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Od czasu do czasu poprzez niebardzo 
zresztą bacznie strzeżone kordony g~ani.c~n~ 
na Wschodzie przechodzą do Polsk1 wtesct, 
informacje i rewelacje, które niedwuznacznie 
świadczą, że w tej okrzyczanej o obskuran
tyzm, zacofanie a raawet zupełną utratę zdol
ności do życia b. Rosji, nowe budzi się ży
cie. Sprawozdania z licznych podróży dy
plomatów zagranicznych jak i wiadomości 
o przygotowaniach i przebiegu wystawy w 
Moskwie, to dowody tego nowego życia. 

Bols1ewja widzi i rozumie JUŻ doskonale, 
że zachwalany i uwielbiany komunizm jest 
utopją, jest snem tak samo pozbawionym 
podstawy realnej jak wiara, że w-szyscy lu
dzie są dobrymi i sprawiedliwymi, że przyj
dzie niedługo chwila, że sądy, policja i woj
sko staną się przeżytkami, które może tyl
ko w muzeach i zbiorach starożytności znaj· 
dą godne siebie miejsca. Tak jest! Kąpiel 
otrzeźwiająca, jaką niewątpliwie dla wielu 
już były czas i qoświadczenia życiowe _, i 
tutaj oddziałała. Załowaćby jedynie należało, 
że nastąpiło to dopiero tak nierychło, tak 
nie w czas i dopiero po tak bolesnych, 
krwawych aktach, po tylu zburzonych i zde
wastowanych warsztatach pracy w przemyśle, 
handlu i rzemiośle, po tych niezliczonych 
mordach, katorgach i wyrokach sądowych. 

Runęły, w niwecz obróciły się, przewidy
wania i rachuby tych "zbawicieli ludzkości • 
-odrazę budząca rzeczywistość, dantejskie
mi przybrana kolorami zwyciężyła i zatryum
fowała nad urojonerui i oderwaneroi od ży
cia i rzeczywistości czysto teoretyczneroi 
zdaniami. 

Dziś już jest inaczej. Choć oficjalnie przy 
starych t. j. bolszewickich pozostało formach, 
to jednak w praktyce, to jednak faktycznie 
od haseł komun~tycznych, czerwonych, już 
odstępu.ie. Jakżeż bowiem inaczej tłumaczyć 
sobie należy liczne udzielanie koncesji kapi
talistom-przemysłowcom miejscowym? Ra· 

cjonalnie przestrzeganie zasad kom~nistycz· 
ny.:h oddawałoby administrację wszelkich 
przedsiębiorstw nie prywatnym jednostkom 
ani zarobkującym spółkom, opartym na ka
pitale prywatnym-lecz państwu, względnie 
gminie lub innego rodzaju władzom samo
rządowym. Jest to zatem częściowa kapitu
lacja. odwrót od a':,surdalnych dotychczaso
wych zasad. A kapitulacja ta, chociaż w t\:j 
chwili nie nastąpiła jeszcze na całej linji -
daje wiele do myślenia, bo wiadomo każ
demu, iż nie porzuca się nigdy myśli i pla
nów, które dobre rodzą owoce! Stąd wnio
sek: okazały się nierealnemi, mówiąc pO· 
prostu, zbankrutowały. 

Ostatnio mówi się wiele a pisze jeszcze 
więcej_ o stosunkach ożywionych, w jakioh· 
pozostawają Niemcy z Bolszewją. Ponieważ 
często znaczenia tych stosullków się nie na
leżycie docenia-należy im 03obną poświę
cić wzmiankę. Niezaprzeczoną jest dziś praw 
dą, że w kłopotliwem znajdują się położe
niu sąsiedzi zachodni Polski: krytyczna sy
tuacja finansowa i minimalna zdolność eks· 
portowa są głazami na żywero i zdrowem 
zresztą ciele Germanji. 

Naprawy nie dokona tu sam patrjotyzm 
niemiecki jak wielkim i ofiarnym by się 
okazał; tu trzeba w grę wciągnąć czynn;ki 
gospodarcze. Dlatego też przemysłowcy i do
my handlowe niemieckie w przyszłości jesz
cze intensywniej zwrócą się do eksploata~ji 
b. Rosji. Trzeba nam zrozumieć wreszL1t!, 
że innej możliwości dla nich niema. Prze
cież już dziś przemysły niemieckie, jak: su 
rowcowy, przetwórczy a oczywiście w pier
wszym rzędzie manufakturowy, produkują n 
30 proc. a nawet jeszcze drożej od podo
bnych przemysłów Anglji i Stanów Zjedno
czonych. 

My dziwimy się, że Niemcy dzisiejs:t:e w 
tak zażyłej żyją z bolszewikami przyjaźni, 
tymczasem niema w tern nic dziwnego. 
W płynęły tu nietylko momenty polityczne, 
jakkolwiek bez wpływu nie pozostały i one, 
lect: bezprzecznie rolę pierwszą miały tu 
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względy gospodarcze Z tego punktu wt· 
dzenia .stosunek ten oceniać należy. 

Polska więc powinna czuwać i nie lekce
ważyć budzącego się życia w b. Rosji, aby 
siedząc tuż u źródła, nie była zniewolona 
później przyglądać się, jak inni z niego czer
pać będą. 

Nowe horyzonty dla ekspanzji gospodar
czej Polski widnieją nie na Zachodzie i nie 
tyle może na Północy, jak na Wschodzie i 
Południowo-W schodzi e. T a m niech dąży! 
Tam niech uprawia rolę, grunt, tam stawia 
fundamenty pod przyszły byt i przyszłe jej 
życie. Czas siewu już nadszedł-niechże ko
rzysta, póki czas. 

CASA SRASIL 
10, Rua Jose Bonifacio N. 10 

Wielka likwidacja j e ~ w a b i u 
---- -------------------------------

cowanie projektu ustawy monetarnej. Jedno 
stką monetarną w myśl projektu tego bę
dzie złoty polski, zawierający 9/31 grama 
czystego złota i dzieli się na 1 00 groszy. 
Monety złote wybijane są po 100, po 50, 
po 20,-po I O i po 5 złotych. Monety srebr
ne: po 5, po 2, po l i po pół złotego. Ni-

. kłowe po 20 i po 1 O groszy, wreszcie bron
zowe: po 5, po 2 i po l groszu. Monety 
p~miżej _5. złotych mogą być rozporządze
mem mm1stra skarbu czasowo wypuszczone 
również i z innych kruszczów. 

OŻYWIENIE HANDLU MIĘDZY 
POLSKĄ I ROSJĄ. 

Według informacji moskiewskiej "Izwie
stja" nastąpiło ostatnio w stosunkach han
dlowych polsko-rosyjskich pewne ożywienie. 
Przedstawiciel handlowy sowietów w War· 
szawie p~rtraktuj~ z szeregiem firm polskich 
w sprawte eksportu do Rosji chemikalji i 
środków lekarskich, maszyn rolniczych i t. p. 
W związku z tern "Izwiestja" oświadczają 

! iż. ~łatwi en i u operacyj handlowych znako~ 
CZY MARKA POLSKA ULE.GNIE ST A- m t cle pomogłaby umowa handlowa polsko-

BILIZACJI LUB ZWYZCE? rosyjska, którt:j brak dotyc~czas. 
Od pewnego czasu krąży w kołach fi· 

n1nsmvych względnie bankowych uporczy
wie pogłoska, że w najbliższym już czasie 
nastąpić ma poważna zwyżka marki pol
skiej a spadek walut obcych. Finansiści o
pierają twierdzenia swoje na ostatnich za
rządzeniach władz, które narazie jednak trzy
mane są w ścisłej tajemnicy. Zbliżone do 
władz centralnych koła miarodajne z całą 
stanowczością potwierdzają, że rzeczywiście 
ostatnie posunięcia kierowników polityki 
skarbowej są tego rodzaju, że spadek dola
ra w najbliższej przyszłości jest nieuni
kniony. 

UKOŃCZENIE PROJEKTU UST A WY 
MONETARNEJ. 

EMISYJNY BANK "VON DANZING". 
Sejm Gdański przyjął już w trzeciem czy

taniu ustawę o nowej walucie. W wykona
niu ustawy powstaje' w Gdańsku bank emi
syjny z kapitałem zakładowym 7 i pół miljo
na guldenów. Bank będzie nosił nazwę 
"Bank von Danzig". ' 

NOWY PIENIĄDZ GDAŃSKI l SPA-
. DEK JEGO WARTOŚCI. 

Niedawno zaprowadzono w Gdańsku gul
den, jako nowy pieniądz. W ostatnim cza
sie pojawiły się pogłoski, że gqlden gdań
ski stale ~pada. Badanie pozio_mu i rozwoju 
cen potwterdza te spostrzeżema. Ceny po
szły od zaprowadzenia guldena przynajmniej 

Według informacji nadeszlej z Warsza- o 15 prpc. w górę. Yem samem soada gul
wy, Ministerjuro Skarbu ukończyło już opra-1 den nie ze strony pieniężnej, lecz ze strony 
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W UI'Al"';A A młlJm"'"'Y• wzruszyć kamieone serce, lecz w Oldze budzi tylko Tak zaatakowany hrabia Egon łapie za pistolet są tak rozdrażnieDi i pragoący zemsty, że nie 
n Wf vv v ~ "'tLJ!J tryumf i szat.1ńską radość. i daje ognia. Z głuchym j~kiem pada jeden z cy- mo~na ani myśleć, aby si~ z nimi pr~dko uprzątnąć 

- Jeżeli pani mi nie wierzy - mówi ona - gauów na ziemię. można było. 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdcb, to niech pani do niego napisze i o to go się zapy. Drugi wystrzał ubezwładnia drugiego, a trzeci Wtem rozlega się przeraźliwy krzyk z ust kobiet. 

przez Jerzego Bornes•R ta l z,Jbaczy pani, co on pani odpowie. pada, uderzony kopytem kofiskiem w samą głowę. Olbrzymi cygan wdrap81 s;ę teraz na wóz i 
147 j Przygnębiona cofa się Gretka i opiera się cięż- Rozjuszona tern b rda cygań sb rzuca się teraz zła pa wszy dziewczynę, chce ją rzucić w ramiona 

(Ci~!g dalszy), ko o stojący przy n;ej fotel. z całą wijciekłością na hrabiego i byłoby się mu swych towarzyszy. 
Olga patrzy na nią zdz:wiona i odpowiada: - On ... mnie... więcej ... nie kocha? - wyry· źle powiodło, gdyby nie pomoc Węgra, który z Daremnie walczy biedna dziewezyna i ·sztyletem 
- Nie, nic z tego ws1.ystkiego l On ani chory, wa się 'wreazcie z jej ust. - Bo~e kocbany! Daj wyciuniętern ostrzem rzuca się między swego pa- się broni. Cygan wyrwal jej go z ręki i bylby ją 

ani uwięziony. mi umrzeć l - Mówi~tc to, pada ota bezsilnie na na, a dziko wyjącą zgraję. w złości swej niechybnie nożem przeszył, gdyby 
- Bogu dzi~ki l - woła Gratka uradowana. fotel i mdleje. Uwolniony w ten sposób, zbliża się hrabia Egoo nie hrabia Egon 1 który w decyduj4cej chwili u de-

- Ale dlaczegoż w takim razie nie pisze l Czy Olga patrzy na oifl z tryumfem. pośpiesznie do wozu i wola na siedzącą tam, stru· rzeniem kolby w głowę nie unieprzytomnił dzikiego 
pani wie ? - Poskutkowało ! - szepcze zadowolona. - chlał!! ze strachu młodą damę. napastnika. 
~ Domyślam się po tern, co on mi przed od· Ha, ha l Jutro więcej usłyszysz. Wmówię w ciebie - PrQdko do mnie na koń. . . . 

jazdem zeznał - mówi 01ga1 udając wah1.tnię. w~zystko, ty głupie stworzenie. Lecz nim hrabia jeszcze podaną mu rękę jej l J?z1ewcz~na Jest urato~ana 1 złapawszy rękę 
- Co on pani zeznał? - woła Gratka wzbu· Wtem otwierają się drzwi i wchodzi przełożona chwycig może, wspina się dwóch cyganów na wóz, hrabtegol dzHJk.uJe ze łzami w oczac~. . . 

rzona. - Na milość Bcską, niech mnie pani nie zakładu. Przebiegły jej uśmiech okazuje, że ona aby na niego z tej strony natrzeć. Pierwszy z nich -·. O, P8~16 . - woła hł_agalme. - Uctek~J 
wystawia na tortury. podsłuchała, co si~ tu dziejll. pada jednak zaraz, ugodzony strzałem hrabiego E· pan, 1 r~.tul ~tebJe . Zostaw m_me !Jan m~mu !oso~'· 

Patrzy ona błagalnie na Olgę, lecz hrabipal - Co się Gratce stało? - pyta ona pozornie gona. Drugi zaś wyciąga ku niemu ~>WóJ sztylet i - Nłe, mgdy.l - . o?po_w.~ada hrab~a męt.me, 
~:aw.,~e jeszcze zwleka, a potem zaczyna ją poc1e- zaniepokojona. · Słyszałam, ~e.. byłby nim hrabiego w pierś ugodził, gdyby się nie zdecydowawszy 81~ btoorć l6J ?0 ostatm.ego tc~u 
uzy<: słowami, nie tłumacząc jej wcale powodu. Do· - Pewno wszystko - uzupełnia Olga.- Stała szczęśliwej, zastraszonej dziewczynie nie było udalo Wtem pa~a waleczny Węgter z kom~, a dz1ka 
piera na usilne i stokrotne błagania Gratki, odzy pani pod drzwiami. schwycić go za ręki! i przytrzymać go 'tak długo tłuszcza cyganska otacza wóz ze wszystkich stron. 
wa sit} znów OlJa: - O, proszę pani hraniny - protestuje zacna dopóki oprzytomniały hrabia nie złapal za kolb(} Położenie wydaje się rozpaczliwe 

- Jateli pa.ni tak gwałtownie się napiera, Gret· dama oburzona l swego pistoletu i tak nifl w głowę cygana ugodził, Nagle ... có~ to? Z lasu odzywają si~ wystrzaly 
ko, to muszę pani to powied~ieć. - Dobrze, dobrze - przerywa jej Olga - tn te ten padł jakby nieżywy na ziemię. i po chwili wychyla się z gęstwiny orszak jeźdźców 

Potem robi ~la E'fektu krótką pauzę i rnowi tylk? małe.ze.mdlenie, nic więcej. Ona wnet do Zaczęła .się. krwaw~ :ovalka. ~ prze~ocą cy~ań. konnych. 
daleJ, kładliC nac1sk na kaMe słowo: steb1e przy]d~le. ską. Obaj Jeźu~cy nasi 1 kome 1ch są Już zrameRI Młoda dziowczyna wrdaje głośny okrzyk radości. 

- Gdym hrabiego onegdaj na dw9rzec odpro Jutro znów tu będę. Na dziś uzyskałam, com i wynik bójki nie ulęga żadnej kwestji. - Na p\lrnoc, na pomoc! O, to mój ojciec f 
wacbała, zrobił mi niespodziane i dziwne wyzna• chciała. . - Ratujmy się ucieczką, jak długo to jeszcze - woła ona do hrabiego Egona. - Chwała Bogu 
nie ł Powiedział on mi, ~a się w uczuciach swoich I pożegnawszy się z przełoioną zakładu , odcho· możliwe - . woła Węgier zrozpaczeny jeste~my uratowani. ' 
wmylił i te nie pan\14 Jmcha, Gratko, ale mnie. dzi Olga, rzuciws~y odedrzwi tryumfujlłce spojne- Ale hrabia nie rozumie go i o ucieczce nie Huk strjl!ałów zastrasza b~:mdę cygvńską, która 
Czoje· on si~ nieszczęśliwym, ~e z panią słowem nie na leżącą nieprzytomnie Gretkę. myśli, bo nie chce 1ostawi6 dziewczyny w rękach ratuje się uc!eczką, wyjąc i z:orzecząc głośno. 
je;;t związanr, jest jednak zanadto szlachetny i ry cyganów. Nagle pada koń pod nim, lecz w decy- Tylko dwóch z nich zostało jeszcze na wozie. 
carski, aby zerwać i tłamać dane p&ni przyrzeczenie. ROZDZIAŁ CXLV. dującej chwili udaje się hrabiemu wydrapać na Jednego z nich hraLia ubezwładnił w walce, drugi 

Osł11piałym wzrokiem patrzy Gt'ętka na tę okrop- W walce • eJwanamł. wóz. Kto wie, ja'k długo on si12 tu potrafi bronić? zaś rzuca si~ z wyciągniętym sztyletem na hrabiego. 
ną kobietę, której słowa jak sztylety w serce jej Tymczasem stoi przy nim jeszcze Węgier, któ• Z dzikim okrzykiem boleści rzuca się młoda 
się zatapiają i bliską jest omdlenia· Hrabia Egon zdaje się być stracony w tej nie· rago koń dziko podskakuje. Biedny hrabia jest bez- dziewczyna między niego a cygana, lecz zap6zno. 

- To jest nie prawda - woła ona wreszcie r6wnef walce z całą rozwściekloną hordą cygań- bronny, gdy~ szabli. ani sztyletu nie posiada, a na Ostrze przebiło piarś hrabiego Egona, który pada 
dziko. - To nie może być prawdą ską, która myśli, że strqcony z wozu ich współple nabijanie pistoletu czasu nie ma. krwią zalany w jej ramiona. 

- Czy chce pani przez to powiedzieć, te ja miennik jut nie ~yje. · Wtem spostrzega w rękach dziewczyny sztylet Tymczasem zbliża sfę do nich już garstka e• 
klarnię? - irytuje się Ol~a Pełni chęci zemsty rzucają s!~ oni z krzykiem pokonanego cygana, a noga potrąca o nah1tł} strzel· wych jfltdźców, wyglądających, jak uzbrojeni pa~ 

- Cóżom pani zrobiła, że mnie pani tak o· na biednego hrabiego, któremu teraz ka~dej chwili bę, którą drugi z tej hordy m1,1siał tu zostawić i robcy, pod dowodttwem mężczyzny o silnej, mar• 
1romnre maltretujeł -- lamentuje Gratka ...... O, śmierć grozi. w następnej chwili łapie ją i daje ognia w wyjłłCY sowej postaci. 
~Qwiedz pfioi, że to nieprawda, że mnio pani tylko Jeden z ot~cza}acych go cyganów lapie za cu- tlum czarnych swych przeciwników. - Ojcze, ojcze! - woła dziewczyna.- Chodz 
chciała przóstraszy6 gle jego konia, a drugi przyskakuje równocześnie z Kula jego rzuca znów jednego na ziemię. a Wę· tu do mnie l • 

Wic;lok nieszczęśliwej dziewczyny, byłby mógł podniesionym sztyletem w r~ku. gier rówuiet kilku zranił. Jest ich jodnak tylu, i - Dziecko moje ! Tereso f - mówi stąrszy 
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OB, ALLEGRJ~T-rl FILHO. 
LECZENIE OGÓLNE. 

S ;:ot-ci !1-lność: 'boro by kobiece i dzie· 
, ., , ... L "·.YJxuje od 10 do 12 i od 4 
do 5 

Konsuttoriurn l rezvde!\cja: ul. Com
mendadar Araulo n. 50. Telefon n 650. 
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towarowej, a dotychczas nie p0-
wzięto żadnej uchwały, aby zapobiec 
temu spadkowi "Baltische Presse" 
dopatruje się w bezpośrodniem 
przejściu do waluty złotej przyczy· 
ny jej spadku. Ani zarobki robotni
ków ani pensje nie były dostoso
wane do nowej waluty, podczas 
gdy wszelkie taryfy gdat1skie od
powiadają w zupełności przedwo
jennym. Liczba bezrobotnych wzro
sła do 7000 i wzrasta coraz bar
dziej. "Baltische Presse" wyraża 
zdziwienie, że Gdańsk, przez który 
przechodzi 40 procent polskiego 
handlu zagranicznego, nie zdołał 
opanować sytuacji'. Przydyny o
becnych niedomagań szukać nale
ży w 0becnej polityce gospodarczej. 

Pcp&erosy »VEAUU• LU'ł'u;-
mi~s'leniaa dP-likatnl!. • 

Przegląd religijny. ----
(Dokończanie). · 

L t .t pasterski !l s Biskupa 
Sapieh7. 

Gdy gdzieindziej wojna uwydatniała 
obok obniżenia mo!'alnego także porywy 
bohaterskie, u nas zostawiła ona męty 
i osad trujący, bo ci co nie nastawiali 
na niebezpieczeństwo własnej osoby, 
zwy'kle polowali na zyski w ogólnym 
przewrocie, Wielu poszło za przykładem 
Żydów, a chcąc ich naśladować wpadli 
W ich TtlCe. 

I oto co si~ stało. Okrylismy si~ wety· 
dem i hańbą w oczach całqj Polski i za
granicy! Znieważyliśmy majestat Ojczyzny 
zdeptali prawo Boże. I winnymi są nie 
tylko ci, co splaffi1li ręce krwrą bratnią, 
ale winni są wszyscy, co latami przygo· 
towywali te stosunki, co bezczynnie, jak· 
by w uśpieniu, tak u nas powszechnem, 
nie ;o;aradzili złemu, co na·wet w ostatnich 
chwilach, kiedy cała Polska zawrzała 
z :oburzenia i bólu, jakby skamieniali 
zamkn~li się w sobie. 

Mamy przeto prawo i obowiązek wo
łać do wszystkich i zaklinać wszystkich, 
by sil} ocknęli , stanęli do czynu, poku· 
towali, zadość czynili. Większość miesz· 
kańców naszego miasta zdrowa pragnie 
milości i sprawiedliwości. Tylko ta więk
szość pozwoliła siq zastraszyć, przygnę· 
bić, przygnieść, zakrzyczeć, znieczulić. 
Do tych te:t odzywamy siq slowy Apo· 
stola: • Wyprostujcie przeto opadłe ręce 
i omdlałe kolana, i czyńcie ścieżki pro
ste nogam~ waszemi, aby kto chromieje, 
nie zbtąkal się, lecz wrócił do zdrowia•. 
(Do Żyd. 12, 12). Powinniśmy chyba 

Q raz już widzieć jasno dotąd chciano 
t 

zaprowadzić naród, podniecajtle niena ~ 
wiść spolecznlł· Zrozumieliśmy te~, że nie, 
poprawimy naszego losu gwałtem, wy-! 
rządzeniem szkód bliżniemu i d.opomina·t 
niem si~ tylko o nasze prawa przy za· 
niedbaniu obowiązków. Jedynie rzetelna 
praca i wzajemne pomaganie sobie mo
że nas samych i państwo wydobyć z 
nt;dzy i biedy, jaką sami na siebie spro· 
wadziliśmy. Jeżeli zamiast pracy imać si~ 
będziemy gwałtu, !l zamiast dbać o do · 
bro r golng będzimny myślrć tylko o so
bie, jeżeli miasto uczci w ości będziemy 
kierowali się wyzyskiem i szkaradną cbci· 
wością a zamiast społecznej miłości i zgo. 
dy ,opanuje serca nasza nienawi~ć, to 
zagłada nasza jest nieuniknioną. Ale wte· 
dy utracimy nie tylko wolność i niapo• 
dległość, kt6rfl nam Bóg cudo'IWnie przy• 
wrócił, ale każdego z nas spotka n~dza 
i niewola. A to nie jest czcza groźba 
i przesadne straszenie, wystarczy trzeźwo 
rozejr.t:eć się dokoła, co na świecie się 
d"ieje. Chwila obecna jest rozstrzygajflCB 
dla Narodu i Kościoła naszego: jeżeli nie 
utrzymamy się . nie staniemy jak twier· 
dza niedostępna, to si~ dom nasz ojczy· 
sty zawali i pogrzebie pod sweroi gru· 
zam1 wszystko 

zabudowań gospodarczych, Wiele 
rodzin zostało zasypanych we włas· 
nych domach. Również lasy w 
Pćłoocnych A!pach poniosły ogrom• 
ne szkody przez spadaj(\Ce la· 
winy. 

Grecja. Belgrad 31, 12. -
Dziennik serbski »Novostic donosi, 
że Veoizelos zaprosił księcia serb• 
skiego .Raula Karageurgevicza do 
obj~cia tronu greckiego1 w razie 
gdyby obecny król Jerzy, na tą• 
danie Zgromadzenia Narodowego 1 
nie powrócił wi~cej do Grecji. 

Rio de Jane!ro l . - Telegra
my z Aten informujął !e akcentu· 
je się tam coraz wiQkszy ruch za 
zmiana dynastii. Stronnicy teg~J ru· 
chu życzą sobie, aby tron Grecji 
zajął ksidQ Parmy Sykstus Bur· 
bon. 

Jesteśmy winni całemu narodowi za
dośćuczynienie i napraw~ zgorszenia. 
Zaatakowano pańo;two w swych podsta· 2 
wach, ale równocześnie rzucono się 
zawzięcie na Kościół, dlatego też w wieJ 

Ksiaże Pa w~ł, nastQpca tronu 
greckit:'go na źądaoie premjera Go 
natosa. pozostaje -w Grecji., 

Venizt+los powrócił do Grecji dnia 
stycznia b. r. 

Turcja. Konstantynopol 31,12 
- Zgromadzeme Narodowe w An· 
gorze zatwierdziło uchwałę1 nada· 
j(\cą ogólną amnestjQ i zniżającą 
do połowy kary, nałożone wyroka• 
mi przed 2~ patdz. 1923. 

rze naszej św., w sumieniu, w miłości 
Ojczyzny szukać winniśmy środków za 
radczych. Nie o pusty jednak frazes, ani 
błyskotliwą manifestacj~ oprzyjmy naszfł 
pokut~ i nawrócenie, jeno na duchu 
i prawdzie, na pracy nad wewnętrznem 
odrodz.eniem wedlug słów Apostcła: 
.Obleczcie się w nowego człowieka, któ· 
ry wedle Boga stworzony jest w spra · 
wiedliwaści i świ14tobliwości prawdy• 
(Efez 4, 24). Odrodzenie to musi być 
wedle Boga, wedle zasad wiary; ill więc 
trzeba znać i nie zadawalniać się wia· 
domościami zaczerpnięteroi z dziecinnych 
lat, ale ciągle i stale pogł~biać, nie woh 
no ograniczać sil} do zewnętrznych chwi
lowych aktów, ale wprowadzać te praw· 
dy w życie tak, aby si~ stały zaczynem. 
o którym mówi Chrystus P., który prze. 
rojzi cal!\ treść duszy naszej. 

Ufni w Bogu, .Który mocen jest uczy· 
n!ć, aby obfitowała w was ła&ka •, ufni 
w skarby, Jakie On zło~ył w dusze wat 
sza, gorąco błagamy .Dawcę wszelkiago 
dobra", by te smutne i bolesne przejścia 
wstrząsnęły nami, pobudziły nas do czy
nu i byśmy poznali tten .. dzień nasz. co 
jest ku pokojowi naszemuc. (Łuk. 19, 42). 
W tej też myśli i z tem ~yczeniem za· 
syłamy wam wszystkim z "Serca plynflce 
arcypastarskia błogosławieństwo. 

Dan w Krakowie 15 listopada 1923, 
List ten należy przeczytać w najbliźs:r.ą 

niedziel~ po ka~dej mszy świętej. 

----------------------------
fElEGRAMY 

Sz·wajcarja. Rio cle Janeiro 
311 12. - Telegramy nadesłane z 
Szwajcarji donoszł\, że w Alpach 
spadają, ogromoG lawiny śniegu i 
niszczą ogromną ilość domów i 

Rosja. Paryt 30J 12. - Dzien• 
nik angielski :.Dailv Expressc te• 
legrafuje1 że wielki książe Cyryl 
koronował się potajemnie carem 
Roeji i zorganizował w Saint Cloud 
(Francja) prowizoryczny gabinet 
carski. 

Siedziba tego rządu mieści siQ na 
razie w mie::zkaniu wielkiego księ· 
oia Borysa. 

Nowo okorowany car podpisał, 
wbrew woli wielkiego ksi~cia Mi· 
kolaja dekret, postanawiający inter· 
wencję zbrojną w Rosji1 celem zdo
bycia tronu. 

Sofja 3l, 12. - Rząd sowiecki 
zaproponował Bułgarji rozpoCZQCie 
pertraktacyj celem nawiązania sto· 
sunków dyplomatycznych. 

Oficjalne pismo rządu sowietów 
oświadcza, ~e przedstawiciele Boi• 
szewji nie będą pod tadnym wzgl~
dem interwenjowały w wewnętrz· 
nych sprawach Bułgarji i że rząd 
sowiecki nie ma nic wspólnego z 
moskiewski& miQdzynarodówką, ktO 
ra i es t strllnnictwem polityczne m 
miQdzynarodowem. 

Ryga 2. - Władze moskiewskie 
uwię t.iły w ostatnich dniach tysią . 
ce osób• które ·siQ manifestowały 

przeciw nowej polityce ekonomicz• 
nej sowie.tOw. 

His~panja. Madryt 311 12.
Zostali uwięzieni prawie wszyscy 
szefowie ruchu komunistyc2'nego, 
który mial przed kilku dniami wy• 
buehnąó w ~is?panji i Port~galji, 

. -Pap1erosy ~ VEADOc 
La Reine 

mieszanin'l wyszukana 

--------------~-----------
Stany Zjednoczone. Nowy 

J3rk 31, 12. - Donoszą z Cam· 
bridge, 1;e astronomowie obserwu• 
ją dwa komety1 odkryte pr~ed dzie• 
siątkami lat i obecnie błądzące 
po przestworzu, Z ja wienie siQ tych 
dwóch tułaczy, jak ich nazywają 
astronomowie, jest spodziewane 
każdej chwilt. Jt:den z tych korne• 
tów pojawił siQ już . w r. 1846 i 
jest popularnie znany jako kometa 

TABELA CE• OGŁOSZEN 
W ,GA.ZE()JE POLSKIEJ•. 

ZA OGWSZENIA JED!ł0R4ZOWEJ 

~a l .szej stroJi!nicy 2$000 od wierata 
, 2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • SOOO • • 
• 4·tej " $200 • • 

ZA S'tlłONNICE JiDJORAZOW~ 
Za cał'ł 4-ta stronnicę 100$fł()O 

• 
1/a 4•teJ stronnicy 60$000 

r 1/ 4 4-tej stronnicy 35$000 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %, na 2 ej 

o óO o/o, na 1-szej o 100 proc. więcej. 
. __ ZA OGl.OSZENIĄ MIESI,C2NE 

Na 4-tej str. 70 re. zą 1 cm. kwadr. 
• 3 - ~iej • 90 rs., zą • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej • 140 rs. za • ". 
Przy ogłoszeniach p6łrocznycb i rocz• 

U)' ch 35 proc. zniżki. 5' 

ZA OGŁOSZENIA w DZIALE REDAKCYJHYM 
Na l ·szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3·ciej • 200SOOO t • • 

woJny, odkryty przez włoskiego a· Paryt 2. - Poraz ł)ierwszy po 
stronoma F. di Vico i nosi tegoż · podpisaniu traktatu pokojowego 
na~wisko. przedstawiciel :Niemiec w Paryżu 

Drugi kometa odkryty przez P• Hoesch złożył rządowi francu• 
D' A,rresta widziany był już w roku skiemu kondolencje z powodc. tra· 
1851, a nast~pnie w latach 1875 gicznego zniknięcia francuskiego 
i 1910. Spodziewano siQ jego zja· Zeppelina :.Dixmude'ac. 
wienia już w r. 1917, lecz tele- Londyn 2.-Donoszą z Kolonji1 
skopy ~ówczas. go nie o~krrły, że szef bandytów Jan Meyer, au• 
Znany Jest rówmeż pod nazwiskiem tor wielu morderstw, został .tam 
swego odkr~wcy astronoma D' Ar· stracony przez gile ty n~. Ueyer nie 
resta. zdradził przed śmiercią swoich spól· 

Według obliczeń astronomów z ników, 
Cambridge, oba te komety będzie 
motna widzieć przy pomocy t~le
skopów w tym roku przez prze iąg 
30·tu dni, a szczególnie w doiach 
3, 8, 131 181 23 i 28 wrzdnia i 
S, 8, 13 i 18 października. 

--~------------------------CASA. BBA81L 
10, rua Jose Bonifacio M 10 

Posiadając nadmiar KAPELUSZY po· 
stanowiła sprzedawać je po cenie zni · 

!onej o 20-30 i 40 pro~:. 

Niemcy. Berlin 31. 12. - Z 
Dittelbachu donoszą, że pociąg je. 
den. gdy przejetdtał przez most 
nad rzek~ Menem położony, wpadł 
do rzeki. Zginęło 6 osób. 

Berlin 2.-Minister spraw Za gr • 
p. Stressemann z okazji Nowego 
Roku wygłosił mowę, w której mię · 
dzy innemi oświadczył, że kwestja 
Zagłebia Ruhry moie być załatwió· 
na tylko przez zapłacenie odszko · 
dowań wojennych, które jednak 
może nastąpić dopiero po usuniQciu 
ubóstwa narodowego tj. pn uzna 
niu praw NiemcówJ wyłuszczonych 
w traktacie Wersalskim. 

Włochy. Rzym 2. Do ka. 
tedry Celano w pobliżu Avazzano 
dostał si~ złodziej i skradł drogo• 
cenne urny zawierające koaci awię· 
tych męczenników, przechowywane 
w tymże kościele. 

Złodzieja pochwycoao na gorą· 
cym uczynku i uwięziono. Oburzo
ny tem świętokradztwem tłum do· 
stał się do wię.zienia i śWiQtokrad• 
CQ złynszowal. 

Japonja. Tokio 31, 12. -In· 
formują z Nagasaki, że gwałtowny 
pożar zniszczył kompletnie cesarski 
uniwersyte~ w Fukuska, Szkody 
obliczone są na 5 miljonów yeo. 

~------~~~~--------'----PapJerosy » V€A0Uc 
NEW YORK 

mieszanina 

.I'RANGJA.. Par;rł 81, 12. -
Rząd francuski wyzaacz7ł aa
ssej sławnej wdaczee p. CJarie 
Skłedowskit~J wyaalazczJ'nlt ra 
d.iamc, peas.ię roez•• w saale 
40 tysięcy franków. 
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siwowłosy m~~czyzna, zbliżając się do wozu, z Zatrzrmały się ona dopiero w lesie, gdy się bu· wości za oddalajłłcym si~ nieprzyjacielskim pocho- sokie terasowato wznoszące si12 ściany, o~wietlono 
którego teraz zeskakuje cygan z zakrwawionym rza usookoiła i tam opadła dzika banda bezbronni\ dem, a z ust ieh wyrywaj!! się dzikie groźby, prze- jasnym bla1kiem. 
sztyletem. dziewczyn~ w myśli dostania za nią okupu i obło• kleństwa i złorzeczenia. Liana stoi oparta na ramieniu swego m~~a i 

- Ojcze, nie daj terna mordercy uciec l wiania si~ końmi. Grzebiąc poleałych swych towarzyszy, poprzy· 'lest zupełnie pod wrażeniem wspaniałego widoku, 
krzyczy młoda dziewezyna, wskazujflc na uciekają. Lecz pomoc hrabiego ze swym przewodnikiem, sięgajll oni pomścić 6mierć ich lrrwawo. który budzi w jej duszy cześć i pewien uroczysty 
cego cygsma.. - On zabił mego zbawcę l a wreszcie przybycie samego pana Szepanyi zniwe- Kobiety klęczą przy grobach, napełniając step nastrój. . 

Cały zastęp uzbrojonej sła~by rzuca się za U· czyła ich plany. . i lasy strasznem swem zawodzeniem i lamentami. Kurt daje jej pbłgłosem objaśnienia i ani od, 
ciekającą bandą cygańską, która znika, jak zgraja Stary szlacbcic zaniepokojony burzą, wyjecbał Zac~yna Ju~ świtać, gdy wóz SzepanyPego ani te~ Liana nie przeczuwaj~&, te im si~ jeden z 
kot6w wśród gęstego, ciemnego łasu. na spotkanie córki i spotkał na &zcz~ście zrzucone· wjeżdża do jego dóbr. obecnych tu m~~czyzn z ogromiUł uwagfł przypatruje. 

Walka skończona. go z wozu wotnicę, który mu mó&ł wskazać kie· Hrabiego Etona zanoszą z wozu do wygodnie Jest to baron Foebren. który Kurta na pierwsze 
Sześciu cyganów poległo na polu bitwy. Zranio- runek, w któqm konie z wozem popędziły. urządzonej komnaty i układaJil na miękkich p01 wejrzenie poznał. Zdziwiony patrzy na swego wro· 

nych zaś_ towarzyszy swych zabrali cyganie ze sobą. Tak więc udało się ojcu przybyć w sam czas duszkach. ga i chce si~ do niego zbli~yć, tylko obecnoscS Lia-
Znikli oni bez śladu w g~stwinie leśnej , tak, że na ratunek córki. ŻyJe on jeszcze i oddycha, ale wygl!łda, jak ny wstrzymuje go od tego. 

prześladująca ich słutba ojca Teresy wraca z bez· Lecz cóż z hrabią Egonem? Czy on jeszcze gdyby za chwilę miał ducha wyzi onąe. t S'wiatło księżyca pada tak na twarz Liany, ze 
Gkuteczoej s waj pogoni. żyje i czy go będ~ie można uratować? Nikt go nie zna i nie wie, kim on jest. t ją Foebren dokładnie widzieć mo~e. 

Uradowany ojctec obejmuJe odnalezioną swą Pan Szepanyi zbadał go okiem znawcy1 bo stu- Przewodnik nie jest w stanie dać jakiejkolwiek Kto to mo~e być, ta młoda, śliczna dama l my• 
c6rkę ściskając ją serdecznie, lecz w tern spostrzega djowal niegdyś medycynę i jest półdoktorem. wyjaśnienie, gdy~ leży równiet nieprzytomny. śli on zdziwiony, gdy~ Liana zupełnie mu jest obCfł• 
z przera~eniem na wozie nieruchon::ą, skrwawioną Teresa patrzy na niego pełna trwogi i niepo· Skrada si~ cichaczem w ich sąsiedztwo i przy1 

postać hrabiego Egona. l koju. Straszni! jest dla nief ta myAl, że ten poczci• TOM III. l słuchuje si~ rozmowie. ~yszy wymawiane przez 
- Kto jest ten mężczyzna l - pyta on. wy człowiek mógłby szlachetny swój czyn ~yciem Kurta imi~ Liany, ale mimTł to nie przychodzi mu 
- To jest mój zbawca ł Człowiek, który po· przepłacić. ROZDZIAŁ CXLVI. na myśl, że to może być siostra Egona, ktorą o. 

legł w mojej obronie l - szlocha . zt•ozpaczona - On jeszcze żyje - mówi wreszcie stary - '· gólnie mają ju~ za umarłlł• 
'dziewczyna i opowiada ojcu krótkieroi słowy, całlł ale rana jego jest .aiebezpieczn11 l Obawiam si~, te Pałalne •potkanie. Kurt opuszcza z Lianfi koloseum, a baron id~ie 
't~ strasznil walkę. on nam mo~e w drodze umrzeć. Pewnego dnia wieczorem doje~dżają Kurt z za nim niepostrze~enie aż do hotel11, do którego 

- To bohater, prawdziwy bohater - woła Straszna rozpacz i ból ogarnia młodą dziewczyn~. Lianll do Rzymu i zatrzymujfł się tu do dnia na• oni zajechali i patrzy, jak we dr~wiach znikajll. 
>stary szlachciej patrzlic na nieprzytomner.o hrabie· - Wi~c ma on przezemnie umrzeć ? - szepcze stępnego. - Mam oif~ wreszcie, zacny panie - szepcze 
go - o, jakżebym go chcisł uratować, by mu po· dr~ł\cemi usty - Boże, zlituj się i uzdrów go dla Równocześnie z nimi prawie, tylko z przeciw- on nienawistnie i teraz mi nie umkniesz, 
dzi~kować. mnie l - dodaje prawie niesłyszalnym głosem . nego kierunku, przyjechał i baron Foebren do sta• Zbliżywszy sit do portjera, wsuwa on mu zło• 

A ten druJi poczciwy człowiek, czy żyje jesz· . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·1 rożytnego miasta. tówk~ w rQkQ i pyta : 
tJze? Słuchajcie ludzie i podnieście go, a zobaczcie Zrobiwszy około Egona co tylko m6gł, wraca Udało mu si~ bowiem dowiedzieć, !e ksi11~ę - Czy nie moglibyśćie mi powiedtie6, kto to 
też, czy będzie go można jeszczo ocucić t - woła się teraz stary IIZiachcic do Węgra, który le~y jak zatrzym11je 11ię z ~Onlł w okolicy Neapolu i w11osi byl ten pan z tą panią, kt6rzJ' przed chwil!ł wePzli l 
'on do swoich ludzi. nieżywy obok swego konia i między trupami dwóch z tego, ~e i baron Marwitz tam musi być. Chce - Jest to pan hrabia Marwitt za swoj'ł toną 

Sam zaś mozoli sit wraz z córk~ około hra· cyga~ów. · się wtęc przez jeden dzień zatrzymać w Rzymie, a - odpowiada portjer z uszanowaniem. 
biego E~ona który leży blady i nieruchomy i nie Jest on okropnie poraniony, ale żadna z ran potem dalej na południe jechać. - Z żoną - powtarza baron Foebten- hm l 
czuje łez, które z oczu młodaj dziewczyny na twarz jego nie jest tak niebezpieczną, jak hrabiago Egona. Żaden z nieprzyJaciół nie przeczuwa, jak blizko czy ci państwo długo tu zostaJ'ł? 
jego sp11dają . Został on w krótkim czasie również obanda· jest jeJen drugiego. Szczególnie zaś Kurt nie prze, - O, nie l Oni wracają do oj\:lzyzny. Jutro ra• 

Dziwnie to przypadek zrządził, że się hrabia ~owamy i na wozie umieszczony. czuwa możliwości zetknięcia si~ z baronem. no ju~ stąd wyjeżdżają. 
Egon zetknął właśnie z tym: ludźmi, do których !tebawem ruszają wszyacy w drogQ ku posia· Nazajutrz rano wyprowadza Lian~, aby jej po• Baron zamyśla siQ i odchodzi; mruczile co§ 
zdą~at. Bo ów stary szlachcic, który przed chwilą dłościom ojca Teresy, który teraz sam powozi. kazać cbo6 cz~~ć z tych osobliwości, w które Rzym pod nosem. 
przybył, nie Jest nikt inny, ja( obywatel Szepanyi Wóz toczy siQ powoli po pustym stepie. O po· obfituje, wl~cej nit którekolwiek innn miasto na - Poco Marwitz wraca z ~Onfł dd kraju l -

Najstarsza jego córka, Teresa, wracała właśnie ległych cyga!lów nikt sio nie troszczy. świecie. myśli on. - Czy nie· lepiej byłoby wrócić za nim 
z wizyty u sąsiadów, gdy ją burza w drodze za, Ledwo siQ jednak pole walki opróżniło, wyhie· Porzfłdnie znu~ona ju! młoda para udaJe się i tam się z nim rozptavrić l 
~koczyła . Wo~nica nie mógł utrzymać spłoszonych gają cyganie jak upiory z gQ11tycb zaro~li leśnych. wieczorem do koloseum, olbrzymich, w gruzach • , • • • . . • • • • • • • • • • • 
przez grzmoty i błyskawice koni, które zr~uciws~y Kobiety i dzieci rzucają się z płaezein na po• tu~ od wiekow le~cycb ruin rzymskich. . Nie przeczuwając nic złegot udaje siQ Kurt z Lianą 
go z wozu po~dztły lotem strzały z pantł} swo}ą ległe trupy. Amfiteatr pełen je3zc~e jest turystów. Kurt z nazajutrz rauo na dworzec i wsiadaj11 do ekspresu, 
oa oś!~ p. Mwaczytoi za' patr~ll pehd wściekłości i mści · [,:au-:, słoJą na dole i patrzą 7. podziwem na wv· który ich wprost do ojczyzny ma zliwiet5. (C d n } 
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w Korytybie. 

D n i a 7 -g o s t y c z n i a rozpocznie l h!storj~ polską, ~iadomości z dziedziny 
się nowy r;ok s2kolny w polskiej szkole przyrody jak: zoologję, mineralogję, bo 
S. S •. Rodziny .Ma~ji przy ulicy Aquida- tanikę, somatologię ; sty:istyk~. rysunki, 
bam 1 równ~cześme w lokAlu Towarzy l kredkowanie obrazów, g1mnastykę, robo· 
stwa Im. fadeusza Kościuszki. Wykład ty ręczne t. j. haftowanie bielizny dam· 
n!łuki odbvwać si~ będzie podług naj• skiej, haft jedwabiem na atłasie, lub 
nowsze! metody w języku polskim i por· pluszu, wyszywanie na siatce. wykonanie 
tugalsk1m, garniturków włóczkowych dla małych 
IIProgram obejmuje następujące nrzed· dzieci i aplikacji podług najnowszej 
rr~ioty: religję, rachunki, czytanie; pisa· mody. 
n~e, rysunki, geoq,rafję, his!orję polską, Przvimuie sie tP~ na stały pohvt w 
bJStorJę naturalną, gramatykę, gimnasty· ZakładzJe dziewc;~,vnki z okohcv i star· 
kę, śpiew i roboty ręczne, 
~·.R?b?łY ręczne rozpoczynaj~} sią w II. szA J>lln•enk• kiłtrA oprócz nau~ 
Klas•e 1 są zastosowane do pojęcia dziec. szkotA moga s•a "'' vuczvć gospodlłrstwa_ 
ka jak n._ n. AniP!! prfl<~tv, J'll'lf'7ą'ki '"'?Y· dnmnwPf10 

deikvwuwa 1 wy~:~zywama n11 kanwit~ Optata miesięczna 
,C)Klasa III. i IV. wykonuJ~ • ,Gó.k: w w szkole wynosi: I i li kl. 2$000 
ch~~·· r~Rli!?Vm prflktyl"t.nirj~ze .lllk : wy- Ili • 3$000 
s~ywame kolorami, siatkę, czapeczki, IV • 4$000 
potic1oszki wełniane i S( rw!łty na ~ tAy V • 5$000 
l kr(dense. vVarun:d przyj~cia na stały, roczny 

Klas a V. czy l i ku r s wy t. ·1 pobyt w Z 'l kładzie będą omówione na 
li. z.y d l a d z i e w c z ą t obejmuje: re, miejscu. Wpisy trwają obecnie i zako:fi
hgJę, arytmetykę, gramatykę, geo.6rafję, czą si~ w połowie stycznia. 

RODACY! PpSPIESZCZE SIĘ TAKŻE Z ZAPISXW ANIEM 
WASZYCH SYN OW DO KATOLICKIEJ SZKOŁY SREDNIEJ 
ZWIĄZKU POLSKIEOO. PROGRAM NAUKI W TEJ SZKOLE 
I INNE UW AGI UMIEŚCILIŚMY W POPRZEDNIM NUMERZE 

, "GAZETY POLSKIEJ". REDAKCJA. 

l! 
.Paryż 2. - Z powodu kat astro• 
fy , Dixmude'a c minister mal'ynar· 
ki odbył długą konferencję z premje· 
rem p. Poincare, 
'~(Powiadają, że minister ten po· 
siada sprawozdanie komendanta 
»Dixmude'ac, w którem ten:!e przed 
wzlotem oawiadczył, że potrzebne 
fSII pewne reparacje tego latawca. 
Przypuszczają, ~e katastrofa ta spo 
woduje cz~ściową zmianQ gabinetu. 

<lASA DRASIL 
10, rua Jose Bonifacio N. 10 

Wielka wysprzedat. 
towarów w•loiaaych (casemiras) 
krajowych i zagranicznych, które sprzeda• 
jemy po cenie zniżonej o 20 do 30 proc. 

kodema w Kurytybie (Travessa Za• 
charias Nr. ó )1 a b~d.ziemy mieli 
nasiona jak najlepsze i bądziemy 
popierali handel polsko bra"ylijski 

USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO. 
W miejscowości zwan"j •Bigor· 

rilhoc usiłował sobie odebrać żV, 
cir. niejaki Antonio Cordeiro, 27 
lat _liczący Brazyljanio z zawodu 
szewc, z1mieszkały przy ul. Briga• 
deiro Franco. Przyczyny tego roz• 
paczliwego kroku są dotychczas 
nieznanr1 gd~~ niedoszły samobójca 
nie chce ich wyjawić, zaś matka 
jego władzom policy,jnem po\\ie' 
działa tylko to1 że syn jej Antonio, 
uczciwy i sumienny pracownik, do· 

~sseeeesseessseseeeeeeseees: bry syn ·i brat, od dl:1ższego czasu 
l KRONIKA KRAJOWA J l był bardzo smutny i przygnębiony 
:aeeee.t.eaeeseiDeeseeeeeeseea.~ a nawet zastała go raz płaczącego. 

Ztpytan'l przez matke nie chc1ał 
Z Kurytyby. oic wyznać. Prawdopodobnie webo 

dzi tu w grę nieszcz~6liwa miłoać 
NO~WY POLSKI SKLEP . Ąntoniego zastano na ~Bigorrilhoc 

W K URYTYBIE. zbroczonego krwią i jęczącego z bu lu 
Od Nowego Boku 1924 mamy Przy badaniu lekarz zauważył ranę 

w Kurytybie nowy polski sklep: w uchu, którą niedoszły samobój• 
Skład aaslon z Polski p. Pawła ca zadał sobie wystrzałem z re
Nikodema przy uhcy Traves~a wolweru. 
Zacharias Nr. 5 (ulica łącząca Plac Jest nadzieja uratowania mu t ·ycia 
Zacharias z Avenidą Luiz Xavier.) 

Koloniaci polscy bedą napewno 
bardzo z&dowoleni z tego sklepu, 
bo nie bąd4 już teraz musieli ku· 
pow:tć nasion niepewnych po r6ż1 
oych wendacb, albowiem w Skła 
dzle Nasioa z Polski mogą siQ 
zaopatrzyć w Łvszystkie najlepsze 
nasiona warzyw jak: kapusty, bruk w i 
buraków l marchwi i t. d. oraz kwia• 
t69il jak: maku1 maciejki, bratków 
warsza wskich i t. d .. 

Nasiona uaj!epsze, ceny najniższe 
Polecamy gor'co ten s~ład na· 

sion z :Polski ws&ysttt-im naszym 
czytelnikom :nie :tylko z Kurytyby 
i okolicy, e,e i z dalszych miejsco· 
wo,ci. Kto zdałsza przyjedzie do 
Kurytyby, niech nie omieszka zao· 
patrzyć siq w Składz1e Nasion 
• Polski w potrzebne nasiona. 

P. Nikodemowi gratuluj~my1 że 
on pierwszy na wiązał stałe stoeun · 
ki handlowe mi~dly tutejszą koło· 
nj11 i Polsk11, bo wszystkie inne 
próby dotychczasowe były tylko 
-chwilowemi• i składamy mu źycze· 
oia1 aby tu w całej Brazylji połUI 
dniowej nikt nie siał innych nasion 
warzywnycbj jak tylkc z Polski, 
Qraz aby za jego pośred~ictwem 
zakwitła w PolscQ gał~~ nasien
oictwa, mając tak wielki rynek zby. 
tu, jak Brazylja. 

Brazylja sprowad~a rocznie na· 
sion z zagranicy za miljon milrei· 
sów. Dotychczas szedł ten miljon 
do kieszeni ni~mieckich i innych, 
a za to mieliśmy ct~sto nasiona 
mniej warte, niż szczypta piasku. 
Polska ma dobre ·i doberowe 
aasiona, a taaje. 

Kupujmy więc nasiona w Skła· 
•ue NaiioD z Polski p. Pawła .Ni· ---- - ~ - - - - - -- - - ·---~ 

\; ,, 
.. ~ .. li 
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Z Para.o.y. 
W municypjum Araucaria przysz• 

lo przed kilku dniami do krwawej 
bitki na kolonji Christins1 z której 
wyszli ranieni w głowq Andrzej 
Zieliński i Pedro Lconeł. 

Ze Stanu 'Bio de Janeiro 
PuGŁOSKI O ZABURZENIACH NA 

TLE POLITYCZNEM. 
Przed kilku dniami krą~yły w 

Rio pogłoski o zaburzeniach po li • 
tycznych z powodu oddania pod 
sąd oficerów i sierżantów zamie• 
szanych w lipcową rewolucj~ z r. 
1922. Pałac preEydenta Rzeczypo· 
spalitej miał być strzeżony przez 
wojsko morskie, i rząd miał pro, 
sić o nadesłaniE: oddziału wojska 
policyjnego z Sao Paulo. 

KURS MILREISA BRAZYLIJSKIE. 
GO SIĘ POLEP8ZĄ. 

Na Ctty londyńskiej kurs mil 
reisa sią polepsza i ustala. Tak 
donoszą telegramy nadesłade z Lon 
dynu. - Dziennik angielski •Evet 
ning Newsc zaznacza doskonałe 
wraMnie, jakie w świecie fioanso. 
wym wywołuje stała zwyżka kursu 
milreisa. a z nim i polepszenie sy. 
tuacji h~ndlo~ej brazylijskiej. 

PRODUKCJA BRAZYLJI W RO· 
KU 1923. 

W statystyce produkcji cgłoszo 
nej w Rio de JaneirG za rok 19 23 
przedstawia się znaczna zwyżka. 
herwy matte, której produkcja dosz• 
ła do 192.68').000 o wartości 
116.608;000$0001 licz~c 1 kg. po 

630 rehów, Pi ~rwszorzędnymi pro· 
duklami sa: kawa, kukurydza. ba· 
wełna1 cukier, ry*, f.1żon, tytoń 
i m11ka z mandjoki. 

PRL.EPOWIEDNIA WOJ~Y Z 
AROENTYtJ 1\• 

Pewien kapitan wojs!ta brazy. 
łijskiego przemRwiając do rezerwi 
~U>w Qświ, dc1 vł, Żf' w krM"P oa-.•~ 
fJJ woj na Bra",,. !Ji ~ A g :.1 y n~ . 
D;~Ienniki brazyliJSkie oHtr__. kry 

tykuJą, tego oficera ~a te mow~. 
oazywaj~c ja nierozsadoq 1 godnu, 
ogóln~'go po! ępienia. 

PRZYBYCIE DO RJO DE JANEIRO 
MISJI ANGIELSKIEJ . 

Dnia 30 grudnia u. r. przybyra 
do R.io de Janeiro zapowiadana 
misja angielska, dla zbadania fi
oansowvch i ekonomicznych sto 
sunków brazylijskich. 

Misja zamieszkała w hotelu 
•Gioriac, 

MINISTER WOJNY GEN. SETEM• 
BBINO PuWBv:lŁ DO RIO DE 

JAN.C.IRO. 
Generał Setembrino de Ca1 valho, 

~ioister wojnył któremu udało siQ 
przywr6cić pokój w R1o Graode 
do S:!l1 powrócił do Rio de J itneiro 
dn. 31 grudnia u. r. i powitany zo• 
stał entuzjastycznie przez rząd i na· 
ród brazylijski na dworcu kolejo· 
wym. Z d~orca udał SJQ w powoz.e 
rz~dowym wprost do prezydenta 
Republiki, witany po drodze owa· 
cyj nie przez mieszkań~ów stolicy. 

Z Matto Gros{Jo 

P02AkTA PRZEZ DWIE ONSY. 
Do Rio de Janeiro telegrafująJ 

że w pobliżu Curumba, stolicy sta• 
nu Malto Grosso, została potarta 
przez dwie onsy, pewna kobieta. 

l!apiel'osy • VEĄ.OOc Y O KK 
mu~szrmin& 

Baczność nasi Czy-
telnicy! _ 

Wstąriłiśmy już w rok nowy a .Ga 
ze ta Polska • w rok 33 swego wyda 
wnictwa l 

33 lat to czas długi, to prawie pol 
tycia człowieka długowie~znogo 

Duto się w tym czasie zmieniło, nie 
zmieniła się tylko prenumerata roczna 
>Gazety Pol<:kiej «, która dla Brazylji 
wynosiła i wynosi S$COO rocznie, a to 
pomimo że koszta wydawnictwa przy· 
najmniej podwOJły się, i pomimo Żtl 
• Gazeta Polska' obecnie wychodzi 2 
razy tygodniowo. 

Ale na co my to Wam uprzytomiamy, 
Szan. Czytelnicy ? Czy może na to, aby 
Wam powiedzieć. że od Nowego Roku 
1924 Redakcja ,Gazety Polskiejc rów 
nie~ podnosi prenurooratę na 10$000 
rocznie, jak to już dawno uczyniły dwie 
inne polskie Redakcje ? 

Nie, Szanówni Czytelnicy l My to wie· 
my bardzo dobrze, że dla wielu z Was 
SI\ obecnie też trudne czasy ; te wielu 
z Was wcale by nie czytało, gdyby nie 
mogło czytać tanio. - To- też ogłasza
my Wam, ze również w tym roku .Ga· 
zeta Polska• b~dzie kosztowała tylko 
8$000 rocznie. 

Atoli, - proszę teraz uważać· dobrze, 
aby nie było pomyłki i nieporozumie• 
nia, - prenumeratorzy, którzy otrzy. 
mują Gazetę osobno pod opaską z zu
pełnym adresem i z Opłatą pocztową 
(t. j z marką pocztową), będą musieli 
płacić 10$000. Za to dostaną Gazetę 
również 2 razy na tydzień a nie jak 
dotychczas tylko raz na tydzień, dwa 
nu~ery razem. 

Ze to postanowiliśmy, spowodowały 
nas reklamacje niektórych Czytelników, 
że Gazeta późno nadchodzi. - A ~e za 
Gazetę wysyłani\ pod opaską pojedyn
czym rrenumeratorom ~ądamy 10$00(), 
do tego zmuna nas znacznie większa 
oplata pocztowa ~a Gazet~ wysylaną, 
pod osobn!l opaską. 

Uwatcie tylko, Szanowni Czytelnicy, 
*e za 10 rs. można wysłać 3 gazety w 
jednej paczce, ale na Jedną Gazetę 
pod opaską też trzeba nakleić 10 rej· 
sową markę, bo ta:fiszych marek (sellów) 
nie ma. 

A więc te 2$000 ponad 8$000 po• 
bieramy z powodu większych wydatków 
pocztowych za pojedynczlł wys)·łkę. 

Jeżeli jednak ktoś nie jest z teg• • za· 
dowolony, może bardzo łatwym sposo
bem uoikn14ć tej nad wyżki. Otóż niech 
się postara w danym okręgu pocztowym 
o drugiego prenumeratora dla naszej 
Gazety, tak, abyśmy mogli do danej 
miejscowości wysyłać przygajmniej 2 sa-

!Jłl~~~~.! ~~~~ł!~~ł!ł!,~~~~~~~~~~M~~ !.!: ~~~~~ł\.ł\~.łl ~ 
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= Nowy Rok 1924 : 
~ ~~ 
~ Otwarty został dla WJ'Cody !iolooist.ów ~ 
~ ~ 
: Skład nasion z Polski ~t 
4'f Paw la NIKOD:łj!IA ~= = KURYTYBA Trave~sa Zaclta~ias nr. 5 , (~lica p~owadząca ;-
~ ' z Awemdy LUlz Xavter do Płacu Zacbar1as). ""' 
~ ... 
cf\.......4 ~ eJt 
~ ~ - ~ 
tflł ~ ~ ; Warzyw· KAF USTA, burahi, b!'ukiew, cebula, tłl = o .:d ~ • mcrchew, rabata i t. d. = 
.,.~~c ~· 
~ ~ ~ ·- Kwiatów: Bratki, grździk i1 łtwkooje, maciejka, ~ 
"W"ł -... Mak i t. d. flit 
tflłZ~ ~ 
4lf ~ S ROZSADA z nasion z Polski : kapusty, kalafjorów, buraków, = 
~ rabaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dr:starcza ~ 
ltj siq z własnc·go ogrodu) ; 
ltj Kt() przyjeżdża zdałsza do KuryLyby1 niech LU zaopatrzy !Jłl = siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. :! 
"" 041" 41w;rw~•~~~•,.,.•,~•~'f'..-n~'iPwlilli~ t-w1i~w•'i'if1iii'iłii'ii9ii' -.!t 
zety za 10 rejsów, a b~dzie miał Gazetq 
za SSOCO rocznie tak jak wszyscy inni, 
któr)m posyłamy Gazet~ we wspólny~h 
paczkach (para distribuir) Tak samo i 
ten zapłaci tylko 8$000, który wyraźnie 
nam napisze że chce tylko roz na ty· 
dzień swoje Ga::ety odbierać. 

A teraz jesz<;ze jedoo ! 
Wszyscy ci, ktorzy więceJ niż rok 

zalegają ze swoją opłatą, dostaną w 
krótkim czasie od Redakcji wezwanie 
aby nale1ytość uiścili, bądż ·u naszych 
ag~ntów, bądź bezposrednio wysyłając 
pieniądze na nasz adres. 

Czytelnikom którzy pomimo upomnie· 
nia 7:alogłr.8ci nie uregulują, albo w ja 
kikolwiek sposób nas nie upewnią , i e 
będą się starali nale~ytość zapłacić, bę 
dzieroy musieli Gazetę wstrzymać, ho 
wydawnictwo pism jest obecnie zbyt 
koeztowne, tak, że za darmo już nikomu 
więcej W}syłać nie możemy. 

Jest to twarda konieczność, Szanowni 
Czytelnicy i ścisły obowiązek sprawie
dliwości, tak z Waszej jllk i z naszej 
strony. 

Uznanie tym Czytelnikom k.tórzy w 
tych trudnych dla nas czasach płacą 
z góry l REDAKCJA 

-----------------------~ 
.Jiies~eczne zeln•anie człon• 
ków waaz&u P o•skiego w Kuryty• 
b1e odb~dz1e SlQ dnia 6 stycznia br. 
o godz. 2 po południu. Zarząd. 

---------------------------

AZZARA (Jiiuioa• s) 24 grudnia 
roku 1923. 

Szanowna Redakcjo l 
Pro1Zft wysłuchać mej ~rośby, jedne. 

go z prenumeratorów tak zacnego ptsms 
i ogłosić na szpaltach tegoż, niektóre 
wiad"' mości o życiu polskiom na na· 
s.zych kolonjach polskich Yif Argentynie. 

Dm8 22 m. b. zawitał do nas nie
spodzianie Pan Zygmunt Kotarski, dela· 
gat Urzędu Em•gracyjnego w Warszawie 
CbocillŹ przybył bez oznajmienia, jedna, 
kowoż wieczorem tegoż dnia zgroma• 
dziło stę kilkudzies , ~ciu gospodarzy z 
pobi'ża w sal: zebrań młodzieży. p t a· 
gnłlĆ dow1edz1eć s i ę o stosunkach w 
nauej OJczyźnie. Pan Z Kotarski bar 
dzo chętnie dał nam obj •śnlenia o ogół. 
nych stosunkach, J&kte tam panują, a 
szczególnie o rolnictwie, p~zemyśle, 
szkolnictwie, i innych instytucjach, któ 
re sq obecnie na naJlepszej drodze do 
rozwoju i dobrobytu. Zaznajomił też 
słuchaczy o stosunkach i warunkach, 
w jakich si~ zn.jdow•li i obecnie znaj
duj4, naszego narodu gn~biciele, co 
tyle złego nam czynlli, a które w re
zultacie na dobre naszej Ojczyźnie 
wyszło. 

Te objsśnlenia bardzo dobre wraże 
nia czyniły na słuchaczach, którzy bar• 
dzo zadowoleni, podz1~kowawszy Panu 

_Kotarsktemu za udzielone objaśnienia, 
poiną nocq rozeszli si~. 

Dnia nastepnego rano P. Z. Kotarski 
odjechał do kołooji litlOSiedniej Aposto · 
les, gdzie miał dać konferencj~ dla ze· 
branych naszych rodaków, a ponieważ 
był to dz1eń niedzielny, wiec spodzie· 
wał &i~ licznogo zgromadzenia. Żsl nam 
bardzo, ie P. Kotarski tak krótko u 
nas z•bawił, gdyż taki'h gości z rzad
kością widzimy, lec:z tem mlłszem bo;· 
d&ie wspomnienie o jego pobycie. Ży
czymy mu ljak najlepszej p\imyślności 
w podróży powrotnej do kraju • . 

Ze zbliźaj,cemi sie świ;tami Trzech 
Króli, zbliża si~ jeszcze inna uroczys
tość dla naszej kolonji polskiej. W 
dzteń Ttzech Króli świ~ctć b~dziemy 
pami'ltkę, że przybył do naszej kołonji 
Wielb X Józef B. Marjań&ki. Dwa
dzteścia łat iuź dobiega od czasu. kie· 
dy Wielb. X Jót:ef B. Ma1 jański, po· 
ŚYłleca si9 pracy dla naszego polskiego 
narodu w całem Missionos a przede· 
wszystkiem w Azarze. 

Wyniku jego pracy nad polskośc i ~ 
nie jesteśmy w stanie osądzić, i S!ld 
ten zostawiamy innym, godniejuym, 
a przedewszystkiem przedstawicielom 
Polski jak np. by~emu l~on!ulowi P. 
Dr. Włodkow1 , obecnemu Posłowi Pa· 
nu W. Mazurkiewiczowi i nakoniec Pa, 
nu Zy~l'r.untowi Kotarskiemu. Niech Ci 
panowie powiedzą swój sąd , my tylko 
dodamy, że Wiei, X Jó:.ef B. Marjań
ski jest rodem Poznańczyk i ze zgro
madzenia S. V D , Verbista< !!! 
Daj Boźe aby tacy Werbiści na 
kamieniach •ię rodzHi! l l to .. • 
polscy wy,hodzcy przez wieki zacho
wają swą wtar~ i narodowość. 

Przeprasu rny Sz . Redaktora za u
j~cie czasu, któreśmy spowodowali na· 
szem niezgrabna::~ pisaniem, i prosimy 
wybaczyć nam, że może niebawem 
znćw s•~ staniemy natr~tnymi nowtl 
korespondencJą o uroczystości, jaką 
świttcić b~dziemy na Trze' h Króli. Są 
i inne wiadomości , któremi radzibyś 
my si~ podzielić się z szanownymi czy
telnikam•: ale musimy zachować mil· 
czenie at nadejdzie odpowieJnia chwila 

Z Szacunkiem 
C1ytelnia .QLło Valiis•. 

Jao .K. ()zajliowskl. 

Ostatnie wiadomości. 
TELEGRAFICZNE. 

Warszawa 3 . - Kongres socjalistów 
w Krakowie postanowił upoważnić swo
ich reprezentantów w Sejmie do ewon
tu81nej współpracy w jakimkolwiek ga
binecie niesocjalistycznym. 

Rio de Janeiro 3. - Donoszą z War
szawy że rząd poleki rozpoczął już uży 
wać pf5łnej władzy w zakrtsie finansów, 
udzielonej mu przez Sejm. - - Obecny 
gabinet przedstawi Sejmowi wkrótce 
projekt reformy finansowo-monetarnej. 

Rio de Janeiro ~. - Telegrafuj ą z 
Meksyku, ie ze względu na liczne zwy
ci~stwa wojsk legalnych, prezydent Meksy· 
ku, generał Obrżegon uważa rewolucj~ 
za stłumion14. 

PRASOWE. 
Warszawa. - Trybunał międzynaro· 

dowy w Had'le przyznał słuszność sta· 
now1sku rządu polskiego, że Jaworzyna 
nie jest jeszcze przyznana ostatecznie 
Clechom, jak to twierdził rząd czeski. 
Na zasadzie tego wyroku sprawę Jawo· 
rzyny ma załatwić ostatecznie Rada Ligi 
Nzrodów. 

Warszawa. - Wydani przez Sejm 
polski posłowie socjalistyczni Dr. Borow
ski i Stańc~yk, sprawcy strajku poli
tycznego w Krakowie i jego tragicznych 
nast~pstw, stanęli już przed sądem kar• 
nym w K::akowie do złotenia zeznań 
i otrzymania zapłaty, za ich nieco~ robotę. 

..................... 
: . Dr . Z y g m u n t Gr a d o w s k i : 

' ADWOKAT ' . ' ! Po ukończeniu uniwersytetu, ! 
• ma zaszczyt zawiadomić Sz. • 
' KolonjQ Polską, iż otworzył ' 
i kance!arj~ adwokacką i że ł ! załatwia wszelkie sprawy CY· ' 

'

• wilne1 kryminalne, spadkowe, ! * rozwodowe i t. d. * 
' Biuro i mieszkanie : • * Pra~a Osorio 1V.3'2'. • ............................. 

Kurs pteniędzy. 
dnia 5 go sticznia 1928 roku. 

Marka polska za 1$000 280,000 mko 
Frank 514 Pezo zł. 7!500 
Frank szw. l$800 Dolar 105200 
Lir S447 Funt szterl, 52$900 
Pez SIOSO 



,. ..... ,,. , .... 

Mirosław Szeligo,vski 
tlfły a~ydent klinik eu1·upejskicłl 

.................... --......... ... 
• • • 

Wielki · Sklep Polski 
Lek:a:rz i. ope:ratox 

DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH Marcina Szyndy & Ska Leczv podług na jnowszych sposobo?:?. Bada za pomocą promieni Roen tgena. 
F9s,ada własną. praeownię . do Jtadań mikroskopowyeh i Jtada6 

krw 1 u a choroby n kryte. l 
l 
l 

Chorych ~amiejscowych przyj!fftuje na lec~enie 
w swej klinice 

Plac Tiradentss N • . 19 
ma zawsze na składzie: ·mąk~ pszenną, ~ytnią i kuku~ydzian141 cukier, rył, sól Baa Sio •F,.auciseo a 911 - Kurytybs 

!'§Iedzie, l§liwki. rodzenki i konserwy owocowe. ' 
Ma równid najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki • 

l T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach .Piwa z browal'U 
~ 8 Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę, fasolę, ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 

C . I!JPBZEDAŻ NA KOLON.JE HIJBTBWNA. f D.ĘTALI()ZN.ł.. 
• '· .fi~ • \ P U Z Y S T Ę P N E 

pr.zewgższa/ące · wszgstltlelnllll 
l· F osiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

······~···························· 
LEKARZE. 

Dr. Uarlos Doreira 
Klinika medyczno chiruq iczna Specjal
ność: choroby oczu, uszu, nosa i gardła 
Konau!torium: ulica Marechal Floriano 

n Hl, Rezydencja ul. V de Nacar 
........__. n. 85, Telefon a8ą 037 

Dr łJarlos lckh:r 
O~erator i akuszer. specjalność eboroby 
kc biece i pfcherza. Przyjmuje od S do 
9 i od 2 do 4 godz. wiec~. Przy ul ,cy 

Concelheiro Bur~! dns n 111 (18() 
Dr. Elipindola 

R~zydencja i kon!ultor)um ul Marecha1 
Deodoro n 4(ł _ Przyjmuje od 12 do 16 
gN1z. po połudn u, Telefl:>n 151 080 

Dr Wtaneis•ek ł'raoko 
Przyjmuje od 3 do 5 po poł. Konsul
torjuro ulica Barao do Serro Azul n 8 

Rezydencja ulica Commendador 
Araujo n H Ol 

Dr. Jl lzaaesoa 
OperAtor-Akuszer. Specjalnośc choroby 
kobtece i p~cherza, Konsultorjum Apte 
ke 1 de Mar<;:o n 6. Telefon n 62 Re 
~ydencja .Ido Branco n r6, Telefon 

n. 661 08 
Dr Dendes de Araujo 

::ipecjalność: syfilis i choroby pecherza 
Przyjmuje od 3 do 5 po pol. Konsul

t.:>rjum Apteka Minerva, Pl.-c T!ra-
dentes 05 

D r Rudolł Warneeke 
Specjalność choroby nerwowe i dzie 
cinne, Dyrektor Centrali instytutu opieki 
nad nziećmi przy ul. Alegra n b gdzle 
przyjmuje od 10 do 11 i pół z rana 

07 
D r. 8ahCa.łla llobrinho

Klinika dla dorosłych i dzieci. Lec%y 
syfilis we w$zel~icb stsdjach prepara 
tem Bismuthiodma. Leczy choroby 
nerwowe i nałogowe jak alkoholizm, 
suggest'ę Konsultorjurr.: Ul. S. Fran• 
citiCO n 54, Aptek~ Moderna, Rezydencja 

T rr: ve5SII Zt~chsriu n 12-a 09 
B r. w ;rmond Ltma

Akunerja i operiiCJe. Konsultorjum Ul. 
l de MarQO n 17. frzyjmuje od ~i pół 
do 4 i pół godz. po południu Re~y 

dencja ul Dr. Muricy n 129, 
Telefon 123 013 

D r Se· que1ra Lima 
Medyk·Chirurg. Specjalność: eboroby 
dziecinne. Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 Konsultorium Apteka Mmerva, 
Pl~c T.radentes , Rezydencja Ut Eb.tno 

P ereira n 27 04: 
D r. T o rrea Ne&to 

'W YJ~>Żdźa do ch'lry.:b w dzień i w 
o · ·y Przyjmuje od 8 do 10 1 od 16 
d> 17. Konsultorjum i re!.ydencja PJac 

Tuadeotes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) · 06 

UENTT8t..:l -
Anua. (Jarmeł•ano tJiiie~ 

ul. Ebano P~:reira n. 43 012 
Hum•er&o .,imeo&el 

Ebana Pereira n 11 012 
.Jacek Dromlewicz --.... 

Z~by sztuczne z podniebieniem i bez, 
w zlocie i kauczuku. Plombowanie i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorz~dna-Ceny przyste

pne. Przy ul R•acbuelo n. 8. 015 

Bmpreza Gaphiea Paranaense 
Placido e Silva & Cia Ltda, 

Papiety wszelkich gatunków, najroz· 
maitsze książki naukowe i belestry
styczne. Wykonuje sic; kaźdq robot~ 
drukarską. Przy ulicy 15 de Novembro 

n 53 Adres telegraficzny .Gazeta• 
Cain. post--l R. 

Livrarha .Dundłał 
Pierwszonc;dny zakład drukarski, intro· 
li~atornia., liniarnia i fabrykacj& k!'łlg 
handhwych. Wybór ks r~Źek i przyrz4· 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul . .15 de Novemb~ 

Pompeo Rels 
Agent różnych ftrm, Importuje papiery 
i przybory b1urowe. SkłAd i biuro przy 

ulicy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
graficzny LUZO Caixa postał 3{)8 

rą2 
ASEKUROWAC SIĘ NA ZYCIE 

Radzimy tylko w EQUIT A TIWIE, któ 
ra m& swojfl ft lj~ w Kurytybie przy 
ulicy l de MarefO n 4 A Superinten 
dent na Parar.~ę i Bankier na Kurytybf 
Benjarnin Ferreira Leite. 051 

'Ubrania Soklenae l wełoiaae 
Nowe i używane wszelkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMERCIAL' 
farbiarnia i zakład krawiecki, przy ul. 
M<~rech11.l Flotlano Peixnt<' n 45 053 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Eleganckie kapelusze dla pań i d%iecł, 
Formy, przebrani&, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelktch kapeluszy p~ 
cenach nizkich 

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

:::,wteże nasiona warzyw 1 kwJstów 
posiad• na składzie ALEKSANDER 
WINIARSKI, Floricultur. Edelwetss 

Przy uhcy 15 de N.,vembro n 27 Ogród 
przy ulicy Desembsr~ador Mt'ltt& 04 7 

()asa Sehm.dt 
Wyroby fajansowe, żelaziwa, szkła, 
amunicja, F.arby i oleje, wszelkie ma 
terj&ły dla intalacji elektrycznej, lam 
py etc Plac Tiradentes n 8 048 

:'!łapa&aria 8 iria 
K'.>rzystajcie! lokwiduje si ~ wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 

Plac T1rac!entes z prawej strony ka-
tedry n 10 062 

Rodolpho tlon•eher 
Sklad obuwia. kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jcse 'Bomf&c1o n 3 - a 

CASA DALILA 
Estevam Monastter, przy ulicy 15 de 
Novemhro n. 68 naprzeciw C&.sa NoYi· 
dades . Kapelusze, obuwie l inne przed· 
mioty dla moźczyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny przystt;pne. 
----~--------~-~~~-~ 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marachał Oeodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Nisz,ze 
n!e odcisków 5$, masaż pi~kności 1$, 
mycie włosów 2S500, karbowanie 2$. 
Z wyczos!tów wykonuje si~ na obata• 

lunek, loki, warkocze i portize. 
.Joio B Dartios 

\J!, Marechal Floriana, n. 102, przyj. R•JBNIĄDZB -
muje o każdej gcdzinie. ll18 wyrożyczaJI\ s if; na mały procent 

.Jnato lilaciel ......_ pod hypotekę lub pod gwarancj~ 
tJkcńc~ony dentysta w N. Ameryce, z bonusów i apolis. Kupuje sifJ i 
23 letm11 praktyką. Wyrywa bez bóllł d· · d · · · · · 
plo!!lbuje po cenie od 5$ i wstawia p~ sprze eJ) ~ omy, zaem1e a maJątki. 

cenie od 10$ R~bota gwarantowana. I nfo rm acJe u rządowego correctora 
Ol. Commendador Araujo n. 24 Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 

010 chał Deod oro n. 38 028 
Lei.o Jloeelłia 

Pr-..yjmuje od 8 do 11 i od 1 do 5 ej 
godziny. Plac Tiradenten n 10 

022 

ł\. s ,~ garnie, p a p .e rnie 1 dr u~ 
k iP Oie 

łJasa d.:u Novułades 
"mA 1lustrowane, Jllra:-le, zabewkl, 

ks i\Z •. do nabożeństwa, śwl~te obrazy 
i str; tuetki , najrozmaitrze przedmioty 
na rrezenty. Pap\~ry wszelkich aatun 
-ów, Przy ulh:y 15 de Novombro n• 

HOT EL e URI'l'YBANO 
Wen tura Pereira de Souza & Cia 
W cent rze m iasta, łram\Vaj przy 
dtzwiach na wszysl.kie strony mia 
sta . P okoJe i stołowanie porządne, 
Wina D<W nne l w i z r.gr;1oiczn f-! Po• 
syła sią o biady do domów. Prz y 
ul. 1 de Mar<;·1 n. 7 - UWAGA 
Teo hotel w~h,czoie tlla rodzin. 

050 

~ .. {' . . .. ·.' 
' 

.JOSE B 81JBIJGl. 
Sprzedat hurtowna wszelkich ma· 

teriałów i drobi11zgów Telefon n. 
146. Adres tele~raficzny: •Surugi c. 
S!trzynka pocztowa 40. Przy ulicv 
15 o~ NI"'V rr>bro "• 9 040 

()&SA. I~DIAN -
Jana Prosdoc1m'• 

or cvoa mechaniczna 
Za wsze ma na składzie rowery i 
wszystkiP dodatki. Przy ul, B~rao 
do SPrro Aznl n. 3. 021 

He&eł Guarany -
Pra<;:a da E!ta~o n 32 t 84. Curityba· 
w i'Obliżu stacji kolejowej Tanio i wy, 
godnie urządzone pokole dla podrółu 
jących. Restauracja Cafe Roslaurante 
Telefon 480. Właściciel 
039 Jan Ricciardelln. 
-~()::--:,A:-:-~~,4~.J~A~(J=:-::0~B~---

Jabóba Grinspunda 
Fabryka mcbliJ materacyJ kołder 

i płaszczy nieprzeD)akalnych. Po· 
siada me. ble nowe i używane. 

Sprzedaż na wypłaty. Przy ulicv 
1 de Mar<(O n. 18 -TelE-fon n. 389 

041 
----~~~~~~~~~----D.G. VARBBBA. 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterji handlowej podług 
najpr~dszego i najpraktyczniejszego 
systemu. Przygotowuje uczni pra· 
ktycznie do objęcia posad w biu• 
rach bandlof1ych, bankach i fabry• 
~ach. Lekcje kaligrafii używanej w 
bubalterjL Ulica Floriano Peixoto· 
n. 55. oag 

(JĄ~Ą rBĄTT, 

Skład maszyn do pis~oia Re 
mingtnn i Corona; maszyn do li .. 
czenia oraz kas » Registradora c -

Przy ulicy 15 de Novembro n. 66 a , 
052 . 

- ().,\81\ LO.IIBABDA 
Fabryka chustek, wykonuJe naj· 

rozmaitsze haftyJ mereżki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

Plac Tiradentes n. 25 
026 
~'J\Nl\ M\ łl. \'4~ ug 

urzv 
Ełlsa ()onstan&ioa Rocha 

przy ul. C ommendador Araujo n. 52 
Przyjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie. 038 
PB~ K'l'łlli N-ł. SZKOI'.:Ą

HAIIDLOW& 
Przv ul. D .• Muricy n. 103 na pietrze 

Dla b•ehalterów ł kore•p•n-
dentów 

Cały kurs trwa 16 miesięcy, w skład 
którego wchodz14 4 hiura: bankowe, 
fabryczne, składów burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać si~ można 
zawsze. 027 

--'""lS~p-r_z_e~d=-a...,J:-e~s":"łQ_.•":"o~m~. -
do zabrania przy ulicy Carlos da Car· 
valho M. 88 Informacje ulica Rio Bran • 
co N. 80 
~--~------------------

Kurecki 
Poski zakrac1 krawiecki 

llliea Ałelrfl N. łl 
Wielki wybór rosterjałów na ubranie 

Zamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny 

Bobcne ~warantowana. 
• CENY NISKIE. • 

--------------------------Sooiedade 
Cammeroial Limitada 

tHurtown•a poska) 
ł'aixa podal 20ł Boa Bario 
do Rio :BraJICo lOS Vari

t{lfa ........ 

,< •• , 

'. 
' 

-~~~~~~--
NajwiQkszy wynalazek dla hsczenła syfilisu 

Eli:x:i:r ,,9:1.4"" 
'ulaany przez Narodowy Departament zdrowia publicznero pi1mem dn. lU tutero 

. 1916 roku, Nr. 26 
Z~alcza skute~znie '3yfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
g1cznym srodktem, czyszczl\cym krew i lelrar&twem wielkiej wartości. 
Już przy u2yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet poważniej· 
szrch: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikail4 jakby je ręką 
OdJ~ł. U 9G0/o męMzyzn żtmatych, którzy za czasów kawalerskich, choro
wab na 'horoby sekretne choroby te pozostaią cbronicznemi i to jest 
przyczynił, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało, 
. 3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego :&drowia 
1 uratowania waszych dzieci od prz) by ych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najo<lpowiedniej· 
sza~ lekarstwem, poniewa~ nie atakuje tolądka i jest przYJemnym w 
ueyCiu. "ELIXIR 914 • nabyć motna we wszystkich aptekach i skła· 
dach apteeznych w Brazylji. 

~ Główa7 skład Galvio e Cia S. Paalo, .&v. Sio .J'oio ID 

~~C•JC6XAX.*X•JC•X&X4~~~~~-~~~!ti~ttlf+1~,.n 
8eme~m8sm~~~mm1~~mmmmm 
e a s BAZAR UNIAO 

Nttdszedł nowy transport l S towarów s tosownych do wypraw ślubnych ·iakoto: etaminy 
'-' jedwabie i woale b1ałe1 welony i wianki w naj modniej• e szych fasona~h również sukna czar~e na ubrania ślubae e męskie, kapelusze, koszule i rąkawiczki. 

~ Wybór wielki i piękny. - Ceny jak najtańsze 

e IgnaCfl Katlp'I"OW ic• 

8 4v. c:Joreael Lołz XaYłer Sł8, ę1qul•a Larce O.orłe ~ e ! 
8CGCłCOCGCOCOSCOCG~COBOXOCOitiOlCOCMlSC.t>COCGa<ł 
~~~~~~ .. ~~~~ 

S~anowne Panie ! lt 
W ci~gu 4 ,ch godzin uwolnić si~ możecie od kołek macicz• 
oycb1 jeżeli użvwaó bedziecie •FLUXO · SEDATINAc 

uznana prsez NarodoWJ Departament Zdrowia Publicznego, pi1mem dnia 28 
eaerwta 1915 roku. Nr. 67. 

,Ji'lluxo.I!Jedatłoa• jest jedyoym zuan)·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagali kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza tycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.. Przy innych chorobach kobiecych • .Plnxo·~edatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobieca. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Je(,łyni depozytarjusze: 

Gahr.ltt & Cia Sa:o Paulo AvenidaS!lo Jollo 145, 

~~~~1'1.., 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo~hados 

J o s v K o er b e l. Importuje wprost. 
Zawsze ma składzie ws~ystko co wchodzi w zakrbs materiałów spożywczy' 
Wtelki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagruicznych, torebkt na t)tl 
i wszystko potrzebne dla pahacych. Skład znanych ~ygar bab!sklch jak: S 
erdich & Cia" Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Penna1 M Sennin & 

Ulica Jose Bonifacio N !4 

~ A ~ A e przy ulicy de J..~ovembro 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i 
z3.bawek, materjałóW6 przedmioty właściwe na. preaelity, oraz na ..... ~ ............ 

Warto przekonać się osobiście o dobroci towarów jako też 
kich cenach' 

CARMEN A. DE DEL GARMEN 
HYGIENISTKA l 114-IIAŻYSTKA 

Ukończyła Jo•łyłut aauk Roclu~· 
•łer'a w New Jorku 191l odznaczona 
dyplomem i ,;lot ym medalem na międzyna
rodowej wystawie w Parytu w 1914 i w 
1920 świetnym dyplomem równie:t ze zło
tym medalem na wystawie Reunite del La-
bolo w Medjolanie. . 

Leczy reumatyzm masażem elektrycznym, 
wibracyjnym i ręcznym stosownie do prze
pisu lekarskiego. Leczy uchylenie stosu kr~· 
gowego, zwichnięcie, paralii, otyłołć, df' 
spepcj~ i rozszerzenie tolądka.-•as uJe 

a &iebie na wezwanie - IJiioa l11al'eehal Deo•o•o s• 
Przyjmuje od 2·gief do 6·teJ wieczort~m. 

~· - " ·, 
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