ś,ednicb, 
a młanowicte: 

Nasiona z Polski 
są na składzie śWJeże i naj. 

lepszych gatunków. 

Nasiona u' a ·zyw 
(Toreblta 200 rs.) 1. Seminarjum ~w. Cyryla i Medodt~go 

w Orchand Loka z 400 UC'Imiami, 2. Ko· 
legiurn św. Stanisława Kostki w Cbwago Brukiew J buraki, cebula. cyko• 
z 320 ucznia~i, 3 Wyzsza szkoła. św. rja1 dyoie, fasola szpar, groch 
TroJcy w Chw8go z 75 chłopcami, 4. cukr. kalałjory kalarepka, kapu. 
Akademja św Rodziny w Chicago dla 1 sta (' ło · t h' k l 'l'- · 
300 uczenie, 5 Akademia Zmartwychwsta g WJa s a, ru SP B& a, .czerwoe 
nia Pańskiego w Chtcago dla 250 ucze• na, w.łcska), koper, ma]erar ~k, 
ole, 6 Kolegjum św . Bonawentury w lliak jadalny, ma:chew, mFlony, 
miejs~-)wości Pułaski z 100 ucznia~i, 7. musztarda1 og6rki1 pieczarki (za. 
KolegJu~ św. Jana Kantego w Er1s 8 rodki, 1 cegiełka 1 mlr.)J piepsz:1 
A~aderoJa V.: Norwrod _Park, 9· Akade- "'ietru~:~zka poruido"y pory abar-
roJa w Lod1, 10. Sammarjuro ludowe t' • , • • ' ' ~ 
w Detwid. ber, .rzepka 2 mH!S.1 rzodlu~wka 

Wszystkie wymienione uczelnie są wy• 1 mtts. sałata, seleryJ szp~uagi , 
lączną własnością polskich zakonów. szpinak, truskawki (rozsada). 
Z!ikłady te, chociaż noszą różne tytuły, 
są w zrozumieniu europejskiem, wyłącz· :Nasiona kwiatóto · 
nie szkołami średniemi, mają odpowia· (Torebka 300 rs ) 

Bratki, chaber4 dzwonki, goź· 
dziki, groszek pachnacy. lewkooja, 
lwie pysuzk•, łubin kwiat, maciej• 

z Polski przez p. Julja~a Dzie. 
wulskiego. 

------------ ------~-----
Dominik Kurecki 

Posld zak)ad krawiecki 
(Jiica .&legre N. G 

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

Robot& a-warantowana. 
CENY NISKIE 

Sklep spożywczy 

ROJIAN<\ SKOBUPSKIEGO. 
Av Col. Bonifacio ViLela No. 29. 

PONTA- GRO )SA. 
Poleca Sz P. P artykuły spo~ywcze, 

mąkę, cu\ner, ryt , sól, śledzie, milję itp· 
Trunki krajowe i zagraniczne wszeJ 

kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiarkowane. 
SWOJ DO SWEGO l 

ka, maki.t nasturej a, ostróżka, pło .. ._._ .._ ..... •• ... .,... • 
myk* rezeda, sb!'leczoik~ Hd., itd. ' Dr. 'Zygmunt Graoowski ; NOWE MONETY PO 1$000 

Zostały puszczone w obieg nowe 
onety J8dn~ milreisowe wybite z 
ronzu i aluminium. 

dać zatem amerykańskim "high schools•. 
Szkoły te są o tyle polskie, że utrzymy
wane są wlasnemi środkami Polonji a , 
merykańskiej. Natomiast pod względ ńi 
swego wewnętrznego charakteru po· 
doboiły się w znacznej mierze do szkół 
amerykańskich i 9fa części wyklad odby 
wa się w j~zyku an~ielskim. W języku . 
polskim wykłada się: Katechizm, bistorję 

-~------~~~-~~,- biblijną naukę czjtania, pisania i gra· 
v apietosy 'VEADOc Y O h K l matykę pol&ką, historję polską , śpiew 

mieszanina i niekiedy naukę robót rE;cznych. 

Koni:;:~~=c:,:.~~:;ka. ~a ~ ADWOKAT ~ 
sola ~sojac.f proso, itd. ~ Po ukończeniu uniwersytetu1 l 

Są pojoboe do istnieif\cych już, 
cz zamiast wizerunków D. P edra 
i Dra. Epitacio Pessoa maj~ wy· 
itą f1rmę Republiki. 

KATASTRoF A KOLEJOWA,. 

Dnia 31 marca br. na stacji Ser 
łoha, a wagony pociągu osobo· 
wego1 który dażjł do S.a'> Paulo, 
•odczas zestawiania pociągu przed 
yjazdem, wykolcJły się i przewró• 
·ry, Wskutek tego -wypadlm po 
różny Manoel de Meilo odniósł 
óść poważne ·uszkodzenia ciałaJ a 
dna pasa~erka lżejsze. Katastrvfę 
owodowal jeden z wagonów, któ• 
mylnie wszedł na szynv trójkata, 

:.: i. ,cego do zmiany kierunku po 
iq:(•w. Na miejsce przybył natych · 
l •l ~ : pociąg u tu n' o wy i zaj ął się 
n n, n d i upot·zadkowanieni tom 

rr l f j , ', go. 
Katastrofa . t~ przybr~ł~by była 

__ ........................................ -
Z Rio Grande do Sul 

NOSACIZNA. 
W municypjum'Julio de Casti1hos 

i w całej okolicy górskiej stanu Rio 
Graode do Sul grasuje w zastra· 
szający sposób nosacizna. 

Z tej przyc!yny szarkejady tam• 
tejsze zmuszone byłv zmnieJszyć 
bicie bydła. 

NIEMCY CHCĄ MIEĆ TAKŻE 
DEPU'rOWANElłO. 

W kołach niemieckich w Porto 
Alt gre daje się czuć ruch mają ~y 
na celu wysu . i~cie k<:.odydalUI'Y na 
deputowanego federalnego z własne· 
go łona . W tym celu wmeś li Niem· 
cy riog;andc ńscy odnośny memo
rhł do prezydenta stanu p Dra· 
Borgesa de Medeiros. Jako kaody• 
da~a n~ depatowaoego federalne~o 

1) Mie mogłeś Ojczyźnie złożyć ofiary 
z krwi, złóż of1arę z mienia! Kup akcję 
Banku Polskiego. 

2) Jeżeli nie możesz kupić całej akcji, 
kup najmnielSZI\ jej częM w Domu Lo· 
kacyjnym. 

3) Jeżeli nie jesteś w stanie odrazu 
wydać 100 złp na akcję Bk, P. weź ją 
na spłatę w D. L. 

4) Kup akcję B. P. za milreisy, złoto. 
lub w Domu Lokacyjnym za marki polskie 

5) Co pokażesz dzieciom, gdy Cię spy
tają jak wygl!4da akcja Banku Polskiego? 

6) Akcja Banku Polskiego jest dowo
dem obywatelskiego uświadomienia po· 
s!adacza. 

--------------------------
Dwie służące 

fedn.a do kuchni, a druga do robót do· 
mowych, potrzebne SI\ w domu przy ul. 
Commendador Araujo Nr. 70. Wymaga
ne są dobra świadectwa Pierw~zeństwo 
b~dą miały te, które będą spały poza 
~me• 1-5 

• ma zaszczyt zawtadomlć Sz. ~ 
Nastona drzew l ' Kolonjq Polsk~, iż otworzył 8 

Cyprysy, lipy, ródodendrony, JJ kance!.arj~ adw?kacką i że i . 
sosna japońska, tuje, itd. z~łatw1a ws.zelkie sprawy cy- ' 

(Ceny nasion polnych i drze R ~ wlłneJ krymmaloe~ spadkowe, i 
na żądanie). . li rozwodowe 1 t. d. U 
~en~ .dla kup~ów przy odbiOrze ' Biuro i mieszkanie: = 

Da)mme] 10 tuzmów: * Praęa Osorio N.37. 
1 tuzin nasion warzywnych .._.__. • .,. .... .__.._..__. .... 

1$800. 
Wysyłka koleją lub pocztą w 

granicach całej Brazyłti. 

PAWEŁ NIKODEM 
Travessa Zac!:iari~s , 5 -

- CURJTYBA- Par:łna . 

Poszukuje s1ą z.uaz dobt• go 
STELMa CHA przy &tałej robocie 
i dobrej zaptacie 10 do 12 milów 
dziennie Zg'osić się do firmy Wie· 
czarek & Uoterbusch - Oficina Me. 
chaciezna i Fabryka Woz@w w Ja. 
l)UariabJyl ... Parana. 5-5 

Kamienie młyńskie 
Par~ nowych. krajowego wyrobu ka• 
mieni młynnskich o średn•cy 84 cm. 
jest tanio do nabycia przy ut Dr Vi· 

centeM chado N 70. 
~ 

--------------------------K 'u r s ptentędzy 

Kurs marki polskiej : za 1 dolar ·- 9 
milj. ::!50 tysięcy (dn 6/3 1924) 

dnia 5 kwietnia 192.t roku. 
Frank 555 l Pezo zt 6$765 
Frank szw. 1$670 Dolar 95140 
Lir f-410 1 Funt s;r:t~rl. ~8$700 
Pea 21a07 



Szeligo"'Hski -, 
B7ły B!i!J'dent klilllik europejskich U~< 

Dr~ Mirosław Wielki Sklep Pols i 
Marcina Szyndy & Ska 

T ·eka:r.·z i O:Pe:ra.to:r ~ 

J"9s•ads włlisną pnt'-'own•ę .l:o bnd •t mJkroskopowyeh i ba.da4 

Plac Tiradenfes N. 19 tnwi na chor-oby nkryte. 
Oho1·ych zamiejsco-wych pr zyj1nuje na leczenie j~ 

w swej klinice 1 
RuR Sio ·Frao.eisea • 2li- Ku.rJ'f.rba -.. ______________________ _. _______________ ____ 

• rna zawsze oa składzie: mąkę pszenną• żytnią i kukurydziaoą1 cukier. ryż, • sól, 
śledzie, śliwki. rodzeoki i konserwy owocowe. 

Ma równie~ najlepszą kawę mieloną z własnej fabryki. 

.Piwa z waru T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

LEKA ZE 
Dr. t..:łułol!ł Jl~rciJ·a 

Klinika medyczno chJryrcjczna S~ecjlll
ność: choroby oc2u. uszu. nosa i gardła 
Konsu!torium: ulica Marechsl Florisno 

n. 19 Rezydencja uL V de Necar 
n 85, Telefon 388 037 

nr ~arJo11 lekler 
O~erstcr i akuszer, specjalność cheroby 
k(•biece i pęcherza. Przyjmuje od S do 
9 i od 2 do 4 g0dz wiecz. Przy ulicy 

CCincelheiro Bfrr!' das n 111 ( 30 

Dr. Espłndola 
Rezydencja i i.con5ultorjum ul Marechal 
Da: doro n 4(l Przyjmuje !'d 12 d., 16 
R' d :o:. po rr.,ludn u, Telefon l 51 03:) 

Dr F anei1uek .ł'ranko 
PrzyJmuje od 3 do 5 p0 pol. Kon~ul
torjum ullca Barat) t!o Serro Azuł n 8 

Rezydencja ulica Cc)mmer.dador 
Auujo n H Ot 

Dr. 1łl łZBikCSOD 
Opeutor-Akuszer. Specjalnośc choroby 
kobiece i recherza. Konsultorjum AJ.'te 
k 1 de MarQO n 6. Telefon n 62 R& 

zydencjta .t<io Bunco n ~6. Telefo!'l 
n. 661 08 

Dr 1łlendes de Araujo 
:-)pecjalność; syf·lis i c:horoby pęcherza 
Payimu1e od 3 do 5 po poł. Konsul

t•JrJum Apteka Mincrvł, f'l"c T lrA• 
dente!l: 05 

Dr Jtudołt Warnecke~ 
S. ec:j&lność choroby nerwowe i dzie 
dnnc. Dyrektor Centrali instylutu op·eki 
r.ed ~!:·ećmi przy ul Alegra n b gdzie 

przyjmuje od 10 do 11 t pół z rana 
07 

' Dr. 8ałda.uJa 8obrinho
Klin1ka dla doro!llych i dzieci Leczy 
rtyfllis we W!lzeli(•ch stadjach prepua 
tem Bismuth10dma. Leczy choroby 
r 'Jrwowe i nałogowe jak alkCiholizm, 
'.ut!ge!'lt ę. Konsultorjurr: Ul S. Fran• 
~i ·co n 54. A~ tek; Moderna, Rezydencja 

TraVC!iS~ Lacharias n 12-11 09 
Dr. W irmoud L ima 

Ak::szeiJ& l operacJe. Konsultorjuro UL 
1 de MlłTQO n 17. Przyj m uje od 2 i pól 
do :4 i pół godz. po południu Re:zy 

dencJa ul. Dr Muric:y n 129, 
Telef"n 123 013 

Dr Se1qoeira Lima 
Medyk-Chirurg. ~ptcjalnosć: eboroby 
dziecmne. Przyjmuje od 9 do l O j od 
3 do 5 KonsultorJUro Apteks Minerv.f, 
Plac T radentes, Rezydencja UL Ebano 

Pereira n 27 04 
Dr. 1.'orres Netto 

WyJeżdża do c:horycb w dzień i w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 1 od 15 
do 17, Konsultorjuro 1 re:ydenc:ja Plac 

T~radeotes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

UE.l\ITTI!it;I -
Annłl tJa.rmełtano łJiiie~ 
· ul. Ebano Pere1ra n. 43 012 

Humberto eimcnteł 
Ebano Pere1ra n 11 

.Jacek Dromlewiez 
012 

Z~by s~tuc:zne z p\ldmebieniem i bez, 
w zlocte i kauczuku. Plombowanie i 

wyjmowanie bez bólu, 
Robota pierwszorzc;dna- Ceny przyst~-

pne. Przy ul. Rraehuelo n. 8 015 
Joao D .Uartins 

Ul. Marechal Floriana, n. 102, przyj-
muje o każdej godzinie. v18 

.lnsto .llaeieł 
Ukończony dentysta w N. Ameryce, z 
23 łetmq praktyką. Wyrywa bez bólu 
plo!!lbuje po cenie od 5$ i lfltawia p~ 

cenie od 10$ Robota gw rantowAna. 
Ol. Commendador Araujo n. 24 

010 
Leii\J lU.oeeU i a 

Przyjmuje oJ 8 do 11 i od 1 do 5 ej 
godziny, ł'lac Tiradenten n 10 

022 

l S1ęgarwe, pup,erwe 1 drw 
k.rme 

()usa et Novidade• 
t'isma Ilustrowane, jurnale, zabawki, 

k~ tłżiu do nabożeństwa, śwlete obrazy 
t ttr.tuetki, najrc:ztnKitrze przedmioty 
n prezenty. Papiery wszelkich g11tun 

(\ """~' qf; ••· ~ "; rlft J'!l' ~''' ,..-h·' rp~ 

Empreza Gaphica Pamnaense 
Plscido e Stlva & Cia Ltda. 

Papiery WSl.ełkic.h gatunków, najroz
maitue k~i~żki n:;uk1we i belestry
styczr.e. Wykonuje się kRźdą robott 
drukuskĄ. Przy ulicy 15 de Monmbro 

n 53 Adres telegr3ftczny .Gazeta• 
C~t ix .. post .. ! R. 

Llv.-arla Bundlal 
Pierwsz 1rz~dny zakład drukarski, intro· 
li~atornia, linisrnia i hbrykacjt kiłi~g 
hĄndlowych Wybór ks14Żek i przyrt~· 
dów szkolnych Dla kupców ze znacz
nym u~:~ustem UL 15 de Novembro 52 

Pompeo Rełs 
Agent różnych f1rm lmoortuje papiery 
i pn:ybory b1urowe. Skład i biuro przy 

ulicy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
graficzny LUZO Cain postał 808 

052 
ASEKUROWAĆ SIĘ NA 2YCIE 

Radztmy tylko w EQUITaTIWIE, któ 
ra ma swo!, f,Jję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de MarQo n -ł A Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na Kurytybe 
Beni11min Ferreira Leite. 051 

1Jhranla Soklenne l wełniaae 
Nowo i używane wn~lkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardto nizkich w , A COMMERCIAL' 
fubillrnia i z~tkł'ld krAwiecki, przy ul. 
~ J;::cbl"l Florj,,no Peix(,?tn n 45 053 

LA SAISON 
Pani NavoJar 

Elernmckie kapelusze dla pań i dzieci. 
F ormy, przebrania. pióra i kwiaty 

Reformowanie wuelk1c~ ktpeluszy p~ 
cer 11ch n'7kich 

Przy ulicy t G de Nc vembro n . 81. 
T def"r n 478 054 

:::.w;eźe n st~J' a ~ rzv"' ' kw t t ów 
posilide M sld~tdzie ALEKSANDER 

WINIARSKI F' :l ·ultura Ed lwe1ss 
Przy ul·cy 15 de :\l v mbro n 27 Og·ód 
rrzv uiicv D·""'' .h r d""r M tt, 047 

(Jasa Schmłdt 
Wyroby fAiansowe żelaziwA, szkłA, 
amunicja, F11rby i oleje. ws-zelkie ma 
terj~ły dis intslacji elektrycznej, lam 
py etc Plac Tir~dentts n 3 048 

~apataria Siria 
Korzystajc!el l kwiduje się wtelki wy 
bór obuwia cer.y niesłychlnie tanie 

Plac T tradentes z pr wej strony ka-
!edry n 1 O 062 

Rodolpho "on•cher 
Skład nbuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ul Cli Jcse 8on·fscio n 3 a 

CASA DALILA 
E!ltevam Monast1er, ~rzy ulicy 15 de 
Novembro n. 63 naprzeciw CsS!l Novi• 
dades Kapelusze, obuwie l inne przed
mioty dla rnożczyzn. Nowy dom, no 

we towary Ceny przystęJme 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nie odcisków 58 masaż piękności 1$, 
mycie włc!!ów 2s500, karbowanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje s~o na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 

t•IENIĄDZE 

wyrożyczaił4 sie na mały procent 
pod bypotekę lub pod gwarancją 
bonusów i apolis. Kupuje sio i 
sprzedaje domy, 2.iemie i majątki. 
Inform:łcje u rządowego correctora 
Godofredo J...~ima rr~y uhcy Mare· 
chał Dendoro n. 38 028 -

HOTEL (:UnlTYBANO 
Wrnitirit Percira de Souza & Cia 
W centrze m1asta1 tramwaj przy 
dJzwiach na ws~1 s ki e strony mi a 
sfa. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraoiczn~. Po• 
syła się obiady do domów. Pr.zy 
ul. 1 de M~r~o n. 7 - UW AGA 
Teo hotel w ył(\cznie dla rodzin. 

o:- o 

, a Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę, fasolę, ziemniaki, masło~ jaj1\1 drzewo it.p. 
MPBZEDAŻ NA. KOLONJE H1JBTDWNA .l DĘT,&LJ(JZNA. 

CENY Płł.ZYSTĘPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
' • • •••••••••••• ····"········ .•. 

JOSE 11. 81JR1JGI 
Sprz daż hurtowna wszelkich ma· 

feriałów i drobiazgów Telf'fon n 
146. Adr e! teleł!raficznv: •Surugi c. 

S!trzynkq pocztowa 40. Przy ulicv 
15 dP N"r>v"mh"n '"• ~. 040 

C "-.2!i.& I~DIAN 
Jana Prosdocim'• 

Oftcyna mechaniczna 
Zawsze ma na ekładzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy u1, BIJrio 
do 8Prrr• A7.nl n. 8. 021 -De&eł Gaarany 
PnQa d EsttQllo n 32 t !4 Curityba
w ;.obliżu stacji kolejowej Tanie i wy, 
20dnie U"Ządzone pokoje dla podrótu 
iłlcyc:h. R.,stauracja C"fe Restaurante 
Telefon 480 Whściciel 
03-9 Jan Ricciardella. 

UAS4 JAtJOB 
Jahóba G, inspunda 

Fabryka mebliJ materacyJ kołdPr 
i płaszc."v nieprz~"makalnych. Po· 
siada ID P.ble nowe i utvwane. 

Sprzfld'\ż na wypła y. Przy ulicy 
1 de M~> 90 o. 18 ·- Telefon n. 389 

041 
------~~~~~~~~-----D. G. CARREBA 
Wykłada cały kurs rachunkowo. 

ści i bu~'balterji handlowej podło& 
najprądszego i najpraktyczniejsz~go 
systemu. Przygotowuje uczni pra. 
klyczoie do obi~cia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry 1 

kach. LP!<cje kaligrafji utywan 
buhalterji. Ulica Floriana Pe· 

~~·~~~~~==~-----CJĄSA PB~-\TT, 

· Skład maszyn do pisania R~ • 
miogtnn i Oorona; maszyn do Ji .. 
czeoia oraz kas , Registrs.dora c -

Przy ulicy 15 d~ Nov<'mbro o. 66 a. 
052 

-~łJ~A~S-:oA-=L~O~JI:-:B::-:-A~B:o:D':"A:----

Fabryka chustek, wykonuje naj· 
rozmaitsze haftyJ mereżki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

PlPc T•r~ dPntP.<~ n. 25 026 
-piSANI.'\ N4 U.AIIZYNIE~ 

uczy 
Ellsa Uonstantioa Rocha 

przv ul. Comm~ndador Araujo o. 52 
Przyjmure i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na mi'ISZVDiP 038 

PBAKTYłJZN'A SZKOŁĄ 
DAIIDLOWA. 

Przy uL D Maricv n. 103 na pi~trze 
Dla buchalterów i kore•p•n-

dentów 
C'iły kurs trwa 15 mJPsięcy, w skład 
którego wchodzą~ biura: bankowe, 
fabryczoe, składów hurtowych, ko· 

miso we. Zapisywać si~. mot na 
ZlłW<!Zf' 027 -ADWOK&łJI. 

~~~~~~~~------------AZEVEDO MACEOO 
i DR. MACEDO FILHO 

Prowadzi ws.zelkie sprawy cywilne, 
handlowe, kryminalRe oraz sierot w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathariny. Koszta z góry płatne, Biu· 
ro Av. Vic:pte Mllchl'\do 2G 078 
--DR BE"'JAMlN LINS. 
Biuro C1 nr. .. Jhe1ro Bm d•s tSt (003) 
--oAVio ~ILVElRA DA MOTA 
2 biuro re en tal no S:erot i Inver.tarzy 
P:-zy ulicy Marecblli Floriano F'eixo• 
to 2 a. 042 

ul:< G.nSTAO FARJA. 
Biuro Plac O:;orio n 49, ~Telefon e26 
O·H 
-t>tr1IDGO AMTOf!UO Dl BARROS 
B1uro ul,ca Buenos Air"l n. 16, feie 
fon 666 080 
- DM ULY .;,~b:.~ YlEIRn. 
Siu m ulica Rio BrarJCI'I n 8!). Tel e 
r.~ J7c 020 

~~~~·~~~- ~ ~ 
~ Największy wynalazek dla l€czenia svfilisu 
ł] ::Elli.:x:ir ,,9:1.4'' 

' usnany przez Narodowy Depe.rtament zdrowia publicznego pismem dn Zl lutego 
UH6 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznyrn środkiem, czyszczącym krew i lekar&twem wielkiej wartości. 
Już przy u~yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat poważniej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o męilczyzn żonatych, którzy za czas6w kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chronicznerui i to jest 
przyczyn14, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedornagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te cłtoroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz)byych ua:;~tępstw. 

Dla dzieci svfilistycznych jest .ELIXIR 914" najocłpowiedniej
szem leltarstwem, poniewfl.ż nie atakuje żołądka i jest prąJelllnJm w e użyciu. "ELIXIR. 914 • nabyć można we wszystkich aptekacb i skła· 

8 dach apter·znych w Brazylji. 
~ Główay skład Qalvio e Cia. S . Paulo, Av Sao .Joao lł3 

~~~.jtyM~~\fl~~~~~~-

l 
~~~~~~~~~~~~~!l!J~~ 

Szanowne Panie ! · 
W ci"gu 4•ch godzin uwolnió się możecie od kolek m1łcioz• 

~ 
oych, jet.eli ut.vwa.~ b('dziP"ie ,Ft.UXO ~EO .\ TINAc 

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

jJ >Piuxo-8edatina• Jest jedyuym znan)·rn produktem leczniczym, 
A którego skutek jest najszybszym w lec1.eniu niedomagań kobiecych. 

l
. Kolki rnaciczne leczy w ciągu 4 ch godzin. U~ywany 15 dni przed 

porodem, ułatwia poród, zrnniaj.;za boleści porodowe i kolki, i zllbez
piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak czę!{tych przy 
porcdach. Przy innych chorobach kobiecych .Fluxo se•atina• B działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedornagania kobiece, 

tJ. Zaleca się lekarzom i akuszerkom. 
li'1! Jer.Jyni depozytarjuszo: 8 QalviS• & Cia Sao Paulo AvenidaS!io Jołio 145. 

~~~~~~~~.,~'~~ m;~' 

i'!IBIIłłRBII!IIIBlłHillll~ł1~rłBHB2!1M~211 

~~ Towarzystwa Fraacaslde Zeglat:i J.lorskiej . 

1 J,Chargeur~s Reunis~1 i J,Sud Atlantique~~ 
l Resularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
R do Hawre i Bordeaux. 
S Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
li ksusowemi pospiesznymi, które odbywa,ą podtóż z~ Saotos 

a
R do Francji w 15 dniach oraz statkami specj,ł.Jnie urzqdzo• 
11 nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodnieJSZe po1 

mies1.czenie 
Ql Stalki maia do dyspozvcit kabinv III klasy. 
11 Podreż z Bordeaux, z Havre czyll z Pallice do Gdań•kll od R bywa sit pociligami francuskieroi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
m do Gdafl•ka statkami komp francus~iej • Transatlantique•. W ten 
~ aposób uniknie al; różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
~~a żeni nasi pauź ~rnwie na granicy niemieckiej. l Najbliźszy odjazd do Europy 
~~~~ Z SA.NTOM Z RIO DE JA.liEiftO 
11 •DESIRADEc 14 marca 

»QUESSANTc 28 • 
li »LUTETlA• 5 kwietnia 6 kwietnia 
~ ~MEDUANAc 6 • 7 » ! Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
Jmi Hrazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i bliższych in· 
.m formacji udziela 
ii Ignacy Kasprowicz 
11 Avenida Lui* Xavier N 28, Kurytyba. 

~i181111112KIHIIIIIBHIII'I&JIIIIIBIIBII84111811 
Charutaria e Casa de Seccos e Mojba,dos 

J o s e K o er b e l. Importuje wprost. 
ZAwsze ma skł.-dzie wuystko co wchodzi w zakrgs materjal6w spożywczy 
Wielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagrtAicznych torebki na t)t 
i wstystko potrzebne dls p&llłcych Skład znan't'ch ~ygar b11h1s!c•ch jak: s 
erd1ch & Cta" Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Penna1 M. Sennin & 

Ulica Jose Bonifacio N 14 

C A S A Ił l C H E L S przy ulicy 15 de Nov!:lmbro N. 70. 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels • 

Ma zawsze oa akładz1e wielki wybór kapel u ·zy dla pań i dzie 
z:1bawek materjaiów1 przedmioty właściwe oa. preaeoty, oraz oa karnaw 

Warto ,przekonać się osobiście o dobroci towarów j&ko też 0 0· 

kich cenach 083 
~~~~~.m~m~wr4~-~ ·.~~~--.!1-f\~~~~ ... ~~~-~~~·r~<, ł ·,_.\~·~"""''l 
~~~-~~~~i.;;!ł~~~.ki!E>'~~~~~,;;m~~;fi~F.iE_·;? ~ · ,~1\)T,~ i".>l!> 
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