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P0d powyżs~ym tytułem umie~~i!iśmy ~a 
pierwszej strome "Gazety Polski~J z dm a 
2 stycznia b. r. list otwarty p. Franc1szka Ksa
wego Pusłowskiego, rotmist.rza 8·~0 pułku 
ułanów im. ks. józefa Pomatow~kiego do 
Legjonistów, drukowany w "Głosie Narodu" 
z dnia 26 listopada 1923 roku. 

Uderz w stół, a nożyce się odezwą" 
po~iada przysłowie. Odezwał się też i "Świt•, 
po przeczytaniu tego listu, bo zabolały go 
słowa prawego Polaka, zabolała go prawda. 
Więc hejże ·na Soplicę, hejże na wydawcę 

i zarządcę "Gazety Polskiej ", za to, że re
daktor tejże, również do~ry Polak, Jak rot
mistrz Pusłowski i wydawca i zarządca "Ga
zety Polskiej" ośmidił się podać treść listu 
tego do wiadomości wszystkich rodaków. 

W N. 2 "Świtu" znajdują się w związku 
z listem powyżej przytoczonym takie słowa: 
Za list ten oficer ów, który był adjutan

tem Prezydenta był niezwłocznie zwolniony 
przez tegoż ze stanowiska, a sprawę odda
no pod sąd honorowy. Takim to już .,pra: 
wym Polakiem" jest wielebny "wydawca 1 

zarządca" "Gazety Polskiej ", że u~aża za 
dobre to, co najwyższe władze polskie uwa
żają za złe" . 
Otóż to jest co się zowie arcypaństwo

we pojęcie "arcy-Polaka" ze "Świtu•. 
My jednak prawi Polacy z .Ga1:ety Pol

skiej ", chociaż polskości inn;:m Po!akom. nie 
odmawiamy, pozwalamy sobie byc odmlen
nego ldania, a jest ono takie: 

Gdyby prezydentem Rzeczypospol~ttj Pol,
skiej był naprzykład ex-marszałek P1łsudsk1, 
a list pisał jakiś lewicowy oficer przeciw 
Hallerowi lub innym prawym Polakom, to 
oficer ów nie tylko nie zostałby zwolniony 
z zajmowan~go stanowiska adjutanta, ale 
udekorowany orderem najwyższej klasy. 

Prezydent W ojciechowsk~ zaś, jako bez
stronny przełożony wszystkich Polaków, bez 
względu na ich barwę partyjną, usunął bez 

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, 
przez jerzego Bornes'a. 

148) 
(Ci'łg dalszy), 

wahania"rotmistrza Pusłowskiego z zajmowa
nego przez niego urzędu na czas wdrożone
gc p!'zeciw niemu śledztwa, chociaż jesteśmy 
pewni, że w głębi serca jest po jego stronie. 

jesteśmy ponadto pewni, że zdanie nasze, 
oceniające list rotmistrza Pusłow3kiego jako 
słowa prawego Polaka, podzielają z nami 
miljony Polaków w kraju i zagranicą. A na 
dowód niech posłuży wydrukowany w "Gło
sie Narodu" z 8 grudnia następujący 

LIST OrfWARTY 
DO ROTMISTYlA 8 P. UŁAN. IM. KS. 
J. PONfATOWSKIEGO FRANCISZKA 

KSA W. PUSŁOWSKIEGO. 

Panie Rotmistrzu t 
Bohaterski Pański pułk, wciągnięty w zdra

dziecką zasadzkę, umiał mężnie umierać, ale 
na to zdobyć się może prawie każdy pra
wy Polak. Pan jednak, Panie Rotmistrzu, 
wykazałeś, że i inne rzadsze u nas cnoty, 
jak odwaga cywilna, obrały sobie siedzibę 
także w sercach dzielnych ułanów imienia 
tego, którego cały naród uznał za wcielenie 
niejako honoru, bohaterstwa i spełnienia żoł
nierskiego obowiązku. 

l za to cześć Ci tern większa! 
Ale szczytny Pański list mógłby zostać 

również bez odpowiedzi, jak i list K. A. Ro
stworowskiego, więc tu słówko wyjaśnienia: 

Panie Rotmistrzu, pojęcie "legjoniści" nie 
oznacza c'egoś ~upełnie jednolitego. W le
gjonach była l-sza Imienna brygada Józefa 
Piłsudskiego, ale była i 2-g~ . Karpac~a, że
lazna brygada, która szczyci się służbą pod 
wodzą żołnierza Polaka takiej miary, Jakim jest 
jenerał Józef Haller. W obu brygadach mło
dziet była jednakowo mężna i patrjotyczna, 
bowiem przelewała krew za jedno: za Oj
czyznę! Tylko w 1-szej brygadzie między 
starszyzną pokutowały jakieś nieziszczalne i 
i złudr.e mrzonki wszechludzko-federacyjno
międzynarodowe, a do 2-giej zaś jenerał 
Haller wniósł, a właściwie :.;trwalił, ducha 
narodowego. 

Po wojnie byli legjoniści 1-szej brygady 
zrze:;zyli się w związki legjonistów i oni 
niech za siebie oppowiadają! Byli legjoniści 
2 -giej brygady stanowią jedną z formacji 
składowych Związku Hallerczyków. 

Otóż Panie Rotmistrzu, my, legjoniści z 
tej 2-giej grupy, całą duszą podzielamy Pań
ski ból patrjotyczny i jednakowo z Panem 
potępiamy ohydną rzeź ułanów imienia ks 
józefa, dokonaną z imieniem innego józefa 
na ustach. 

najgodniejszy dostąpi zaszczytu wystawienia 
szwadronu przybocznego do asysty nasze
mu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 

Dla Ciebie Polsko i dla Ywojej chwały ! 
W imieniu b. legjonistów, b. żelaznej bry 

gady legjonów, zrzeszonych w Związku Hal
lerczyków, członek Zarządu. 

ll ieczyaław Janowie~. 

były legjonista 3 p., 4 komp. 
Warszawa, dnia 2-go grudnia 1923 r . 

CASA BRASIL 
l O, Rua Jose Bonifacio N. 1 O 

Wielka likwidacja j e d w a b i u 

Panie Rotmistrzu, odczuwaliśmy co się 
dziilło w Twem sercu na widok pożaru czte
rechsetletniego gniazda Twego rodu. Wierz 
nam, Panie Rotmistrzu, że olbrzymia wię
kszość legjonistów z łzą żalu żegnała uni-

1 c~twienie starożytnego dworu, z którego 
Tyś sam, Panie Rotmbtrzu, nie kazał nic 
nawet wynosić. że te uratowane drogie pa-
miątki, a zawsze prawie bezcenne świadki W POLSCE CORAZ LEPIEJ. 
oolskiej na kresach kultury, nie dostały się 1 Kto czytywał "Danziger Neueste Nachri
w jakie niegodne ręce. j ch ten", ten niewątpliwie dokładnie poznał 

Panie Rotmistrzu najwięcej łez w oczach wrogie do Polski usposobienie tego dzienni
widzieliśmy także u ułanów z l-go ówcze- ka. Nie było artykułu politycznego, któryby 
snego pułku legjonowego, którzy teraz no- nie odurzał wonią hakatystycznych argu
szą na piersiach odznakę ,. 1-szej Brygady mentów. Dla Polaków i dla młodej naszej 
józefa Piłsudskiego• i pewnie należą do państwowości "Danziger Neueste Nachri
związku legjonistów. ch ten" nie znajdywała przez lat pięć a na-

Panie Rotmistrzu, rozkaz palenia dworu wet jeszcze dłużej- ani jednego słowa do
Twego wydali nie legjoniści, a Czech jakiś, brego. Zawsze napastowało na "veruckte 
który miał wtedy dowództwo tego 0dcinka. polnische Wirtschaft". Skoro zaś wiodło się 

Co za iron ja losu! Istotni sprawcy mor- dyploma.:ji lub polityce polskiej, gdy rozcho
du Twoich, Panie Rotmistrzu, ulanów w dziły się wieści, że w Polsce lepiej się dzie
rł ;-tiu 6-go listopada 1923 r. dotychczas bu- je, wspomniane pismo radości nie podziela· 
szują bezkarnie, jak nikczemni tchórze, scho- ło, owszem, na swych łamach dowodziło w 
wani do niedawna za nietykalność poselską, sobie właściwy sposób, że źle było, że źle 
kiedy otumanieni przez nich k1inowi siepa- jest i że "in der Polakei" lepiej nigdy nie 
cze siedzą w więzieniu. Ty zaś wydałeś będzie!! Od niedawnego czasu zmienlła się 
okrzyk bólu na widok tej zbrodni, godnej, orjentacja D. N. N. 
Szeli z 1846 r. i za to podległeś aż kilku Nie tylko rzadziej w swą zwykłą uderza 
naraz karom. nutę, lecz zamieszcza nawet artykuły nace-

Ale, Panie Rotmistrzu, vox populi naro- chowane szczerą sympatją dla Polski i dla 
dowo usposobionej ogromnej większości na- jej akcji naprawy Skarbu. W ostatnim ty
szego społeczeństwa, żywi niezłomną na- godniu listopada ub. r. gazeta ta pisze: Nie
dzieję, że niedługo 8 pułk. ułanów imienia słusznie czyni lewica polska zarzuty rządowi, 
ks. józefa Poniatowskiego, jako z godnych; że winien jest wzrostowi d:-ożyzny i spadkowi 

szym folwarku, o paltarza - odpowiada zapytany. Wreszcie odcbod1:i, a Olga nie jest o wiele mą- żyła, czytałaby sama tę odezwę i byłaby się do 
- l miała dziecko przy sobie. drzejszą, nit przedtem była. Tę pewność tylko o hrabiego aawniej jllż napewno zgłosiła. 

- Dziecko miała l - pyta hrabina, coraz bar· siągła, że Liana rzeczywiście żyje, kto zaś jest jeJ - S~usznie - potakuje mu Olga. - Jeżeli 
dziej wzburzona. narzecz\lnym, tego nie trudno się domyśleć. nie ona. to przynajmniej Marwitz odezw~ tę czy-

- Tak jest, ale ono umarło. Liana iyła pó· Zirytowana biega po swoim pokoju tam i na- Łać musiał. 
żniej w stolicy i miała posadę przy kolei. Była ona powrót, - Naturalnie ! A jeżeli Lianę wziął ze sobą, to 
przedtem jeszcze u księżnej Saratow. Cóż więc w tej bistorji jest prawdziwego? - byłby przecież do hrabiego napisał. , 

Olga musi siąść, bo si~ kolana pod ni f! uginajiJ. szepcze gorą«;Jzkowo. - Czy ten człowiek mnie- - Zresztą i· baron Foebren szuka teraz za Mar 
Alfred wychodzi i wraca P0 chwili z tym obcym Jest ona blada, jak Aciana i drty na calem ciele. okłamał? A mote to wszystko prawda? Może tylko witzem - odpowiada Olga po chwili - zoajdzi4il 

człowiekiem. Jest to inspektor dóbr, Morburg. Inspektor spostrzega to i patrzy nt~ nią badawczo. Alfred mnie wtedy oszukał? on go pewno, a wtedy będziemy mieli zupełną 
Wszedł.izy, oddaje· hrabinie gł~boki ukłon. Olga Znając historję Liany, domyśla się tera?., te - Czyś nie slysz.1ł naszej rozmowy ? - pyta P?Wno§ć. Dobrze tylko, że hrabiego Egona tutaj 

mierzy go badawczym spojrzeniem. hrabina Olga jest jednlł ze strasznych, a prześlada- wchodzącego w iej chwili Alfreda ntema. 
- Podobno ma mi pan coś wabęgo do po· jącycb Jll wrogów. - Nie - odpowiada były aktor zdziwiony - - Powiedz mi prawdę, czy on nie żyje 1 -

wiedzenia - mówi Olga krótko i zwiężle. - Co Zatrzymuje się więc w sam czas, aby biednef cót si~ stało ? l bada Alfred, 
to być mo~e l . . . kobiety dalej nie z,dradzić i nie sprowadzić na nil! - Liana ~yje l · . - Nie wierz~ w jego śmierć - m6wi Olg11 -

7 Chciałem ~~~ właścrwle rozmówić z pan~m nowych niebetpieczeństw. Na te słowa cofa się blady i przerażonr. najchętniejbym pojechała. sama, aby sią o tam prze· 
hr~blłl, - odpowiada nowoprzy~yły - ale d~wle· - Czy Liana Roeder jeszcze tyje? - bada - To niemożliwe l - wydobywa się z jego konać, lecz muszę teraz w pierwszym rzędzie zda· 
dZ!~łem się, że go teraz tu me ma. Mówiq, ~e znów Olga z gorączkowym niepokojem. - Mów dr~ących ust. dać sprawę Liany. 
wyjechał. . l pan, proszę. l -Ten człowiek, który tu był przed chwili!, Tego l!amego wieczora jeszcze siedzi Olga z 

• --: 'rak jest, ale pan mo~e tak samo mnte po· - Tego nie wiem ju! - odpowiada zapytany utrzymuje to z całą pewoośclf!. Alfredem i Faony w swoim dujuarze, gdy nadcho• 
waedz1eć wszystko, co ~an wie. . chłodno. - On kłamie -.woła Alfred drżącym głosem. dzi telegraficzns depesza barona Foebren, nadana 

lnspe.ktor namyśla stę przez cb~dQ. - Ależ pan wie! - woła Olga, wi<lzłłc jego - ld:t za nim i upewnij się l Nie spuść . go przed pięciu minutami w Medjolaoie. Brzmi ona 
- Czyta~em odez~ę pana hrabiego .w gazetach, zmianę. Dostanie pan 20.000 marek nagrody, jak więcej 2: oka l - woła Olga nerwowo następująco : 

.... odzywa s1ę nar~sz~Ie.- a to co. w!em, mogło- mi pan da potrzebne i ~ prawdf! si~ zgadzajlłce - Po co to? - oyta Alfred. - C1yż on ci .Odnalazłem barona Marwitza. Miałem z nim 
by wytłómaczyć zmknJ~CIO. brahłanki Liany. . . informacje. nie powiedział wszystkiego, co wie o Lianie? zajśCie w pociągu Teraz je~tem tu i pilnuje go 

. Na ~e ~łow~ wzd~yga s•ę Olga, OpanowuJe Ją Inspektor oBmyśla się przeli' chwilę. Nie chodzi - Nie, nie powiedział mi wszystkie.go l Wyglfł- lnajduje się on ze swo;ą małżonką Lianą, lctora 
dziwny Jakiś mepokóJ.. d j •-r mq tak bardzo o pieniądze, chociażby mu siQ wcale dał on, jakby by: przyjacielem L1any. nagle zac·horowata•. 

:- Czy żllda pan Jaką ~agro ę za sw~ e lulOr· dobrze przydać mogły. - W takim razie on i mnie więcej nie powie. - Liana l - wota Olga, a dspesza wypł\d,·, z 
macje? -:- pyta z~ów hr~bma. . . - Tylko tyle jeJJzcze wielmożnej pani hrabinie - Ale mo~esz przez niego Lianę odnałeić drż4coj jej ręki, - To ona l 

""':' N1e o to. mt chodzt- .odp~w1ada .mspektor. powiedzie6 mog~ - dodaje ostro~nie - te się - Gdzież się ona ma ukrywać? Powiedz mi Przera!ona, patrzy na Alfreda, który nie mniej 
- N1e ~9g~ me pewnego ~wJerdzl~ . . Chciałem tył· Liana zaręczyła z bardzo wielkim majętnym panem wszystko, co od tego człowieka słyszałaś. wiadomością tą jest poirytowany. 
ko o~OWI~dz1eć losy P.ewneJ. młodeJ damy, kt?r!ł i że we dwoje za granicq wyjechali. Olga opowiada mu słowo w słowo, co J.ej in ·· - Moj Boże l To niemożliwe! - mruczy on 
wśróu d~wnych . okohcz~o~Cł poznałem. Jeżehby - Jak się ten pan nazywał? - woła Olga, spektor powtedział i dodaje: ·' · d.rżącemi usty. 
pan hrab1a zechctał pótmeJ sprawę t~ zbad~ó, to domyśla!f!c się właściwego stanu rzeczy. - A przecież jest faktem - jęczy Ołga. -
p~zyszedlbr na to, czy owa dama, a hrabianka - Załuj~, ale nazwiska wielmożnej pani podać - Jeśli te prawda, te LtaDa opuściła miasto, Zgadza się to zupełnie z informacJI! inspektora. 
Liana S4 tdenty~zne.. . . . nie mogę - odpowiada inspektor. to musimy, chcąc na ~Jad jej dojść, dowiedzieć się, Alfred przygnębicny jest tlł wiadomością. 

Olg~ powstaJe z s1edzema 1 wpatruJe się bystro Ol~ra uśmiecha się ironicznie, a oczy jej 'wiecą gdzie siQ Marwitz teraz znajduje. Bo to jest pewo~, Fanny podnosi telegram z po-dłogi i czyta dalej : 
w móWJflC~. . . . siQ niemiłym blaskiem. ~e 00 Jest tym narzeczonym Liany. Gdzie on jest, .Zostaną oni tu pewno przez kilka dni. Ja rów· 

7 Pame! czy pan utrzymuJe, łe. pan widzi~ł - Nie wierzę więc ani słowa w to, co mi pan tam i ona być musi. nie~ zostanę i ukończę z nim spraw~.- Foebren". 
hrabiankę Ltano l - woła Olsa, me mogąc się powiedział, nim pan wszystkiego nie udowodni ! - Alfred alacha obojętnie i potrzfłsa głowf! z po· - - Prteczytaj jeszcze raz, Fanny ! Od początku 
opanowa~. . . . odpowiada hrabina ci~to i ostro. wątpiewaniem . - wola O ga. 

- ~~e Wie~ tego wielm?tna. pam. Ta dama, Bada Olga dalej i stara się od inspektora wy- - Ani słowa z tego nie wierzę - mówi on Fanny czyni zadość jej życzeniu, 
o któreJ Ja mówi~, nazywa się Ltana Roder. clobyó wszystko, co o Lianie wie, gdyż nie wątpi wreszcie. - Liana już nie żyje ! Le~y ona na dnie - Tak, nie ma teraz żadnej co do tego wątpli-

- Roder - powtarza hrabina przera~ona . - ani na chwilę, ~e to rzeczywiście oaa. jeziora leśniczego. Był to zły żart tego człowieka, wo~ci - mówi teraz hrabioa, która się dziwnie 
Gdzie pan lQ Lianę Roder widział? Mów pan prędko. Lecz daremne Bił wszystkie jej zabiegi. Inspektor który myślał może, ~e mu siQ uda wyłudzić obie. uspokoila. Jest ona więc teraz jego żoną i widó. 

:""' ~yta ona nietdyś pr~z jakiś czas na na· nie wi~ej nie zdrada. can'ł nasrodQ. Pomy~l tylko logicznie. Gdyby Liana cznie wraeajfł tu oni razem. Wszystko teraz Ziaduje• 
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marki. Drotyzna i spadek marki polskiej, 
"ą wyrukiem politycznych warunków w 
E-1ropie, a szczególniej bankructwa N1e• 
'JICC. Zrijsztą ka~dy bezstronny obser
wator :;twierdzić mo~e z podziwem, te 
Po:s~ca wykazała wielkie postępy. C~y to 
w dziedzinie odbudowy, czy rolnictwa, 
czy w przemyśle lub kolejnictwie -
wszędzie zrobiono wiele. 

Co zaś do po!yczki angielskiej-twier 
dzi dziennik - to .Anglicy, &Ił bacznymi 
•Jbserwetorami i z pewnościl\ obecna kr
tastrofa walutowa nie będzie dla nich 
h~tmulcem w prawdziwej ocenie gospo. 
liarczego poloMnia Polski. Nie wpłynie 
takie na ich sąd to wszystko, co wycsy
tać można w polskiej prasie opozycyjnej, 
która ocenia stosunki pod kątem partyjnym 

Sytuacja Polski poprawia się coraz 
bardziej. Gdy Pol~ce przyidą z pomoe11 
Anglicy, bud~t w roku 19Z4 ~dzie dziQ
kt tej poiyczce zrównoważony. Za po· 
moc a zaś potyczki ameryka:tiskiej, wa · 
runki ustalą się jut zupełnie pomyślnie, 
bo lałożen ·e emisyJneao banku zabezpie· 
czy Polsce zdrową walut~ 

Że nie z przyjaźni dla Poltki zamie
ściła te wiersze .Danziger Neueste 
Nachichten•, o tem wątpić nie nalely. 
Zatem - nawet nasi oajzaci~tsł wrogo· 
wie czują, ~e w Pol~ jest jut lepiej. 

SPRA WA JAWORZYNY W LIDZE 
NARODÓW. 

Praga.-Jak donosi .Prager Presse", 
na porUldku dziennym posiedzenia Rady 
Ligi Narodów, które odbQdzie się 10 b. m. 
znajduje siQ między innymi kWestja Ja 
worzyny oraz Kłajpedy. 

ZJAZD OFICERÓW REZERWY. 

Z okazji Zjazda oficerów rezerwy, 
który aię odbył w Poznanlu dnia 20 ~U· 
stopa.da 1923 .Kurjer Poznaflski• pisze 
takie słowa: 
Cechą zasadnicZI! ~ołnierza test Jjosłu· 

szeństwr. i karność. Niemasz w zdrowej 
armji miejsca na wiece i sowiety. Dlate· 
go te~ głos oburzenia, którym przepeł
niło się ca wieść o krwi przelanej w 
Krakowie, kał,de prawe serce łołnierskie, 
nie móał znałeM bezpośrednie1o wyra&u. 
Głos za swych w słu~bie czynaej będll
cych kolegów zabrali ci, ktOrym lglos 
podnieść wolno - oficerowie rezerwy, 
na zjeżd1-ie w Poznaniu. Są oni dzisiaj 
w cywilu, a wiE;c mówić im wolno -
i do wszystkich najdalszych zakątków 
Rzpl!tej dole~i echem donośnem ów głos 
oburzenia, Zktóry z l 900 piersi zasłuto· 
nych obrońców ojczyzny rozleli się w 
niędzielę d. 18 b. m. w stolicy Wielko· 
polski. 

Stać na straży honoru, bronić OJczyzny 
- oto jest hasło jedyne tołnierza. Ktoś, 
kto nosi mundur ~ołnierski, a jednocz\1-
śnie kala swe ręce agitacją wywrotową 
i plami krwią bratniił-nie jest godzien 

imienll! ~ołnier~.a staje siQ zakałą Armji, 
hańbi! i p~'zt~kh~ństwem Ojczyzny 
Swiętem ob11rzeniem grzmiały prze 

mówienia naszych oficerów re· 
zerwy. Podnieśli oni wysoko sztandar 
obowil!zku Źołoierza i Obywatela - a 
dla wyrzutk6w społeczeń'>twa, dla glo1 
ryfikstorów zbrodni krakowskiej , dla ko
munistów, o~mielających się przebierać 
w nasz mundur polski - znaleźli jeden 
jedyny okrzyk -Precz z Armjil Pod sądl 

Precz z P. O. W , precz ze Strzelcem 
precz z agitacją. precz z polityką l 

Precz z Miedzińskimi , Polakiewiczaini, 
Babrowskimi, Wyrostkami, e tutti quanti. 
Nie są oni •godni kiedykolwiek włotyć 
mundur oficerski. Zjazd jednomyślnie do
maga się skreślenia owych nazwisk hań
bil!cych z list oficerów Wojsk Polskich. 

Wttamy serdecznie m~skl! i stanowczl! 
inicjatywę Oftcerów Rezerwy. Zdrowej 
ich, obywatE'lskieJ pracy Szczęść Boże ! 

CASA DBASIL 
10, rua Jose Bon•fac10 N 10 

PosJadając nadmiar KAPELUSZY po
stanowił& sprzedawać je po cenie zni 

łonej o 20 30 i 40 proc. 

TElEGRAMY 
Polska. Berlin 8. - Wiadc· 

mości'otrzymane z Warszawy przez 
niemieckie pismo , Wossiche Zei. 
tu~gc informUJą te nadzwyczajny 
poseł rządu Sowietów rosyjskich 
oświadczył rządowi polskiemu, te 
Rosja życzy sobie uregulowania sto. 
sunltów bandlewych mi~dzy .Polską 
i Rosja&. 

Hiszpanja. Paryż 7. - Został 
za warty układ miE;Jdzy Niemcami, 
Hiszpanj~ i Argentyną w sprawie 
stałych podróży powietrznych mi~· 
dzy Sewillą i Buenos Aires począw• 
'zy od kwietnia lub maja b. r. Kur· 
sować stałe b~dą cztery samoloty, 
z których każdy pomieścić może 
30 pasa2er6w .. 

Madryt 7. - Trybunał sprawie· 
dl i w ości zasądził morderców byłe• 
go ministra Eduarda Dato, Matea 
i Nicolau'& na kar~ śmierci, a naj• 
wyższy Trybunał wyrok ten za· 
twierdził. 

Niemcy. Berlin 7. - Rząd 
bawarski pr!edłożył kanclerzowi. 
Rzeszy Marksowi memorjał, w któ• 
rym żąda rewi~ji traktatu zawar· 
tego w Wei~arze. Ba war1a żąda 
ponadto niepodległości państw na 
ld~cych do Rzeszy i najszerszego 
udziału w interesach państwa nie 
mieckiego. 

Berlin 9, - Dzienniki niemie· 
ckie ogłaszają poufny cyrkolarz 
Ban:tu amerykańskiego, w którym 

tenże zacb~ca Niemców do popie~ 
raaia spadku kursu fr~nka1 aby w 
teo sposób przyśpieszyć z:!łalwie• 
nie d€finitywoe sprawy Nadrenji 
i Z1gł~bia Ruhry. 

Londyn 9. - Z Konstantynopola 
donoszą, 1że Niemcy upoważniły 
ewego reprezentanta dyplomaŁycz 
nego w Bukareszcie1 aby udał si~ 
do Angory i z rządem tureckim za 
v.:uł układ konsularny, gwarantu,ą 
cy stanowisko obywataH niemi "Caich 
zamieszkałych w Turcji i wznawia· 
j&cy przyjazne stosunki mi~dzy 
Niemcami i Turcja. 

Grecja. Ateny 8 - Dzienniki 
tuteJsze ogłaszaju1 że p. Ełt ulerio 
Venizelos, ktorv tu przybył na u 
siłn~ ~yczanie rządu tW'Ckiego o 
świadczył.t że króla Jerze~o uważa, 
jako przebywajacego na nrlop:e1 
a nie jako pozbawionPg > trono .. 
Dalej o~ wiadczył ten stary i wy 
trawny polityk grecki, że kwestję 
zmiany rządów m '.lDarebistyczoych 
na republikańskie mo.ie rozstrzygn4ć 
tylko plebiscyt, jak równiet co do 
pozostawienia na tronie obecnej 
dynas!ji lub nie. 

Ateny lO,- Były premjer grecki 
i szef partji natodowej greckiej 
Venizelos, który dziś kieruje lo· 
sami Grecji, po wygłoszeniu mowy 
na Zgromadzeniu prawodawczem, 
ci~żko zacborowat 

Zawezwani lekarze orzekli; że 
Venizelos jest umysłowo i fizycz
r.ie wyczerpany i że nalejy si~ spo 
dziewaó jego bliskiej śmierci. 

Rosja. Moskwa 8 - Wiado 
mości nadesłane z Turkestaou do· 
noszą, że w okolicy Semipałatyńska 
dało siEJ czu6 silne trz~sieuie zie · 
mi, któi'e wyrządziło olbrzymie szko 
dy. Cde wsie zostały zamtenione 
w gruzy1 czterysta przeszło domów 
zniszczonych Smierć poniosło o~o· 
ło l 00 osób. Komunikacje na o· 
~romneJ przestrzeni przerwane. 

Moskwa 8, - P,rasa bolszewicka 
rozpoczęła energiczną walk~ p ze 
ciw sow1ecktemu komisarzowi wo 
jenn~mu, Leabie Trockiemu. 

Japonja. Rio 8.- Teh'gramy 
z Tok10 donoszą, że pod•~zas pew. 
nej uroczystości w cz~sie 'Dleohec. 
no§ci rodzmy cesarskiej jakiś Ko 
resńczyk rzu~ił bomb~ do pałac~ 
cesarskiego, która na szcz~aciP nie 
eksplodowała. Zam~ch ten wymie· 

. rzony był przeciw ksi~ciu regentowi 

Włochy. Aokona 8 - Trwa· 
ją w dalszym c1ągu silne wstrzą · 

.. 

śnienia ziemi. Ludność przerażona 
sp~dza dnie i nocy zdała od 
mieszkań, 

Wict1 Sapezzano w znacznej CZE:• 
~ci zniszczona, Na szczęście ofiar 
w ludziach nia bvio dotąd. 

Turyn 9. - Z pawodu ogrom· 
nych wylewów, śniegu i spadają· 
cych lawin snieżnycb gromady wił· 
ków napadaj" wsie, porywają by• 
dło i zagrażają ludności. 

Wie5niacy zmuszeni byli zorga· 
nizować silne oddziały i bronie si~ 
przeciw tym wygłodzonym napa
stnikom. 

~----~~----------~o!Jlt:fuSy ~V~ ~UUc. 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
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Z Kurytyby. 
JEDNA Z SIERÓT NALEŻĄCYCH 
DO BĄ1~DY MUZYKI 'ljWANEJ 
»OPERARIAS DE B:EMc POBITA 

NA ULICY. 
Dzienniki b1azy!ijskie »Gazeta 

do Povoc i •O Diac zami~szczają 
~dalęnie mieszkańców ulicy ~,aJ. 
danha Marinho, w którym ci żą• 
dają mterwP.ncji odnośnych władz 
w sprawie pobicia jednej z sierót, 
tworzących bandę m~zyki. znaną 
pod nazwą • Operarias de Bem c. 

Bliższe szczegóły tego karygodne· 
go zaj~cia są nastepujące: 

Ulicą Saldaoba Marinho dą:!yła 
w kierunku Towarzystwą niemieckie• 
go złożona z s1erot, banda muzyka 
, Operarias de Bem c, która od 
dłuższego czasu popisuje się z wiei 
kiem powodzeniem w tutejszych 
teatrzykach i teatrach. 

Podczas marszu do jednej z sie 
rót, liczącej c koło 12 lat1 przystą' 
pił nagle kapelmis rz bandy i wy
mier~ył jej kilka ~ot~żnycb policz• 
ków, wyc1ągnął ja z szeregu i na• 
stępnie postawił przed frontem 
wspiJmnianego Towarzystwa l!ie· 
mieckitgo. 

C ~yo ten nieludzki kapelmistrza 
oburzył ogromnie obecnych temu 
zaJściu mieszkańców. Nalety im się 
szczere uzna01e, że żądają saty· 
sfakcji dla tej młodocianej sieroty, 
za wyrządzoną jej krzywdę. 

Z Para.o.y. 
FAŁSZOWANIE CUKRU. 

W Antoomie wykryto pewną firm~ 
handlową, która fałszowała cukier 

w ten sposób, te do niego mi~sztu 
ła 50;?; ordynarnej mąki, czyli o
kraJała kupuj~cych1 na jednvm ki• 
logramie cukru o pół kilograma. 

Bez wątpienia jest to dobry in• 
teres1 dla ludzi bez skrupułu i nie 
wąt~imy, że takich firm jest wi~· 
cej. ale ponieważ niezdrowy jest 
dla kieszeni konsumentów i niebez• 
pieczny dla ich zdrowia, dla tego 
powinien być przez odno~ne wła• 
dze surowo ukarany. 

Fałszowany c.ukie~ skonfisk~wa• 
no, a niesumiennym kupcom wyto. 
czono proces. 

Paplt:rosy •VElUO• LO'fiJS 
roiPsze ni na dPiikatn~ 

z Sao Paulo. 
MORDERCZYNI DZIECI. 

W miasteczku Pindamonbangaba 
od dłuższego czasu ginęły dzieci. 
Pelicji udało si~ na koniec wyktyćJ 
że zaginione dzieci mordowała nie• 
jaka Maria Oonceic;:ao. 

Poza domem tej te, na podworcu• 
znaleziono zakopane kości z 5 ciu 
zamordowanych dzieci. Ostatnie 
dzięci~ zamordowane przez t~ po· 
twornl\ kobiet~ liczyło zaledwie kil• 
ka dni życia. 

Martę Coaceh;ao i jej towarzysza 
uwięzionu. 

Ś. P FRANCISZEK MO'RZY· 
NOWSKI. 

zmarł w S. Psulo dn. 18 listo
pada 1923 opatrzony Sw. Sakra• 
mentami-przeżywszy Jat 63, 

S. p. Franciszek Murzynowski1 
był gorliwym katolikiem i gorącym 
patr1otą, a także długoletnim pre· 
numeratorem •Gazety Polskiejca 
Pozosta wia w żalu pogrfłtoae żo· 
n~ i dzieci. 

c~eść jego pami~ci! 

Z Santa Oatharina. 
CZYŻBY POKŁADY NAFTY? 

W municypjum Sao Jos~ w stanie S. 
Catharina na. terenach należących 
do p. p. Beroardina Vaz, Oscara 
Rosas i kapita11a Grumisodela od .. 
kryto prz~.padkowo pokłady nafty 
łub i akieś innej substancji. -Mia. 
no wacie podczas palenia kampów 
spostrzeżono, ze ziemia tliła SiQ 
przez prreszło 24 dni. Po ugasze· 
niu ognia ziemia pozostała roz~a· 
łona, co naprowadziło na przy· 
puszczenieJ że ziemia ta zawiera 
w sobie naftę lub jaką~ jej podobnll 
substancjQ palnlł• 
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- Có~ z tego - pyta Alfred. - Jak oni się 
tu zjawią, to wtedy w!lzystko się skończy. 

- Nie wróCił oni tu, biłcli spokojny -- mówi 
hrabina ze złowrogiem uśmiechem. - SI! oni na 
razie jeszcze setkami mil od na1 oddaleni. 

- Co to znaczy l Mogą oni mimo to pojutrze 
jut być tutaj. 

- Nie zRpominaj, te Liana jest chora, i że to 
nam daje czas do działania - uspokaja go Olga. 
- Postaramy si~ wiQc o to. aby oni oboje znikli z 
powierzchni świata. Marwitza baron Foebren sprząt
nie. LianQ ty ząś na siebie musisz wzil!6· Zbieraj 
ęię, jutro raniutko musisz tam ebpreaem wyjechać. 

ROZDZIAŁ CXL VIII. 

r&demaskowana prsnaloie Olgi. 

bren ·będzie się teraz wystrzegał spotkania ze mną. Po kwadransie może zatrz}muje się Marwitz - Niestety, to dzi~ niemożliwe - odpowiada 
Niema go zresztl! nawet tutaj, on pewno dalej po- przed eleganckim hotelem. Na pierwszeru piętrze Kurt, - ale liczę na to, że się wkrótce zobaczymy l 
jechał. tego~ jest jeden z arystokratycznych klubów stoli- - Naturalnie l Czy zostaje pan we Włoszech l 

- Mie wierzę w to, i przeczuwam jakieś nie cy, w którym obecnie Steinthal ze swym przyja• - Nie, jesteśmy właśnie w drodze do domu i 
szczQscie - mówi Liaaa ze łzami w oczach. c1elem baw l, mamy tam wa:tną m'b:ję do spełnienia l 
Zrób to dla mnie Kurcie drogi i zostań przy mnie. Wszedłszy tam, przemawia Kurt do stojącego - Sprawa spadkowa, co? ·- żartuje baron. 

- Pomy~l tylko, kochanie, jaka to wa~na spra· przy drz11 i ach służącego, a ten prowadzi qo do -- Nie l - u§ miecha się Kurt - ale przystąpi 
wa! Baron Steinthal jest to dawny kochanek Olgi du~ej, wspanialej hali, ozdobionej fontanną, tropi- my do rzeczy, bo pana towarzystwa pozbawiać nie 
i ojciec Jej dziecka ł Opowiadałem ci pewno o po· kaloą florą i białemi, marmurowemi statuami. che~. Tylko kilka pytań jeszcze, kocbany baronie l 
jedynku, który z oim miałem? Wyjmujqc swa wizyt6wkę, Disze Kurt na prędca - Proszę, preszę l - woła 'Steintbal. - Niech 

Wiem o tem i znam barona z tego czasu, w słów kilka i oddaje ją służącemu, który spiesznie pan pyta, a ja odpowiem na wszystko co wiem. 
którym pod maski! nauczyciela domowego u dy- odchodzi. Usiadłszy obok barona, pyta Kurt bez ogródek: 
rektora górniczego Doeringa przebywałam Kul't zostaje przez chwilę sam i przysłuchuje - Czy przypomina pan sobie jeszcze ową sła, 

- W1esz więc, ~e nam Steinthal bardzo po• się dźwięlrom muzyki, dochodzącej tu z ogrodu. wną, Olgę Radowską, kocbany przvjacielu P 

tego muszę si~ z nim koniecznie widzieć. okazała, olegancka po.:;tać męska. Jest to baron cbając się ironi~znie. - To chodzi o tQ kobietę? 
- Słusznie, ko<'hany Kurcie, ale właśaie dzisiaj ... Steinthal. Tak je1t l - odpowiada Kurt ponuro. -

mocnym być może w zdemaskowaniu Olgii i dla-~ Wtem otwierają się drzwi, a przez nie wchodzi - Olga Radowska ? - powtarza baron u~mie• 

. Nie był to błahy powód, ~dla którego baron - Jutro może ·go już tu nie będzie. - Na Boga świętego, skąd lilie pan tu wziął, Zna pan całą tQ historjq i wie, jak ona mnie wte • 
. Marwitz zostawił chOI'Ił SWfł łOBQ i wyszedł wie - To napisz kilka słów i popro§, aby on tu Marwitz? - woła on do Kurta, ściskajlic go ser- dy oszukała l . 
' żorem. do miasta. przyszedł - rjldzi Liana. dacznie za rękę. - I skl!d się pan dowiedział, że - O, czegoś podobnego się nie zapomina l Ale 

t:ldy m\i kelner hotelowy poelał ksiątk~ do wpi- Kurt potrząsa głową i namyśla się przez chwilę. tu jestem 1 skąd pan teraz jeszcze o tę babę przychodzi sit~ pyta~1 
~anta swego ńazwiska, padł w.rok Karta na na - Wizyta jego i nasza konwersacja zirytowały· Kurt tłumaczy mu wszystko w pośpiechu. - Zetknąlem się z nią powtórnie l 
zwiako barona Ste1nthala. by ciQ i pogorstyły twój stan. Jesteś serjo chora, - Proszę mi wybaczyć, że paRu zabawę prze- - Cóż się z nią stało ? Mó'R pan l Czr ona 

un jestcze mieszka tu w botalal Liana utrzymuJe, że jej nic nie jest, trzęsiil słyszałem, że pan futro odje~dża, a że mam bar· - Interesuje się pan jeszcte widocznie tą :2miJI!• 
- 0~ Ja znam tego pana - woła ·OD. - Czy l droga Liana i musisz mieć al?solutny spokój. rywam, baronie - dodaje on uprzejmie. Ale l żyje jeszcze? 

- Wyprowadził si~ on wdaraj dopiero stąd, siQ jednak, jak we febrze i ma szalony ból głowy. dzo wa~ną sprawę, kt6rą bym chętnie... - Broń Boże l -· śmieje się Steintbal. Cie· 
'Wielmotn'y panie - odpowiada apytany. Mimo to spełnia baron jej życzenie i posyła słu- At ... t 1 . b _ szyłbym s!Q szczerze, gdybym usłyszał, ~e jej sit 

- Czy oo wyjechał? ~~~oqo hotelowego z biletem do barontt Steinthala. - eh, na ura me.- przerywa m.u aro .... - źło powodzi l 
..._ Nie 1 Zdaje mi siQ, te ~~ tylko przeniósł do Po pewnym czasie wraca jednak posłaniec z Słu~ę pa~u ~ .całą c~ęmą, ko?bany p~me M~r\litz. - Przeciwnie, powodzi si~ jej wybotnie l Miała 

przyjaciela, ktbry tu stale zamieszkuje. O ile sobie wiadomościlł, że baron z przyjacielem swym wyszli Pros~ę. breJ 1 ?·odz,ewa.m ~ęd ~e 
1
mt pan me od· szczę~cie i zrobila świetną partją. Vwdowiała nie· 

jednak prżypominam, mial l'U baron umiar tymi do jakiegoś ze znanych lokalów publicznych, ~e mówJ 1ż ~tśJ go Cłem mf1~ Q. zt~d . d . dawno i jest teraz bogat14 wdówką do w~ięcia .. t 
'dnismi wogóle st~d wyjachaó. mu więc nie mógł wręczyć biletu. . . - a u ~ moc?0 • ~ e 0 me 1 z1e1 rogt przy • hrabinil R.otenburg t 

- Czy nie wie pan, dok'd? .- Jutro rano wyjeżdża baron z Medjolanu - Jactelu wymawia się _K~rt. . - Co 1' Hrabiną? -· dziwi sit2 baron - bat 
- Zdafe mi si9, że do Rzymu i Neapolu. koliczy · służący swoje aprawozdanie. - Ależ, nonsens 1 Mowu;: panu, te tll cudowme 1 Piękna Olga l Ta wenera dla wszystkich ... i ona 
Marwitz przestaje pytać i oddaJe kelnerowi - · Widzisz więc, że muszę wyjść, aby go od· Najlepsze t~warzystwo i d~my - 0 rajsk~, kocha~y została hrabiną? Nie, to cbyba żarty, kochany Mar· 

ksi!ł~kę, prosi go jeszcze o adrel tego przyjaciela, szuka6, moja droga - mówi Kurt - Wrócą naj pame MtlrWitz, ręuz_ę, że ~nę pan wyborme uba~l l witz 1 
u którego Steintbal go!'ici. wyżej za dwie godziny a ty :1ie obawiaJ się o mnie - Żal mi, ale Ja doprawd~ z t~go wszystkiego - Jest to czysta prawda l - odpowiada Kurt· 

- Muszę pomówić z baronem Steinthal m - 1 bierz lekarstwo, które ci doktór zapisał. lrezygne~a~ muszę · . wyma":Ia Się Kurt ~o spokojnie. - Prowadziła ona jako hrabina dalej 
m6wi on, wchodziło do pokoju Liany - spodzie• Całuje Lianę jeszcze na poiegnanie i zosta · ~ooa ~oJa 1est chora 1 zostawtłem ją samą. Pojmle swe życie. i jestem przekonany, te to ona mał~on-
wam siQ, że on jeszcze tu będzie. wiwszy ilł pod opteką dozorczyni, wychodzi pan więc.. . . . . ka sweJo z tego świata sprzlłtnęła Był on dużd 

- Pros~ ci~ Kurcie, zosta6 przy mnie - blaga Na ulicy aapala sooie Kurt cygaro 1 przebiega - Co, P.an ~onat~ ł - dzlwl .stę Stemthal. starszy od niej. Ale aby panu wytłumaczyó, dla·· 
go Vana - Obawiam si~. ze ci sift coś stać mote szybko ultc~,J, nie mając poj~,Jcia, że go baron Foe- - Tak )est, od medawna doptero. czego j r~ się tą kobietlł jeszcze zajmuję, musaQ nad·· 

- Ależ kochane dziecko, cół'-y mi się tu w bren §ledzi. -- Gratuluję l Żałuję też mocno, że małżonka mienić, że obecna moja :2ona jest cork11 hrabiega 
~otem mieacie sta6 mogło? Na ulicach rojno jest i gwarno i mimo, że Foe- pań9ka cbol'a, i że ja swoich zobowiązań na dziś Rotenborga l 

- Pomyśl tylko o awoim . .-rogu. bren pała chęcią zemsty, nie mote si~ zdobyć na ju~ zmienić nie mogę, bo inaczej bylbynl ch~tnie 
-.. B•dC -&pokOJQ\ - f~ j,· Kurt.- Foe· Qdwaa, uapadnięcia Kurta. ooi."ł pr~.yjemnoAć ... (Ciąg daltzy nastąpi), 



... 
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B Stanu Rio de Janeiro 
~RAJK FUNKCJONARJUSZÓW 

MUNICYPALNYCH. 
Z powodu nie włączenia do płac 
k zwanej •Tabella Lyrac, która 
płace powi~ksza, urzędnicy i ro· 

1tmcy munipypałoi urz~dzili dn. 
b. m. wrog14 manifestację inten· 
ntom il.mnicypaloym, a nawet 
lnego z nich o mało nie zlynszo• 
lli. t Wyst~pili rów~ież z gróź ba· 
i przeciw prefektowi miasta D·rowi 
laorowi Prata. chociaż ten nie za• 
•ierdził uchwały intendentów o 
e włączeniu , Tabella Lyra c do 
:l c. 
S,?rawa ta przybrah .Le; ć gr•. ź 

>. dla pnrzadku publicznego roz· 
i ary. Prffekt miasta jest przy· 
Jyloy funkcjonarjusz(\m i stara oit: 
~iałać na ich korzyść . 
Zdaje się, te wchodził t:.1 w grę 

. kieś nieczysl{J sprawy politycene, 
1ające zwiuek z nastąpić wkrótce 
1ającemi wyborami senatorów ·i 
.deputowanych, 

W ARTOSĆ MILREISA SIĘ 
PODNOSI. 

Od kilku dni kurs milreisa idzie 
' g6i.'(. Zapowiadają, że do końca 
tycznia b. r. znacznie si~ jeszcz~ 
odniesie. Zwyżkę tę milrejsa przy. 
isujlł przyhyciu misji angielskiej 
jej wpływom. Mote nareszcie i 
rożyzna zniknie l 

---------------------~---CJA.SA BRA.SIL 
.101 rua Jose Bonifacto N. 10 

Wielka wysprzeda! 
owarów w•lniaa7cla (casemiras) 
:rajowyc.b i zagranicznych, które sprzeda• 
emy po cenie znitonej o 20 do 30 proc, 

--------------------------
W sprawie składek 

na cele misyjne. 
Nie wiemy jeszcze, czy myśl rzucona 

1rzez nas, aby w uroczystość Sw. 3 
trólów, urządzono kolektQ na polskie 
oisJe katolickie, znalazła zrozumienie 
wydała rezultat odpQwiedni. Nie cbcie
ibyśmy jednak;, aby glos nasz prze· 
)rzmial bez echa i dlatego na nowo 
ue§limy w tej palf4cej sprawie kilka 
łłów, zachQcając do kolekt i do składek 
D.8 cele misyjne 
C6~ mo~e ten Awiat zatruty trucizn, 

ralszywych nauk i zgangrenowany poj~
ciami nowopogańskiej ~moralności< ule
czyć, jeteli nie .Słowo Bo~e·, które 
według słów Sw. Pawła Jest .moc'ł Bo· 
&fł, na zbawienie kddemu wierzącemu, 
Zydowi naprzód i Greczynowi• (t, j. po. 
aanino .vi). 

Ze Słowo Bote, rozsiewane przez mi• 
sjonarzy i w obecnych czasach nie idzie 
oa marne, ku temu posłueyć mogą sta· 
tyatyki misyJne. Mog11 tet posłuiyć liczne 
przykłady męczeóstwa za wiar~ w po· 
sańskieh kraJach, godne męczenników 
pierwszych&. wieków chrześcifa:tiskicb. 

Aby nie oyć gołosłownym przytaczam 
tu dwa przykłady najświetszej daty. 

Podczas rewolucji w Chinach (opo
wiedział to misjonarz chi:(lczyk Ojciec 
Lebbe w jednej ze swych konferencyj 
mianycb w Parytu), rewo!ucjoniaci po· 
chwycili pewnego katech ist~ i zatądali 
od niego. aby spalił kadzidło na cześć 
bogów, katechett} oparł się stanowczo. 
Wtedy dowódea bandy rewolucjonistów 
zaczął grozić : "Rozkażę uciąć ci pra· 
wą rękę•. 

- .Utnij•, była odpowiedt i kate· 
dleta wyciągnął swą prawicę. 

Gdy mu odcięli, wyciągnął Iew11 rękę 
i rzekł : • Utnijcie tą takie l A potem, 
jeteli chcecie i nosi•. 

OkrutnieJ wykonali to wszystko i zo· 
a~wili go tak samego na pastwę po• 
wolnej śmierci. ' 

Tego samego dnia l letni cblopiec 
był świadkiem zamordowania swego 
dziadka, babki, br~ta i matki. - Po 
tych okrGpnych scenach przystąpili 
oprawcy do biednego chłopca i usiłowali 
ao obietnicami i pieszczotami pobudzi6 
do zaparcia się wiary. Chłopczyk który 
wcią~ milczał naraz zatądał, aby go 
poprowadzono do pagody (świątynia po• 
11Uiska) 

Kusiciele ucieszyli się bardzo, bo mnie· 
raali, te chłopca pozyskali sobie •.• 

Zaprowadzono go przed ołtarz b9· 
tyszcza - Cl)łopiec zażądał naczynia z. 
kadzidłem... ale gdy je miał w ręku 
rzucił niem cał'ł silił w głowę bo~ka, 
wołajliC na cały głos: ,Ja chct} pójść 
tam gdzie są tato i mama!• 
Łf)tty te, wściekłe na chłopca, ukrzr • 

&owali go następnie na portalu pagody ... 
Krew tego dziecka będzie nasieniem no• 
wych chrzesciJan. Ale słowo Bota do 
pogańskich krajów zanoszą misjonarze l 
do ich wychowania masz ty miły Bracie 
clopomódz ofiar,_ twoją. 

... ..,. 
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Ojiary na zakłady Mi 
sjonar~y Słowa Boiego 

to Potsce. 

P. Wacław Fialkawski z S. Paulo 600 
p. Michał Nowak z Creaciume 4$. 

Ze Santa Theresa (Rio Gr. do Sui) 
Ks. Iosue Bardim 7$, Stanisław Pest· 

ka 1$500, Ignacy Glanert 4S, Zuzanna 
Pestka 2$, Piotr Osowski SS. Józef o, 
sowski 2$. Izydor Biesek 2$, Marj&nna 
Połlom 1$, Jan Stanisławski U, Józef 
Lipski lOS, Katarzyna Gryfka ó$, Anas· 
tazja Grajczyk 2S, Piotr Mokwa 2$, An· 
toni Babiński 2$, Franc. Miszewski 5$, 
Katarzyna Biesek l$, Józef Mok w a óS, 
Jan Kozłowski 28, Ja n Mokwa 25$. 

Razem 82$500. 
Już to po raz druai Santa Thereza 

ś'ą składki na nasze zakłady misyjne w 
Połsce. Mała ta kolonja mo~e w swej 
ofiarności na dobre cele posłu1yć za 
wzór innym kolonjom. Przekonani j&3· 
taśmy, te nie zubo~eją oni przez to bo 
im zapłaci Bóg I... -

Ofiary na Hamburgczyk6w ogłosimy 
inną razą . 

~ apiet'o3y • V E ADO c Y O tiir 
mieszanina 

--------------------------
»GŁOS POLSKic 

Pod powyższym tytułem porz~ło 
z końcem ubiegłego roku wycho· 
dztć w Buenos Aires stolicy Argen· 
tyny nowe pismo polskie poś wiQ· 
cone sprawom społecznym i poli 
tycznym argentyń~ko·polskim. 

Wychodzi dwa razy na miesil\c 
i kosztuje 11.20 kwal'talnie1 40 cnt. 
miesięcznie, nnmer pojedynczy 20 
cnt. 

Foniewat tycie naszych rodaków 
w A~gentynie nie powinno nam 
być obecni, ale przeciwnie powio
n~ nas nawet bardzo interesować1 
dlatego ufamy, te •Głos Polski« 
znajdzie licznych w Brazylji czy. 
telnik ów. 

Adres dla przesyłek pocztowyrh: 
Wł. Jakubowski Ąv. La Plata, ~16 
Buenos Aires - Argentina. 

----~~~----~~~~----Papierosy , YEADOc 
La Reine 

mieszanin'! wvszukana 

Ostatnie wiadomości. 
TELEGRAFICZNE. 

Warszawa. - Rząd polski pertraktu· 
je z rządem rosyjskim w sprawie zawar 
cia koowencji;sanitaroej polsko rosyjskiej. 

Pary~. -· Z powodu gwałtownego 
spadku franka francuskiego minister skar
bu odbył !konferencję z prezesem Izby 
Handlowej i ~prezesem agentów kursu, 
na której uchwalono środki do zwalcza· 
nia spekulacyj, powodujllcych spallek 
kursu franka. 

· Wskutek powy~szej uchwały wydało 
no z granic Francji bankiera h.-lender 
skiago Duyzena, oskartonego o rozsie 
wania fałszywych pogłosek o spadku kur• 
su franka. 

Wiedeń. - Ostatnie telegramy zaprze· 
czają, jakoby były król bułgarski Ferdy· 
nand miał powrócić do Bułgarji (o czem 
w poprzednim numerze donosiliśmy). 

Berlin. - Z Drezna donoszą, ~e soł 
cjaliści sascy postanowili znaczną więk • 
szością głosów żądać dymisji nowego 
prezydenta Rady ministrów saskich i na· 
tychmiastowego rozwiązania parlamentu. 

Londyn. - Senat i Izba deputowa· 
nych postanowiły żądać usunięGia. obec· 
nego gabinetu i zast11pić go poraz pierw 
szy gabinetem partji robotniczej. 

Upadek &abinetu Baldwina spodziewa· 
ny jest z całą pewnością dnia 17 b. m. 

Konstantynopol. - Telegramy nade
słane z Angory donoszą, te na prazy· 
denta republiki tureckieJ MustafQ Kernala 
paszę dokonano w Smyrnie zamachu. 
Został raniOI)J prezydent i tegoż tona. 
Oficjalnie temu za~rzeczają, ' 

Landyn. - Znany uczony angielski 
profesor Dalde przepowied7!iał, że w tym 
roku rostanie urzeczywistniona transmisja 
radiograficzna fotografij, (-t. z. 1e wraz 
z iskrowym telegramem motna bQdzie 
p~esłaó swoją podobiznę). 

PRASOWE. 
CZEMU GABINET PODAŁ SIĘ DO 

DYMISJI. 
List wystawany przez Witosa do p. 

Prezydenta Rzeczypospolitej ma następu• 
jące brzmienie 

Panie Prezydencie Wobec te2o, i e w 
dniu dzisiejsqm przesunięcia w układzie 
sił na terenie parlamentarnym, podrywa
illce podstawy wiqkszości, na której rząd 
się opiera, uniemotliwiają rządowi prze• 
prowadzenie jego prosramot mam zasz• 
czyt zgłosić na ręce p. Prezydenta dy· 
misję gabinetu. Podpisano Witos. 

MARSZAŁEK RATAJ USTĘPUJE 
RÓWNIEZ. 

Wobec ~mian, jakie zauły w układzie 

.. ~ ... 
... 

sił na terenie parlamentarnym, p. Ratai 
zgodnie ze zwyczajem parlamentarnym 
wniósł na ręce pana, Moraczewskiego 
jako najstarszego wiekiem wicemarszał
ka, swoją rezygnację z urz~du marszałka 
Sejmu 

MASOWE WYSTĄPIENIE Z KLUBU 
.PIASTA•. 

Warszawa, 14, 12. - Posłowie Brył, 
Pluta. Pawlow~ki, Targowski, Posacki, 
Poznański, Cieplak, J!lnectek, Cbwałiń· 
ski, Łaskuda, Sobek Toczek Łaszkie· 
wicz, Berk, Socha. zgłr.sili swoje wystll· 
pieaie z klubu P. S. L. Piast. 

Pr2yczyna wystąpienia tych 16 posłów 
!l! klubu P.S.L. .Piast• była sprzeczność 
pogl~dJw na projekt ustawy o reformie 
rolnej, 

---------------------------
S'w. Barbara. 

Pny losowaniu .tomboli• na dochód 
kościoła na Sw. Barbarze największy 
los wygrał Moyses Baptista dos S~:tntos 
(ubogi chłopiec z Mandasai), Po 50$000 
wygrali Antoni Maodziński ze S. Barba 
ry i Anna Kuchnieks z Vieiras. Z losów 
sprzedanych w Kurytybie wygrały losy 
następujące : Nr 0515 10$000 i nu· 
mera 0560 i 0572 przedmioty wartości 
po 3SOQO Naletytość motna odebrać w 
RedakcJi .Gazety Polskiej•. 

---------------------------
Towarzyttwo .. Tadeossa Ko 

6eiuazki Łączaoić• . 

Na walnym Z sb rani u dnia 2 ·go Gro
dniw 1923 został wybrany nowy Zarząd 
tegoż Towarzystwa na rok 1924-. 

Prezes - Piotr Krzy!anowski. wice 
Prezes-Michał Nowicki, l, Sekretarz 
Szymon Brzeziński, 2, Sakratarz- Adam 
Kesikowski, 1, Skarbnik - Franciszek 
Wicher, ~. Skarbnik - Jan Plombon 
l. Bibliotekarz - Józef Rycbart, 2, Bi· 
bliotekarz - Juljlln Grudzień; Komisja 
Rewizyjna Wladysław Sobołewski, Józef 
Kopciuszyński Wiktor Rostkowski, An· 
toni Amplewski, Józef 81lsk~; Chot ll~}ch: 
!, Stanisław Smak. 2, W•ktor Ro..,tkow11ki 
Komisja ~horych Jbzef Ostrowski, Józef 
Wojnarowski, Józef Sikor!->ki, Franciszek 
Bru~dziński, Szymon Grabowski, Adam 
Ordakowski. 

ZARZĄD. ........................ 
: Dr. Zyg mu nt Gr& dowski : 

: ADWOKAT = 
·, Po ukończeniu uniwersytetu, ', 

ma zaszczyt zawiadomić Sz 
KolonjQ Polską, iż otworzył • 

i kance!arj~ adwokacką i że ł 
' załatwia wszelkie sprawy cy . ' 

'
* wilne.ł kryminalne, spadkowe. ,* * rozwodowe i t. d. 

1 Biuro i mieszkanie : ~ 
• Praęa Osorio 11 37 l 
;w.. ................... .. 

FÓŁ~OCZNE WALNE ZGRO 
MADZENIK członków Zwifłzkn 
Folskiego w Kurytybie odbędzie się 
doia 20 stycznia b. r. o godzinie 
2 giej po południu . 

Na porządku dziennym mi~dzy 
inneroi sprawami wybór nowego 
Zarządu na ruk 1924. ZARZĄD. 

Na kolonji Krystyna w pobliżu bu
dujflcego sio kościoła, 4 ktlomPtry od 
Campo Largo, spr:t:eda!~ aio ltiŁTll 
na rzece Ri , Verde, o d.wóch złoże 
niac:h; kamienie francusk:e, zdolne pne 
mlec 80 alkrów na dobo . Do tego 10 

; alkrów aiemi i teren w Campo Larao. 
Wiadomość na miejacu albo Arau· 

karja Wład. Filua. 

--------------------------
poTRZEBA dobrego kowala do ku

cia koni i wozow i dobrego stelma· 
c:ha do stałej roboty. Płaci sio dobrze. 
Zgłonenia przyjmuje p. Jan Wie· 

czorek w Rio Negro. 

---------------------------Od Redakcji. 
KALENDARZE: 

Prosimy naszych •gentów l przyja• 
c:iół, którym wyałaliśmy pewną liczbo 
Kalendarzy, aby bezwłoctnie odesłali 
nam z powrotem niesprzedane Kalen• 
darze o ile przypuszczać :llłeiy że ich 
w danej miejse•JWOi'i rozprzedać nie 
b~dzie lll()zna 

----------~----~--------
llajpr~ewlelebaiejtzJ ka. bt· 

sknp Dom D raga wrocił ze PWeJ 
przes1:to potroczneJ podró~y wizytacyjnej 
dma 1 go b. m. serdecznie wlta:ay na 
stacji przez władze, kler i licznie ze· 
brao14 publh~znoiE. 

~~~~~~~~~·~~~~~~~~·~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 
~ . ~ = Nowy Rok 1924 1: 
~ ~~ 
~ O&wartT został dla w~cody !iolon i11tów ~ 

= S k ł a d n a s i o n z P o l s ki ~= = Paw la NIK O DEliA = = KURYTYBA Trav.essa Zacharlas nr. 5 , (ulica p10wadz!!ca ;-
~ 7 z Aweoidy Lmz Xavier do Placu Zacharias). ~lt 
~ ~ 
4\ -a:t g ~ 
~ ~ -5 ; Warzyw: KA ·u sTA, .buraki, b~·ukiew, t.:ebula, = 
~ 0 ~ ~ marchew, rabata i t. d. t! 
"" ~ ~ c ~. 
!fi t'll ~ ·- K • fó Bratki , gcżdziki1 łew~onje, maciejka, bat = ~ ~ Wl3 W~ Mak i t. d. ~= = :z. ił ~~ 
~ ~ 
rfi ROZSADA z nasion z l'olski : kapusty, kalafjorów, buraków, ~ = rabaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza ~= 
rfi SiQ z własnego ogrodu). ~ .. = Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby, niech tu zaopatrzy = 
!fi siebie i s&siadów w doborowe nasiof!a. ~ 
~ IJłl 
~~~~~~~~~;;;;~~~;~~~www.;•~;~;~•~;~~;•~~~• 
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~ 

Maszyny Rolnicze 

Casa Melichar 
Kar7tyba, Praęa Senador «Jorreła 7. 

-=$>-

Stała wystawa maszyn rolniczych 
wszelkiego rodzaju 
TrwałoM1 wytrzymałoś~ 

Geny fabryczne 

Sprowadzane wprost z pierwszorz~dnycb fabryk 
europejskich. 

~ , 

3 wielkie prcmje na Wysta·wfe Jllędzynarowej 
~ • w Rio de ..Janeiro. ~ 

Q~~~~~~~~~:~~~~ 

~•••••••~asaaaaw•••••••••~••• • • 1t; Towarzystwa Fraaeaskle Zeglagl llorskio_j. fJ1 
l s,Dhargeur~8 Reunis,u i "S ud Atlantique~~ l 

Regularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro t 

Hawr.e i Bordeaux. ~ do 

l Komunikacja najszybsza i najwygo~niejsza statkami Iu
ksusowemi posp:esznymi, które odbywaJą, podr6t z~ Santos 
do Francji w ló dniach, oraz statkami specjalnie urządzo• 
nymi dla emigrant6w, U6rzy znajd& jak najwygodniejsze po, R 
mieszczenie. łf! 

Statki mai l! do dyspozvcji kabiny III klasy. !l 
Podróż z Bordeaux, z Havre c:zyl. " Pallic:e do Gdań•ka od la g bywa sio pociągami francuskiem1 d do Dunkerque, a z Dunkerque Jl 

fa do Gdafuk~ statkami kom p francus:ttej • Transatlantique •. W ten R 
- sposób uniknte si~ różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara łiJi 

~~- żeni nasi Ń~bli!S~ '';djaidi•d~· Europy ~ 
Z 8A..N'.I'08 Z RIO DE JAliEIRO łl 

·~EDU \NA. c 13 stycz;nia 14 styczota ir..l!ll 

8 ,MJł.SSILIAc 12 • 13 , g" 
S ·EUBEEc • 18 " 11 
11 •l\1USELLAc 10 tutego 11 lutego Ił 
M Sprzeriaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Połski do łl 
li Hrazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i blitszych in· S 
li formacji udziela g 
a Ignacy Kasprowicz l 1 Avenida 1 uiz 'Xavier . N 281 Kurytyba. . 

;IIIBmlll:i:RIIIIRBRII'IłiBIHIBRBBRBiłBłlllf 

ROBOTNIC'Y 
•tacja albo prz7ataaek • Taraem Granda• Lioha 8ul 

Na fazendzie Caruinłto, wlasność Manoela Jose de Miranda w pobhżu &lllcjl 
albo przystanku • Vargem Graode • potrzeba robotników do nas t~puj4cych 

robót i po cenach poniżej wymienionych: 

IILEPKI 
do 12 tysi~cy ··'· 22$000 

25 ' • 25$000 
50 • 28$000 

100 • 30$000 
.. DB~EWO OPĄLOWE . 

Dla każdej ilośCI metrów kubicznych 1$200 
l 000 ,, n 1$400 
2000 " " 1$500 
PODilŁADT {dormentes) 

Stosownie do oddaleais od ltnjt kolt jowej od 2$200 do 2$ó00 stosow· 
nie do oddalen:a od stacji kolejowej. 

SĘKI PD.JOBOWE 
Za metr kubiczny zebranych i ułożonych soków, stosownie do oddalenia od 

linji kolejowej od 3$500 do 4$000 
Bale (dyle praasze) plojerewe, kloce łmltojowe l ee•r•we 

za te roboty płaci sio dobre wynagrodzenie, 
KAROSY 

Celetn odstawienia powyżej wspomnianych materjałów do linji kolejowej przyj 
mu,e sit karosy, a także daje si ę je na fazendzie wraz z koflrnl lub mułami 

i obrok!em dla tychże w przedsi~biotstw (w impreitad~). 
S:tlep apoźywcfy dostarcza żywności na Ż4danie. 

Udziela si; bvnifh.acji wiot.szym przedsi~b.orcom 
. Jlanoel Jose de Ił łranda 

11- 16 
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~' W> ----------------~~~~-----------------------------D 1\r\irosław Szeligo,vski 
lliJ'łlY a!lyd~·tt k i n ik euł'npeJskich 

--..a .J:-a.r z i ope:ra to:r 
QOK011TIJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

Le,z.v poct1ug naJn•)WflZ)'Ch spo;,o 10v:. Bc1da za porooea promieni Roentgena. 
V 9s1a da własną. praeowoię do badań mikroskopowyeh i badad. 

!uwi oa choroby ukryte 

Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska • • ;a .... "_; ..... ~~....!.~.. ·,.,,.:.O. .r......::.J.. 

Chorych za1niejscowych pr·zyjntuje na. leczenie 
w s w ej klinice 

l 
Plac Tiradentes N. 19 ~l • ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. żytnią i kukur~dzianą, cukier, ry~, sól, 

śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. l Rua Si'i.o 'Fra•c~sco a. tł3s::- Karytyba 
, -~-- Ma również najlepszJł kawq mielonfł z własnej fabryki. 11 

9Ji~va z browaru • • T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
a Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydz~. fasolę1 ziemniaki, maslo1 jaja1 drzewo it.p . 

• • • • • • .. , · 

l 8PRZEDAŻ NA KOLONJE HIJBTOWl'iA.. l DĘTALICJZNA.. 
• CENY PUZYSTĘPNE 

• , .I,L,, " 
~zewuzsza1ące wszvcrulletnne 

• F osiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
) 
l 

• • • 
I~EK.t\BZE 

D : tJal'los .Doreira 
Klinlka medyc-.;1'.., chirur iczr.a Specjal
ność: choroby oczu. uszu. nosa i garlila 
Konsu!tonum: ulica Marechi'J Floriano 

n 19, Rezydenci~. ul. V de Nacu 
n 85, Telefon 388 037 

----- - Dr. (;arios lekJer 
O 'eratrJr i akuszer specjalność eboroby 
k biece i pE;cherza. Przyjmuje od 8 do 
9 i od 2 do 4 godz wiecz. Przy ul cy 

Concelheiro B rrAdAs n 111 C31) 

Dr . Elipind ola 
R : ydeocja i kon! ultcrJum ul Marechal 
Decdoro n 4~ Przyj muje od 12 do 16 

1 dz po oc.łudn u, Telefr n 151 080 
Dr Fł'łftncisaek ł!'ranko 

Przyjmuje od 3 de 5 po poł. Kon~ul
tt ~jum ulica Barao do Serro Azul o 8 

Re21ydenc;a ultc& Commendador 
Araujo n H Ol 

J)r. 19.1 lzaaesoo 
O t.r• tor-Akusz er Specjalnośc choroby 
l ob,ece i r~cherza. Konsultorjum Apte 
ka 1 de Mar<;o n 6 Telefon n 62 Re 

zydenCJ& !<to Branco n r6, Telefon 
n. 661 08 

Dt Dend es de Araujo 
~pecjalność: syfilis i choroby pęcherza 
Przy1muje od 3 do 5 po poł. Konsul

turjuro Apteka Minerva, Pl•c T!ra· 
dentes 05 

D ,· .KodoU Warnecke 
Spec:j nlność choroby nerwowe i dzle 
c·nne, Dyrektor Centrali instytutu opieki 
ned ~ziecmi przy ul Alegro n b gdzie 
przyjmuje od lO do 11 i pół z rana 

07• 
D r. Saldaada Sobcinho 

KH01ka dla dorosłych i dzieci Lec~y 
syfilis we w!Jzelktch s t&djach prepara 
tern Bismuthiodma. L~czy choroby 
nerwowe i nałogowe jak slkoholizm, 
su;lgcst ę . Konsultorjull' : Ul. S Fran• 
c !CO n 54. Aptek/l Moderna, Rezydencja 

Tu vessl'l Z.ttch~~riPs n 12-a 09 
D r. W irmond Ltma 

/>.knszerJ a l opera.c;e Konsultorjum Ul. 
l de M~u<;o n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
do 4 i pół godz. po południu Re1y 

dcncja ul Dr. Muricy n 129, 
• Telef·'n 123 013 

IJJr S e q u elra Lima 
M ·dyk-Chirurg. ~pi: Cjalność: choroby 
d i• c nne. Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 r· 5 Konsultor. um A; teka M•nerva, 
Pl c T .r dcntes Rezydencja Ul. Eb•no 

Pereira n 27 04 
D r. 'ł'orr~s Netto 

'IĄ. v)~żdia do churyt h dz!eń i w 
n y Przyjmuj~ od 8 do 10 1 od 15 

> 17. Knnsultorjum i re=ydencjP Plac 
T1ra.deotes n 54 a (obok apteki 

Stelfeld) 06 
b E NTTNt.;I ----. 

A u u u. tJarmeleano (;tiic~ 
ul. EbBno Pereira n. 43 012 
Drtmberto .,imentel 

E ban'' Pere•ra n li 012 
~--~~~~~--~~---Jace k Dromłewicz 
Z.by sztuczne :t podniebieniem i bez, 

·~ł01: 1e i kauczuku. Plombow~tnie i 
wyjmowanie bez bólu. 

Ctc.1taota p1erwszorz~doa - Ceny przyst~
pM. Przy ul R 2cbuelo n. 8 . 015 

Empreza Gaphica Paranaense 
Placido e Silu & Cia Ltda. 

Papiety wszelkich gatunków, najroz
maitsze kslążki mukowe i belestry
styczne. Wykonuje się kaźdt~ r.oboto 
drukarską. Przy ulicy 15 de Novembro 

n 53 Adres telegraficzny .Gszeta• 
C•ix11 post .. t R. 

L ivraria D.nndtal 
Pierwsz rzjdny zakład drukarski, intro· 
ligatornis, liniarnia i hbrykacj& kl'ląg 
handlowych Wybór kS•fłŻek i przyrf4• 
dów szkdoych. Dla kupców ze znacz
nym upustem UL 15 de Novembro 52 

Pompeo Rełs 
Agent różnych f1rm, Importuje papierv 
i pn:ybory bturowe. Skł&d i biuro przy 

ulicy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
grd ictny LUZO Caixa postal 308 

052 
ASEKUROWAĆ SIĘ NA ŹYCIE 

Rs.dztmy tylko w EQUITATIWIE, kt6 
ta ma swoj~ f· lję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de MRr<;o n 4 A Superinten 
dent na Paran~ i Bankier na KurytybQ 
Beni~tmin Ferreira Leite. 051 

Ubrania Snkleaae l wełniaae 
N.Jwo i używane wszelkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w ,A COMMERCIAL• 
f11rbiarnia l zakład krawiecki, przy ul. 
M>~rechal Flouano Peixoto n 45 053 

LA SAISUN 
Pani Navolar 

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

Reformowanie wszelk1ch kapeluszy po 
cenach nizkich 

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

~w1eże munor a warzyw 1 kwl"tów 
posiad• na skłAdzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Floricultun Edelwetss 
Przy uhcy 15 de N .. .vembro n 27 Og·ód 
przv ułicv Desembm!'ad~"r M·•tt• 047 

CJasa Schmłdt 
Wyroby fajsnsowe. żelaziwa, szkła, 
amunicja, Fllrby i oleJe, wszelkie ma 
terj ały dla intalacji elektrycznej, lam 
py etc Plac Tiradentes n 3 048 

~apataria 8iria 
Korzyst4,ic~e! l·kwiduje się wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Plac T tracentes z prawej strony ka-

tedry n 10 062 

Bodolpho .Jon11eher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobtazgów 

Ul•ea Jose Bontf&cio n 3 - a 

CASA DALILA 
Estevam Monut•er, ~rzy ulicy 15 do 
Novembro n 63 naprzeciw Cssa Ncvi• 
dades. Kapelusze, obuwie l inne pr::ed
mioty dla m~żczyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny przyst~p~e 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marechal Oeodoro n. 62 
Czy~zczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nie odcisków 58 masaż pi~kności 1$, 
myc:ie włosów 2g500, karbowanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje slo na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 
. Jeao D . .Uartjos ----=~~~=---
Ul. Marechal Floriano, n. 102, przyj- I•IENlĄDZE 

muje o każdej godzinie. v18 '· wyr otycza ją się na mały procent 
, .ln•to llacieł . - pod bypotekę lub pod gwarancją 

~koncz_ony dentysta w N. Ameryce, z bonusów i apołis. Kupuje się i 
g,3 letn,_ą praktyk~· Wyry"!a bez _bólu, sprzedaje domy 2.iemie i majątki, 
pl.l'!lbUJe po ce01e od 5$ ' watawta po . ' 

cenie od 10$ R1Jbota gwarantowana. Iuformac1e u rządow ('go ~orrectora 
Ul. Commendador Araujo n. 24 Godofredo L1ma pr~y uhcy Mare· 

(; 10 chał Deodoro o. 38 028 
Lea~ Docelł in 

jmu;e J 8 dr> 11 i od 1 do 5 ej 
g':ldzmy. Plac Tiradenten n 10 

\J22 
--------------~----------: gm me, pap ern e . drw 

k .. r nte · 
()asa d.ił Novi dades 

:sma Ilustrowane, jurnt le, ubawki, 
kstlłŻ lt do . nabożeństwa, śwl~te obrazy 
i ~\atuetki, najrozmaitrze przedmioty 
na pnzenty. Papiery wszelkich gatu.n 
~ów Przy uli~y 15 de Novembro n lS6 

HOTEL CURI'l'YBANO 
Wrntura Pereira de S ouza & Cia 
W ceatne miasta, tramwaJ przy 
dJzwiach na w szystkie strony mia 
sta Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina n acjonalne i zagraniczne. Po• 
syła s iq obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mar<;a n. 7 - UW AGA 

Tea hotel wrł4c&nie dla rodzin. 
060 

•• 
..JOSE B 81JBIJGI. 

Sprzedaż hurtowna wszt>lltich ma· 
teriałów i drobiazgów Telefon n . 
146. Adres telet?raficzny: •Su rugi c. 

S!trzynka pnrztowa 40. Przv ułicv 
15 de N, v• Th .. o " • S:l 040 

C~~.&. I~DIAN -
Jana Prosdoctm'a 

Of1cyna mechaniczna 
Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkie dodatki. P rzy ul, Barao 
do S Prro A?.nl ". 3 021 

He&eł Gnarany 
Pra<;a d6 Esta~ao n 32 1 34 Curityba
w i'Obliźu stacji kolejowej Tanie i wy, 
godnie urządzone pokoje dla podróiu 
jących. RP.staurscja C.,fe Restaurante 
Telefon 480. Włdciciel 
039 hn Ricciardellll. 

UA!S..I\ .JACJOB 
Jabóba Gdnspuoda 

Fabryka m ebliJ m ateracvs ltołder 
i płasze~ y nieprze makalnvch. Po· 
siada mt·ble nowe i używane. 

Sprzedaż na wvpłaty. Przy ulicy 
1 de .Mar<;o D. 18 - Telefon n. 389 

041 
--~~~~--~~~~~----D.G. VARBEBA 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterji handlowej podług 
najprędsz·~g,J i na jpraktycznie jszego 
systemu. PrzygotowuJe uczni pra· 
ktycznie do obi~cia posad w biu• 
rach handlowych. bankach i fabry• 
kach. Lekcje kaligrafji używanej w 
bubalterj•. Ulica Floriana Peixot.o 
n. 55. ll19 

()ĄNA l"B.<\TT, 
Skład ma::i~yn d • pisania Rl! 

mingtnn i Corooa ; m l!"lZVn do li~ 
czenia oraz kM • R ... g,stradora c -

Przy ulicy 16 d P. Nov mbro n. 66 a. 
052 

-~CJ:!:"A.~8~'Ą-:-:-LO~JI~B:!:"~~B~D~.4=---. 

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

Plac Tiradentes o. 25 
026 
-.n·-=IJ-:"~-:N:-:1~\""""=M~t\--...:łl~\-.'1:-::t.:~~:-:ol~fjl~-

uczv 
Ellsa CJoostantiaa Rocha 

przy ul. C.Jromeodador Ar;, ujo o . 52 
P rz vjmu1e i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do prz~' pisywania 
na mas zvniP 038 

fiiii\Cro~ NA. SZKOŁ~ 
HANDLOWA. 

Przv uL D Mur-icv o. 103 na pietrze 
Dla baehalterów i kore•p•u· 

dentów 
Gały kurs ' rwa 15 miesięcy, w skład 
którE>gO WCh OdZI\ 4 bittr'\! bankowe, 
fabryczoe, składow hurt ) .vych. ko 

misowe. Zapts~wać się można 
zaw~;zfl 027 

Sprze•aje sił~ •om. 
do zabrania przy ulicy Carlos de Car· 
valho N. 88 Informacje ulica Rio Bran. 
co N •. 80 

Domil)ik Kureoki · 
Poski zakład krawiecki 

IJiica .&legre N. IJ 
Wielki v.'}'bór materjałów na ubranie 

lamówienie wykonuje się w razie po
trzeby w 24 godziny. 

Belaotc łtWaraotowana. 
CENY NISKIE 

-----------------------M~ 
Sociedade 

Cnmmeroial Limitada 
(Hurtownia poska) 

eałxa pu11&ał 204 Bna .Barie 
ao Rio Braileo 108 (1qrJ· 

tn. Pu..-aoa; 

··························~ 
~~~~:łłil~~~~~ 

NajwiQkszy wynalazek dla leczenia syfilisu B 
:E:lli:x:i:r , ,9:1.4~" l 

-uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem cln. tl lute1o " 
1916 roku, Nr. 26 ~ 

Zwalcza skutecznie o;yfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 8 
gicznym środktem, czyszczl\cym krew i lelrar:~twem wielkiej wartaści. ~ 
Już przy u~yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawut poważniej· "' 
szych: plamy, fistuła, pryszcze. wrzody i reumatyzm, znikają jakby je flłkll · · 
odjał. U 9G0/o mężczyzn żematych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 5 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaią chroniczneroi i to jest !§! 
przyczyn141 że tysiące kobiet zamężnych citwpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

3 flaHzeczki wystarczą zupełnie do odzyskunia waszego :&drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz) byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 91411 najodpowiedniej
szaro lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914• nabyć można we wszystkich aptekach i skła• .. 
dach aptenznych w Brazyłji. . 

~ GłóWDJ' skład Galvio e Cia S . Paulo, .&v. Sio .ł'oio lłłl H 
l'mc,.;~~~"l ~~ 

leMMctect!.DełCOOICDff(!)~M~ 

a BAZAR UNIAO 
S · ~ 1 Nadszedł nowy transport 

1
• 

\lill towarów stosownych do wypraw ślubnych jakoto: etaminy e jedwabie i woale btałe.t welony i wianki w najmodniej· e szych f'asonach również sukna czar~e na ubrania ślubae e e męskie, kapelusze, koszule i rqkawiczki. f)) 

~ Wybór wielki ~ piękny. - Ceny jak najtańsze 8 
8 IgnaC'I/ Ka~~prow ic* 8 
~ 4v 4lo,...el L•iz Xawler 118, eoqalaa ... rp i Oliorla l 
6'COCGCOCłCOCOSCGCG~CIS6XGCOiaiOlCOCłOleC90>COCGacte 

~ ~~~lłl~!m~~~~~ 
"' 

S~anowne Panie ! 
W ci&gu 4 •ch godzin uwolmć się możecie od kolek macicz• 
oych" i <>ż~'> li użvwać hedzłPd~ • Fł.tUXO · SEDATINAc 

re uznana prsez Narodowy Departament Zdrowia Publicznego, pismem dnia 28 
uerwca 1915 roku. Nr. 67. 

,Jl'lu.s:o-8edatłna• jest ]edyuym zaanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ·ch god~in. U~ywany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak cz~stych przy 
porcdacb • . Przy inoych chorobach kobiecych .:rllU[o·~tMłatłoa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
Jetlyni depozytarjusze: 

GalyAQ & Cła Sao Paulo AvenidaSao Jollo 146. 

~~~~~~I'Rit11~~~ 

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

Zawsze ma składzie wnystko co wchodzi w zakrE:s materjalów spoźvwc:zyc:h. 
W ielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagraaicznych, torebki na t)toń 
i wszystko potrzebne dla pa1,.cych. Skład znanych ~ygar bahiskich jak: Su· 
erdich & Cta.1 Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Penna, M. Sennin & Cia 

Ulica Jose Bonifacio N !4 066 

------------------------------------------------
C A S A B l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N .• 70, 

Załot. w 1897 przez Alfreda E rnesta Bichels 
Ma zawsze na składzm wielki wybór kapeluszy dla pań i dzieci 

z abawek, materja.łów .. przedmiot y właściwe na. presenty, oraz na karnawał. 
Warto ~przekonać się osobiście o dobroci towarów jako leź o niz" 

kich ceoach 083 

FABRYKA DACHOWEK, CEGIEŁ l BRUKU 
J. H. WOŹNIĄK • .BA S Z4ŁEK 

Wyroby tej fabryki są wykonane z najlepszej gliny, jaka istaieje w 
ParanieJ są mocne i n1e przepuszczają wody. 

Dachówki t ypu .lllarselb.a• 

są naJtrwaLze.- B iuro w Kuryt yble pr~y ul. Commendador Araujo 39 

Adres dla telegramów: JOHWOANMAR 

FABRYKA W BARIGUY, W PUBLI2IT STACJI KOLEJOWEj, 
Kurityba - Barana. 
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