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Sojusz t Francusko-n zeskt 
Po długo trwających pertraktacj: ch porc· 

zumienie czesko-francuskie test wreszck ta 
ktem. Rozpoczęte w październiku rokowa
nia przez prez. Masaryka w Paryżu, zost~ły 
w grudniu posunięte tak dale~o przez mm. 
Benesza, że traktat został podpisany w stycz
niu r. b. 

Fakt zawarcia sojuszu francusko·czeskiego 
nie zawiera w sobie nic szczególnego. Moż
na tylko wyrazić zdziwienie, że traktat zo· 
stał zawarty tak oóźno. Niewątpliwie stało 
się to z winy Czech, . które choć :wszystko 
mają do zawdzięczema traktatowi wersal
skiemu i Francji, w swej polityce lubią zer
kać na prawo i lewo i dlatego wolały trzy. 
mać się w rezerwie. T o też zawarcie soju
szu francusko-czeskiego należy uważać za 
zwycięstwo Francji, która potraf1ła skłonić 
Czechy do wejścia w sferę jej wpływów. 

Dotychczas nie znamy dokładnie tekstu 
traktatu. T o jednak, co podaje półurzędowy 
"Temps" świad~zy o wielkiej ostrożności 
polityki czeskiej. We~le "~empsa." .trakt~t 
nie zawiera konwenCJI WOJSkoweJ, Jedyme 
tylko sztaby generalne będą pozostawały ze 
sobą w stałym kont~~cie. Odbiera t? ?oj u- · 
szowi egzekutywę mthtarną, be:.:: ktoreJ so-

. jusz traci właściwie w niektórych punktach 
realne znaczenie. 
Jaką jest główna treść umowy ? Według 

"Tempsa" traktat obejmuje 7 punktów. -
W pierwszym oba państwa zobowiązują się 
nie dopuścić do żadnych zmian w stanie 
terytorjalnym Europy, wytworzonym na pod
stawie traktatów pokojowych z roku 1919 ... 
jest to ryur.kt bardzo wygodny dla Czechów, 
gdyż g~arantuje 1m nietykalność zabranych 
Węgrom terytorjów. 

Dalsze punkty mówią o "prowadzeniu 
polityki pokojowej, wykluczającej umowy o
fenzywne, a więc polityki, która jest przy
jęta przez artykuł 21 Ligi Narodów" (gest 

W walce o mlljaD1· 

w stronę Anglji), a dalej o ,, rekonstnd<.cji 
g~spodarczej Europy". 

Tu, zdaje się, tkwi punkt ciężkości tra~~;atu 
i aspiracji Czechów. W planach czeskich le
ży zdobycie rynków rosyjskich i niewątpli· 
wie pod skromną nazwą "rekonstrukcji ~Ds· 
podarczej Europy" kryJą się plany cz~·kie 
wobec Rosji. Wspomina o tern "Petit Pa
risien ", wyrażając przekonanie, że sojusz 
francusko-czeski "odegra rolę pom'ostu po
między Pragą a Warszawą, a być może 
między Moskwą a Paryżem" ... 

Tutaj Polska musi okazać czujność i o
strożność! Uznając sam fakt zawarcia S( ju
szu francusko-czeskiego, jak to już zmua
czyliśmy, za rzecz naturalną i~konieczną -
dyplomacja polska musi czuwać, aby pod 
stęona i przewrotna polityka czeska nie pro
wadziła tu akcji poza plecami państwa pol-
skiego. Ji 

Od polityki polskitj, od znaczenia, jąkie 
państwo polskie zdobędzie na arenie . n'Jię 
dzynarodowej, będzie zależeć udarenmienie 
knowań czeskich przeciw Polsce. 

Państwo polskie, · jako związane sojuszem 
wojskowym z Francją, jako jej straż nad 
Wisłą-ma możność wytłómaczyć swej fran· 
cuskiej sojuszniczce, że klucz od Wschodu 
leży tylko w Warszawie. • 

. 
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NIEZWYKŁE MROZY l ZASPY 

ŚNIEŻNE. 

Warszawa, 4 stycznia. - Z powodu panu
jących od szeregu dni mrozów, sta11ęła Wi
sła pod Krakowem i pod Warszawą. Gru
bość lodu dochodzi do przeszło pół metra. 
Mrozy dochodzą do dwudziestu kilku stopni. 

Warszawa, 4 stycznia. - Wobec trwają
cych od kilku dni w całej prawie Polsce 
zawiei śnieżnych i silnych mrozów ruch ko
lejowy na obszarze wszystkich dyrekcyj ko-

lejowych jest tak utrudniony, że musiano 
ograni~zyć znacznie ruch poci 1gów osobo
wych 1 towarowych. 

W obrębie dyrekcji warszawskiej zostały 
zasypane śniegiem na linji kilka pociągów 
osobcwych i tnwaro~ych, inne pociągi, któ
re wyjechały ze stacyj, musiały powrócić. 

W pracy przy oczyszczaniu torów kole
jowych ze śniegu pomaga wojsko. 

\Varszawa, 4 stycznia. - Donoszą z Rzy
mu, że spadły tam ponownie ogromrte ma
sy śniegu. W całych Włoszech panują silne 
mrozy. W Cadore :nróz doszedł do 28 stopni. 

dnia 6 paźdz 1923 zaliczył ks. W łady· 
l sław a Z a p a ł ę, generała Zgromadzenia 
J.ks. ks. Zmartwychwstańców w poczet Ka
·, walerów Orderu Odrodzenia Polski, nada-
1 jąc Mu odznaki Krzyża Komar,dorskiego z 
gwiazdą tego orderu. 

Odznakę tę wręczył ks. Zapale minister 
Spr1w Zagranicznych, Roman Dmowski w 
obecności byłego ministra Marjana Seydv 
w dowód zasług przez niego położonyĆh 
dla społeczeństwa polskiego· przy tworzeniu 
armji H a li era. 

W Anconie i Pessaro odczuto trzęsienie 
ziemi, które trwało 1 O sekund. Runął je- LIST A T AM~NA MACHNY DO S POŁE-
den dom. CZENSrWA POLSKIEGO 

Warszawa, 4 stycznia.-Z Hamburga do- Ataman Machno ogłosił list otwarty (;o 
noszą, że ~s~utek mro~ów ruch w tamtej- ; polskiego k~lturalnego społeczeństwa, w któ- · 
szym porcJe Jest. utrudmony .. Kan~ł na Mo- ' r~m wskazuJe na to, że nigdy nie był wro
rzu Połnocnem Jest zamarzmęty, zegluga na g1em narodu polskiego, co zostało udowo
Odr~e ustała zupełni~. Ze Sz~zec~na clono- dnione. uwolni~niem go przez sąd polski od 
szą, ·ze Morze Bałtyckie coraz więoeJ zamarza. wszelkich czymonych mu zarzutów. 

(Bardzo możliwie, że nasz "Lwów" wal-
czy również z ogromneroi trudnościami z GENERAŁ WRANGEL WYJEŻDŻA DO 
powodu zama:-znięcia Morza Północnego STANOW ZJEDNOCZONYCH. 
Ba!tyku. P. R.). 

GENERAŁ HALLER W KRAJU. 

~, pierwszy dzień Świąt Bożego Naro
dzenia powrócił z Ameryki generał józef 
Haller. Obecnie przebywa w Zakopanem. 

PRZYZNANIE KRZYŻÓW KO
MANDORSKICH. 

Kapituła orderu "Virtuti Militari" nadała 
krzyż komandorski II, klasy orderu "Virtuti 
Militari" marszałkowi Piłsuds~iemu, i gene
rałom dywizji Lucjanowi Zeligowskiemu, 
Władysławowi Sikorskiemu, Kazimierzowi 
Sosnkowskiemu i Leonardowi Skierskiemu. 

WYSOKIE ODZNACZENIE KAPŁANA 
POLSKIEGO. 

Kanclerz orderu Odrodzenia Polski stwier
dza, że pan Prezydent Rzplitej dekretem z 

Według doniesienia z Belgradu, generał 
Wrangeł opuszc2a Jugosławję udając się do 
~tanó~ Zje~noczonych .. \Y/ kołach taml sądzą, 
ze wyJazd Jego pozos~aJe w związku zproje
kt~m podjęcia st.osunków . dyplomatycznych 
mtędzy Jugosławią a Sowtetami . 

Ś. P. WŁODZIMIERZ TETMAJER. 

\11 jednym z poprzednich numerów "Ga
zety Polskiej ", w ostatnich wiadomościach 
donosiliśmy o śmierci znakomitego malarz~ 
ś.p. W!o~zimierza Te!majera. Pogrzeb ś. p. 
Włodzimierza odbył s1ę dn. 30 grudnia 1923 
a wzięły w nim udział tysiące rodaków i 
wielbicieli tego wtełkiego, a tak skromnego 
męż~. _Wzięli także ud~iał w pogrzebie przed
staw_łctele władz WOjskowych i cywilnych 
tudz1eż delegacje pułków, legjonistów, strzel 
~a? mar~z. Piłsudskiego i od licznych wło
scian, ktorych zmarły był szczerym i zasłu-

odwrócić oka od swej ofiary. Stoi on jak skarnie Z okrzykiem przestrccbu zbliża się Kurt ku te. martwa czy oszołomiona chloroformem, czy innym 
niały, a w duszy jego wrą z jednej strony wyrzuty mu miejscu, lecz nic więcej nie spostrzega. jakimś ?.Hb6jezym średkiem! 
sumienia,• przygłuszane z drugiej strony szatańską, Czyżby się omylił? Wuok jego pada na Liaoę, - Hm, hm l - mruczy przebrany aktor. '·"" 

Romans z naszych czasow w 4 tOmdch, dziką rado~cią. !l obawa i troska o n;ą .:> szał go przepr~wia Jestto rzecz~wiście zapach chloroformu 1 Zobaczymył 
lJrzez Jerzego Bornes'a. Liana nie obudziła się, a zabójcza trucizna, - NL, to niemożeboe, aby ooa już nie żyła! To mów1ąc przystępuje •lo łóżka i zaczyna ba-

154) którą nif§wiadomie wdycha, paralituje jeJ serce, Pod!>ieglszy do dzwonka. dzwo"i tak gwał•o da~ oleprzytomną Lianę. Twarz jego zostaje nit}o-
(Ciąg dalszy), które \:oraz słabiej i słabiej bi6 zaczyna. wnie, że się wszyscy goście prawie z przerate· zm1en·o"a. 

Śpiąc spokojnie, nie przeczuwa ona, ~e ten po• A morderca stoi przy niej i obserwuje z sza· mem budzą. - Otaczający go tłum przypatruje się clekawie 
dły człowiek, który już tyle nieszczęść na nią spro- tańską radością skutek swego zbrodniczego czynu: Putem wyb1ega Kurt do salonu i zaświeciwszy jego machinacjom. Kurt ś!edzi ka.tdy ruch jego z 
wadził, w tej chwili znów zbrodniczą swą r~kt; walkę życia ze śmiercią Jeszcze kiLa minut, a lampę, 1 twiera drzwi na kurytarz i woła: gorączkowym niepokojem 
przeciwko niej podnosi. serca Liany bić przestanie. - Na pomoc, na potLoc! · Czy ~ona moja ~yje? Czy jest jeszcze jaka 

Nieruchomy stoi Alfred z wyciągniętym sztyłe· W tern szmer pochodzący z pokoju Kurta prze- NA. okrzyk ten przybiega kilku służących hote• nadzieja t - pyta zdławionym głosem. 
tern w ręku i z zapartym oddechem wpatruje się rywa cisz-; nocoą, i słychać wyrrźtie odgłos kro· !owych i gości byle czem okrytych W C;hwilę pó- Domniemany doktór wzrusza tylko ramionami i 
w tą piękną młodą kobietę. ków zbliżających się do drzwi. żoiej cały dom się ożywia. Jeden pyta drugiego, co wyciągnąwszy z kieszeni flaszeczkę, otwiera Jytktt 

Powoli zblik on się do niej i d~iwne uczucie , . . si~ stało? Salon i kurytarz jest przepełniony. Wszy· mocno zadśnięte usta Liany, i cbce jej trochę tegu 
go ogarnia. S miertelna trwoga O~!łr~Ja morderćę Zrywa scy wołają i krzyczą, ż!\dając doktora i policję. płynu wlać do ust. 

Był OD wobec niej zbrodniarzem. A teraz, cóż f0 cbus~kQ z t;.arzy swe~ ~ftary. i era u~łe~ć -: Jest to bezwątpienia mord. Ale gdzie jest mor- Lecz nsglem podejrzeniem przej~ty Kurt, wstr2J'I 
on tu robił? Czy~ nie ~o t) przyszedł, aby jej szty- ecz C~ap to~. ~szy 00 JU dot~Iera fą;: s~ę r:_wt. derca 1 Którędy wszedł i znikł? muje rękę ;ego i woła: 
let wepchnąć w serce l l owa. 81~ ":1ęc czemprę zeJ za 8 Y Jran I, z Nikt zagadki tej rozwiązać nie może . Na twa- - Co to za płyn, który pan ~onie mej daje? 

Nie mota on oka od Liany oderwać, a głos su- poz~ któreJ Wldzt. wchodzącego barona Kurta. Jest rzach \'1 szy11tkich odbija się prze_rażenie. - Ale~ mój panie - woła doktór oburzony 
mienia woła mu : 00 Jeszc~e zupelme ubrany. - Doktora! Na miłość B ską, doktora! - zostaw pan mnie to. Życ!e żony pana od tego zaleiv f 

Precz stąd, morderco, bo będziesz na wieki po -:- Lla_no, czyś .m~że wo~ała? -:' .s~epcze. on po woła jed~>n do drugiego, a służba hotelowa rozbie· - Nie -, odpowiada Kurt stanowczo - Ill;j_ 

~piony J Nie-śmiesz rt}ki swej jej krwią splamić. chylaJąc 11El nad mą 1 • doda~e CiszeJ Jeszcże · . . ga się na wszystkie strony. szę pierwej wiedziel1, co to za płyn pan ma w te· 
Zdaje wu się, ~e z ka~dego kąta pokOJU JakiQ . - ~C:h, o~a przecież śpi l A Jednak zdaje mJ l W tern otwierają się dr:r.wi sąsiedniego pokoju, flaszeczce l J 

głos mu te !'Iłowa powtarza. Ogląda się przerażony · slę,Nżo 
1
JeJ glos słyszałe~. t ... . . 

1 
z którego wychodzi czcigodny siwobrody doktór Przebrany łlktor ustępuje z obraźon• min• 8 . ł Wł 1 • t. age urywa on z •gtesem przerar.enta 1 woa: S h rr· ll A k' k t t· · h .1. "' .,, i dray na calem Cła e. osy na g ow1e mu s a)ą, Mój B • 1 Co b? L. 1 C c e 1e r z mery '• na ury arz. w eJ sameJ c Wit przyprowadza słuzba hotelowa 

a na czolo występują mu zimne krople potu. . - oze tu za zapac lano · 0 Owinięty w szlafrok, w pantoflach i szlafrn}cy, dwóoł-t doktorów 
N. . . b d . .. d sl.:a tu stało l J d . b d . łó"'k ś ·r p d . . K . - 1e, en te) straszne) z ro Dl w ba en !!pO· ~ T . . . 1 1 

wygą a J«k y op1ero co " o opu c1 • rze stawiwszy stę urtow1 oglądaj" oni !iff 
~ób wykoaać nie potrafi. Ręka ze sztyletem opada f 0. mó~Jąc, rzuc: on się na mą, a e w em - C<, tu takiego? - pyta oschle. ~ Dlaczego l za owym amerykańskim dokto:em o któryrn juz 
mu bezsilnie. Jest mu jakby jaka§ niewidzialna siła co a stę zn w przera ony. . . tu takie krzyki w nocy? slrszeli, i chc'ł z grzeczności do k~nsyljom prosić 
rQkę jego paraliżowała. . - Wsze~h~ocny... ona ... me żyJe - wyrywa Kilkanaście głosów odpowiada mu odra2Ur a Ale domniemany doktór Scheffielti znikł ~t 

W tem staje przed oczyma jego duszy . obraz su~ a Je~o rer~t, t ł ? . t dorozumiawszy się o co chodzi, załamuje domnie · ~ładu, Przepcbał on się śpiesznie przez tłum i wró: 
Olgi, r gniewnie błyszcząceroi oczyma i zdaJe mu - 0 • ~ Slę s. 8 0 - ~zepcze on Oleprzy om- maoy dok·or Scbeffield r~ce z przeia~enia. cił do swego pokoju. 
siQ, te słyszy on jej glos, wołający rozkazująco: ny .8 myśh Jego su~ gmatwaJll yod. wpływem odu- - Czy potrzeba pomocy lekarskiej? - pvta Obaj Iek~rze zwracają się teraz ku Lianie kw-

- Musisz to ucJyoie, bo ja tak ka~ę l r~~~~~ cb.loroformem przepełmon':lj atmoifery tego po chwilt. - Ja jestem lekarzem l Gdzie jest owa ra jeszcze zawsze znaku ~ycia nie daje. ' 
- Nie mogę ·- odpowiada on cichym j~kiem P l. · . . h r· dama ? Czy odzyska ona przytomnoSć l 

- nie, nie rnogv l Nie Wldzt on sc o~anego za l.ran~ą mor_der~ę - Pros:t:ę tu, prędko l - odpowiada tłum, 
W duszy Jego sprzeczają się te dwa 8los~ złe· sweJ Mny, lecz Ja_k~y .mstyn~tem WiedziOny, biegme wskazując na drzwi i robiąc mu miejsce. 

go i dobrego, lecz w koi1r.u demon zwyt?ięta. do okna 1 na ośmez Je otwiera. W sypialni obok łó~ka Liany stoi zrozpaczony 
OpanowuJe go rodzaj szału i nie wiedząc już S'wie~e powietrze nocne orzeźwia barona Mar· Kurt. Spostrzegłszy wchodzącego, przystępuje szybko 

prawie co robi, wsuwa on sztylet do kieszsni, a witza, który stoi jeszcze tak chwilkę zwrócony ku ku niemu i pyta drtącym głosem : 
wyciąga zato chloroformem przesifikniętą cbustecz• eknu i stara się przyjść do oddechu. Z chwili tej - Czy pan jest lekarzem ? 
kę. Rozkłada on j~& i w na11tępnej chwili )ut przy- korzysta morderca, i wysuwa się do salonu, które - Tak jest, mój panie l Jestem doklór Schef. 
krywa nilł twarz Liany. go drzwi tylko były prtycbylone. field z New Yorku l 

Oszołomiony zapach chloroformu rozchodzi się Lecz w tern odwraca się ~aron i spostrzega - Pom6z pan, jeżeli pan mo~e l - woła Kurt 
fO eałrm pokoju. Morderca cofa siQ1 lecz nie może cien. Cóż to? Czy to nie była ludzka postać ? desperackim gło~em. - Tu leży... me ja tona ... 

ROZDZIAŁ CLili. 

Leśniczy nie mało jest zdziwiony i zastraazony1 
gdy sp?słrzrga tak nagle przed sobą obcego mężczy. 
zn~. Nte ma on bowiem pojęcia, ~e to jest kobieta w 
męskiem przebraniu - znana nasza, Fanny RAbe. 

- Hola, kto wy jestPście? - woła. - Ozy 
może jeden z towarzyszy Rudubrodeao ? 
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S""Jec.'' nnsć:. cnoroby kob1ece i dzie· 
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____,.,... -~ . .........:_...._. _______ _ 
żo tjm ?rzyiac:elem. Za trumną pf'stą 
p wnl!\ żrm•t zmnrlPgo artysty małarzfl, 
t r "'t.Y ntf•J pir,c cMtlk z mężami, prze· 
"' , ~nit~ nfict•raroi 'ń'O : !:-k polo kich. 

~p. \VIodzimierl Tetmajtr był gorą· 
cvnt wielbicirlem wsi polskiej, tak dale· 
ko pc~uniętym że ożnnil się z córką wie· 
śni aiHt z Brouowic, a żonę swoją i dz;eci 
ubiaał z· wsze w strój wietiJtiaczy. 

i\a DO!ll sztnk1 1 slu~by obywatelskiej 
oddal Ojc7.yznie nie:;poiyte ui!ługL Przez 
C 'ł łO p<'godn(ł, ac7.kolwi!1k twarde życie 
ki!>. row:::ł się zm!łrły zawsze szlachetne 
mi. porywami głębokiej duszy. W okresie 
uiewoli walczył o podtrzymywania i roz· 
flZI'n anio iJei .aar0dowych, po odzyska
niu wolności stał niewzruszenie na stra 
ży int~ro<)w pa[rstwa i praworządności. 
Był posh1m do ::lejmu i kawalerem orde
ru .OJrodzenia Pols!d•. - Cześć jego 
pamię .:J i l 

CIEKA \VOSĆ ANGIELSKA. 

Hząd angielski zwrócił się do rządu 
polskiE.'go i rządów MałHj Eorenly z za 
pytaniom, do jakiego stopnia zobowiąza. 
nia Po!ski; Jugosławji i Rumunj1 przy• 
jęte przez te rządy w zai:4ian za udzie
lone im przez Francję pożyczki, kolidują 
(goctzą si~:) z prawem pierwszeństwa, 
przysługującego alj•t;:}tom na finansowych 
zobowiązauiac:h tych pań;tw 

P11ryski • Temps• zaznacza, że infor· 
marje, j:!!c•ch lord Curzon zamiarza za• 
sięgnąć o waruokach tych pożyczek, przed 
stawiają się na razie jako dyplomatycz.· 
na ankieta i że sytuacja moie się zmie
nić jtJszcze przed ustąpieniem gabinetu 
Saldwina. 

-------------
Wiadomości z Rio de 

Janeiro. 
Projektowano od paru miesięcy po· 

łączen· e resztsk towarzystwa "Polonia", 
z którego ostatnio ustąpił prezes jego i 
kilku inoycb wybitniejszych członków, 
z drug:om Towarzystwem legalnej egzy· 
storcji nie mającem, nastąpiło na osta
tniero n:lies·ęcznem zebraniu członków 
Towarzystwa .P.:.lonia~ w d. 13 b. m., 
pomimo. że sam zarząd tegoż towarzy
stwa uznał prted Nowym Rokiem za 
ni(jmożłiwe Jaczenie się z tern, co nie 
istnieje i zgadzał się tyllro na przyjęc'e 
na członl1ów osobi~cie osób mianują
cych się być towarzystwem , Koło Pol 
skie •. Zrisztą owo połączenie nastąpiło 
bez uprzadniego postawienia go na po· 
rządek dzienny i na zwyczajnem a nie 
speojalnem, jak tego wymaga ustawa. 
zebraniu. Paru rozsądniej-szych człon 
ków p. p Niżyński i Łączat protesto
w9.li przeciw nielegalnej uchwale, która 
zresztą powziętą była głosami obecnych, 

pomiędzy którymi byli i n!et.:Jzłookowie 
towarzystwa. 

N11jciekawszJ. iA stusunek tow. ,po. 
lon i a< do nieistniejącego 1 Koła Polskiel 
go< określonym l'lył bardw dosadnio w 
piśmie wystosowaoerr. prtez pierws;re do 
Polskie~o Ministra Spraw Zagranicznych 
w dn. 15 maja 1923 r. a podpisanem 
przez prezesa B. Nowickiego, wice·pra
zesa Jana Ni!yńs!łiego, sekretarza Wi· 
chana i radnego Eugenju:.za Bar.ajskie• 
go, w którem pow1edztano doslownio: 

• Townrzystw'l to stworzone jedvnie 
dla dau1a f.kcyjoego żyra temu szcze
gólnemu Polskif.Jmu dyplomac e po na· 
pisaniu listu, żyrującego osobę K.eychma. 
na podpisanego przez Towarzystwo • Po• 
lonia•, ~ywot swój zakońl!zyło; fednakże 
niewiadomo w jakim celu zostało osta
Łniemi C7.liSY znowu do życia powelana 
• , .•• , . • . • • (opuszctone 
przez Redakcję), owe , Koło Polskie•. 
Chociaż wspomniane Towarzystwo liczy 
około 3 członków wprowadza ouo zu
~ ebie zbyteczny ferment i rozdwojenie 
w Kolouji rolskiej, o czem JVŻ inter~Je· 
lowaliśmy obecnego Pm;ła hrabiego Cza
sława Pruszyńskiego•. 

Konsekwencja i logika nie SI\ widocz• 
nie w wtelkiem zachowaniu u autorów 
uchwały. 

Ale na tern nie koniec Parę mies•ący 
temu kilka osób z koloni• założyło v. 

. Nictberoy warsztacik do wyrab!ania sło· 
mianek i dywaników do przedpokoJu t 
na schody. Bardzo to miło, że i oas1 
ludzie biorą się do przemysłu i rna•ą 
widoki rozwini,!}cia swego mteresu. któ 
ry o ile sią zdaje ma wszelkie szansze 
powodzenia. 

Jednakże od fabryczki słomianek z 
12 kontami całego kapitalu daleko ies;. 
cze do brania na się reprezentr wania 
kolonji polskiej w Brazylji i zainicj"wa 
me na praktyce stosunków handlowych 
pomiędzy Polską i Brazylją z utrzymyt 
waniem wystawy wyrobów polskich w 
R;o a produktów brazylijskich w W 11r 
szawie_. o czem reprezentant ur:ł:ędowy 
p. Jawec przybyły tu na .Lwo""ie• nic 
nie wie 

Otót taka właśnie myśl przy!'lzła do 
głowy nowo-połączonym a obecnym na 
-.ebranlu w d. t3 b. m., pomiędzy któ· 
rymi nie było oni jednego z istnieJ!\· 
cych w Rio polskich kupców i ani je 
dnego, czy lo z sołidniejazym kapitałem, 
czy chociażby tylko z fachową znajo 
mości14 handlu. 

Stąd wybór z pomiędzy obecnych spe· 
cjalnej komisji i szumna reklama o sto 
sankach handlowych brazylijsko.polskicb, 
przypominająca nieco znakomity artykuł 
,Ludu• o pacyhkatorstwie Rio Graode 
do Sui 

Najlepsza ze w reklamie nie wspo• 
moiano ani o lokalu, w którym odbyło 
się zebranie, (Tow. Pol(1nia korzyata z 
lokalu Centro Cosmopolita) ani nie po· 
dano nazwisk członków owej komisji. 

Prawdopodobnie inicjatorzy rekl9my 
tak szumnej, ze nawet telegraficznie 
przeełanej do Kurytyby i jakoby też i 
do Warszawy Slłdzą. ~e podobne chwali
ogcństwo przyniesie korzyść i pożytek 
pe; ństwowości polskiej w Brazylj1. Mylą 
s~ę w tern bardzo, bo jeśii nawet nie 
przyniesie szkody bezpo~redniej, to w 
razie gdyby prasa miejscowa do• 

s ltt d1 • istc.tv rzot'zy, przyn·AsJe zawsze 
t:zkodf~ p sr~:~•Jn !ą grlyź cla powód do· 
"tatPczuy . fewm tutu]szym do uważania 
wszelk •cb na" ht 'l• .lidnycb poczynafi na 
polu stosunków han•llowych pobko·bra
zylijsk~eh ?.a b!uff i kombinacje osobiste. 

Prawdopodobnie w całc;j tej sprawie 
są jak1cś ukryte, a obliczone na krótką 
metę intencje osobi:~te, czyje?. nie1 
wiad.1rnu ? E•ld. 

Polska. Pary:i.i 30. - Poseł 
polski przy rządzh: francuskim i o 
becny olski minister spraw zagra 
nicr.o· <.;h br. Maurycy Zamojski z 
powodu słabcści nie będzie mógł 
pHwr ó,ić do Warszawy w cześmf>j 1 
jak za 15 dni. . 

ChfH'Y dyplomata poiski ódbiera 
wuóstwo Wlzyt. 

Rosja. Warszawa 30. - Z 
Moskwy donosz~, ~e władze sowie· 
c:kie są bardzo zaoi!-' pokoioce ru
r·hPm . jaki S!~;J począł ob;awi. Ć W 

'9' s ku b··lsz Wt( k 1 m zar::Jz p 
śmi » rc 1 Lt·D!Da 

Lw~.ba pod jrz nych, W 11 syłanych 
.ł wy~ ·1~-u l C d u Sy bPrJi• pow,ększ·

ilt; z duit.m kazdyru. lZl..l e su~ z · 
zar.zyna się pocz'łtt:k :<oń~lt pa :!O· 

wania bezprawm,~ bebłt1dU i krwa· 
ll·Vch rządów żydowsko· b· 1lsze~ 
~ inu..-:h P. R ) 

Mos wa 30 -Z pow du ś.nu re 
L•mma oa· r•a ch 'r chon 1.HZt-:::~ł· 
'l~duw1 s< waet w kondolencj~-" 

(d t !J hwń Z!\tr~Cl l Z:lPełme · DO· 
czucw godności c.sobi~te) i kapł ń 
~ktej P. ~·) 

Ga·ecja. 1\teoy ~9. - G~1wra 
w1e Ga gahdes 1 Leonardaulos 

t Ltze pułi((;Woicy zasądzem na ka· 
r~ śmierci za udz1ał w ostatnieJ 
rewolucji w~. JSkow~j. zostali dekre. 
tem :-Pgeota pańs wa ułaskawien i, 
a karłt ich za[meruoua na 5 i pół 

letnie więzaP• He. Innym oflct:Jrom1 
w hczbw 1851 z s14dzonym za t 
samo przekroc~>:enie znacznie- wy 
miar kary ź01żono, a 85 oficerom 
resztę kary darowano. - (Grecja 
zacz~na si~ rehabilitować i cywi 
lizować. P. R.) 

Hiszpanja. Madryt 29 Dzien 
nik hJszp ńslu .:tL!t Vozc donoSl.t 
że policje francuska, angielska i 
szwa}cars.ka porozumiały si~ i WY• 
tężyły wszystkie swe siły, aby od· 
naleść i uwię"rió sekretarza IP6acti 
hiszpańskiej w Wtedoiu1 który znik 
nął po d oko 1aniu pewnego oszustwa. 

Anglja. - Kolejarze angielscy 
od dłuższf'(ZO czasu strajkują. Na• 
dzieje szybkif-gf} za kończenia straj• 
~u ?.m ~ !ały obecnie, a to z powo 
du oświadczenia sekretarza Związku 
maszynistów i palaczy p Brom\~>fa1 
że orgamzacja ta oczekiwała do · 
tychczas derpltwie rezultatu per· 
trałttacyj.t lecz że obecnie nie może 
dłużej C?.E>kać 1 musi energicznej 
dzia tać. 

p, rtraktacje z d y ~e ktorami kolti 
trwają w dalszym ciągu. 

Niemcy. Monachium 29. -
Mimo zaprz\!czenia genetała Losso• 
wa, ze nie ma zamiaru zrzec s1ę 
koi.I!endy wojsk niemieckich w Ba· 
warji, twierdzi się tu Ut>Orczywie1 
że generał ten wkrótce swoje sta· 
nowiska opull§cL 

Krążą również pogło!:ikiJ te dy· 
ktator von. Kahr również poia się 
do dymisji, prawdoporlobnie 1eszcze 
przed rozpocz~c1em procesu gene 
rała Ludendorfa. 

Berlin 29 - Uwi~ziony jako po. 
dejrzany o udział w spisku na życie 
dyktatora N1ewiec generała voo 
Stckta, p. Grandei oświadczył s~· 
d~iemu śledczemu, te do spisku 
tt:go podniE-cali ich adwokaci. 

Berlin 30. - Kilka organizacyj 
handlowych i przemysłowych w 
Hamburgu protestowały przec1w za 
mtarowi rządu zniesienia kilku le 
gacv• m mtecit1ch zagranicą ze wzglę 
lOW OSZCZędOUŚCIOWVCh. 

o. {:!iiDizaCJ~-' te ż&de> ją przede w 
szv~t k1em u trzymanta nadal legacji 
w H.1 w a uw, a to ze wztzlędu na od 
zyskanie oiemitckich wpływów ban 
dl owych na Kubie i Haiti. 

Bt>rhn 30. Stronnictwo miesz 
ezański~ ma zamiar wysunać kan· 
dyJaturr;; genera~a von Seckta na 
przvszłegc prezydenta Republiki. 

Liczba bezrobotnych w Prusach 
dochodzi do 5 milrnów. 

Francja. Rio de Janeiro 29-
Tt!iegr" fUJ~ z Pary~a 1 że parlament 
francuski ma uchwalić podatek od 
obcekraJowców przebywatących sta. 
le we FrancJi. Od podatku tego u 
wolnieni będą tylko BelgowiE'. 

Argentyna. Rio de Janeiro 29 
- Telegramy nadt~słane z Buenos 
Aires zawiadamiają, że dało si~ 
rzuć dość silne trzęsienie ziemt w 
Ar~entynie. 

Równieź dało się czuć takie trzę• 
sienie ziemi w Meodozie, na znacz. 
nej prz~strzeni. 

Portugal ja. Rio de Jaoeiro 2g 

TABELA CElW OG~OSZENl 
W rGAZE{)IĘ POLSKIEJ• •. 

ZA OGł.OSZENIA JEDNORĄZOWEJ 

~.a 1-szej stronnicy 2$000 od wiersza 
, 2·giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • 

;. • 4·tej " $200 • • 
ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 

Za całą 4-ta stronnicę 100$000 
• 

1/s 4•teJ stronnicy 60$000 
r 1/, 4-tej stronnicy: 35$000 

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

ZA OGŁOSZENIA MIESI~ZNE 

Na 4 tej str. 70 rs. za 1 cm. kwadr. 
• 3 ·?-iej • 90 rs. za • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej 11 140 rs. za , ,. 
Przy ogłoszeniach p6lrocznych i rocz• 

t.ych 35 proc. zniżki. 
ZA OGl.OSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 
Na l szej stronnicy 500$1100 od wiersza 

• 2•gieJ • 308$000 • • 
• 3•ciej • 200$000 • • 

Należytość przypadaj!\Ca ze ogło· 
13Zenia nałAź Y ?.a płacić z góry. 

- Donoszą z Lizbony, że zmarł 
tam w 80 tym roku życia Teofil 
Braga .. znakomity literat, poeta, pro 
fesor Uniwersytetu i pierwszy pre·· 
zydent republiki portugalskiej. 

Pogrzeb odb~dzie w niedzielę 
dnia 3 lutego br. Po złoleniu hol· 
du przez naród jako pierwszemu 
naczelnikowi państwa, zwłoki śp. 
Teoftla Braga złożone zostana w 
grobowcu klasztoru :.Jeronymosc 
którv jest Panteont>m wszystkich 
wielkich mążów Portugalji. 

8~08088888888888888888888888 

i KRONIKA KRAJOWA i 
esss~e~eseeeeeeeeee .. eeeeesR 

Z Kurytyby. 
GRĄD. 

W okolicy Kurytyby. a szczegół• 
nie na podmiejskich kolonach lgna· 
cio1 Orleans i innych spadł przed 
kilku dniami wielki grad, który 
znacznie uszkodził tegoroczne zbio· 
ry, a szczególnie owoce, jarzyDy1 
groch, kukurydz~ etc. 

KRĄDZIEŻ W 51'YM BĄTALJONIE 
INŻYNIERJI. 

Dnia 26 b. m. policja centralna 
została zawiadomiona pr~ez komen• 
danta 5 go batal)onu bżycierjił że 
~ołnierz tego~ batatjonu Edward 
SchL ved popełnił kradzież. 

Natychmiast policja udała si~ na 
miejsce to jest do koszar inżynierji 
a stamtąd na ulicę JoE e Loureiro1 

łl!lnttmllt.nnnllłiHTmnmTmrtnmmttmnnmmmnmnrtnnnnmlimmmnmmlmnnnnlflillilllnnflmnm'nnnlllilllr1111nnntltlilntl•llrllinnnnmnllll1'llmlll'll tmnumnnnllnlllfłfllmmnnnnnnffnilmm•"'m'1TmmHnmtm1mnmnnlltnttllummnmmmllnnnmillłllllllfłlilmnllnmnmnnnmnnnnnnnnnlllifłlmnnllnllllt11nllnmlllllnllmtnnttnnnnnnttmn• 

Wyciąga on rękę, aby Faony złapać, ale ona lecz pod'lkakuje z odwagą rozpaczy i wyciąga - Tak ? - śmieje się Rudobrody s~yderczo. -
wymyka mu ~iQ i wybie;:a na dw6r. •wój rewolwer. Rozumiem Czy słyszyllz lltarv Borsq,ku? Chodź tu 

- Stój ! - słyszy za sobą, ale nie daje się Precz l - woła ona do zbli~ajfłcego się fen facet nam już nic więcej nie zrobi 
w"trzymać i wbiega do lasu, w miejsce, w ktorem zandar na. - Precz, bo strzel~ - Nie boję stę jeio -· m''ówi Borsuk, zbliża
konia swego przywiązała. Klnąc, bterze ~audarm swój pistolet do ręki, jąc się - nie trzeba go jednak było zab,jać, Ru· 

Le~ ::ticzy i Miller pędzą za nią, a !andarm ze gdy w tem akazują się z poza drzew dwie pasta liobro':ly. To może mieć dla nas bardzo przykre 
wsi, klóry również był w karczmie, bieży do ~tajn• Cie męskie. Są oni dz1wnie awanturniczo ubrani r następstwa. 
i wsiadłszy na koń, pędzi również za uciekającym. uzbroJeni w dubeltówki. - Ach, nonsens. Trzeba było może czekać do• 

Niebawem słyszy tętent konia Fanny. Żandarm - Co u djabła za krzyl..i - odzywa się baso· póki on mnie zastrzeli? N1echby był uciekał 
pędzi w tym kierunku, z którego go t~tent docho· wy głos jednego z nich. - Nie, nie - wtrąca się Fanny. - Dobrze 
dzi, a leśniczy z Millerem wracają do karczmy, - Rudobrody l wola Fanny, która głos prze. sią tak stało. Ten żandarm mnie poznał i nie był 
którą jut od rana obsaczyli. mytnik!! natychmlast puznaJe - Ratujcie mnie 1. by milczał. 

Spodziewają si~ oni złapać Rudobrodego, albo Ach, to przec1eż ta piękna pokoJóweczka z Ale teraz nic więcef nie wypapla - m6wi 
choć jednego z jego towarzyszy. zamku - m6w1 Rudpbt•ody zdtiwioay · l nudobrody b0j~tnie a zwracając się do Borsu 

-- Zdożvlbym się, że to był ktoś z zamku Ro· Żandarm cofa się przerażony o klika kroków <a, pyta: 
tenbnrg mówi Miller - może jakiś wysłaniec Ma on teraz trzech przeciwmkow a jednym z nici . . . 
hrabiny Olgi do Rudobrodego! Spodziewam się, że 1est straszny Rudubrody N1e treci on Jednak od - Co _poczmemy teraz" stary przyJacielu l Do 
go żandarm złapie l wagi i nie myśh wca<e o ucieczce l!:nrczmy me wolno nam t~raz wracae. . . . ·1 - Poddajme siłl w im1ę prawa - woła na - ~a zawsze pdepowtadałem, ~e to. SIQ ktedyś 
. Tym?~a~em ał~szy Fan~y za S?~lł gomącego ~a reszcie, skierowując pistolet swój na herszta prz~· tl~ skunczy - mrucz~y Bo~suk ~n~ewme, Ten to 
) eżdżca. t me. ma JUż praw1e ~adz1~1 uratow_ama s1ę mytników. o~10ł Schwarz wszystlnemu Jest w1men. . 
.g~yż ~~~ u~:me dobrze konqo J.etdźtć, a wterzcho nudobrody odp.:~wiada mu szyderczym g'oauym - Pewno. Masz słu11;mość. Ma on stę . też 
w1ec JeJ mo należy też do na!lepszych. . śmiechem i łapie za swą br1 •ń za to . 
. - Sl.óJ ~ - słyszy teraz za aob4. - StóJ, albo Słychać równocześnie huk dwu strzałów, z.w- -: Dobrze mu. tak-~ówi Borsuk - Dlac~ego 
)a dam o~ma l . . dllr!D pada, nie wydawszy nawet glosą. on me słuchał m~J dobreJ rady ł O~ nas też JeSt· 

W śmtert~lne) t~~odze c~ce . Fanny teraz ZJe· Ru<.iobrody wychodzi z potyczki t.j zu;~elnie ca· cze gotów zdradztć Mo~e det~ktyw JUŻ uwolmony, 
cb~ć ~ utarteJ _drogt ~ schrow~ su~ w gąstwmte, ale to i rzuca pogardhwe spOJl'zeme na pokonaną SWił a resttJ z naszej bandy uw•ęzw_na .. 
k?n me dap3. s1ę pokwrować Zandarm str~ela, chy- o!tarę . , RudobrodA zaczyna okropme .~tlnąć na samą 

, bta wpr~w~z•e,_ ale przestraszony tem kon F"nny _ Ty rłup<'ze 1 _ syczy przez zęby. _ Dla· straszną myśl. . 
plos~y stę 1 staJe_ dęba. . . . . czegoś me uciekł ? - Do djabla ! J esteśr;oy w ła~nym soste ! Co 

Zrz~cona z stodła Fanny pada na z1em1ę 1 tract _ Czy on nie tyje _ pyta Fanny drżąca, po- t~raz poczmemy ? Dokąd 1§6 l G1zle znaleźć schro· 
na chwilę przytomność. chylając się nad skrwawionym trupem. msko. 

l\oń jej ucie~a w głębinę ~eśną, a u~adowany _ Naturalnie! _ odpowiada Rudobrody. - Teo - Coście j~szcz~ w kare1.:mie spostrzegli? -pyta 
~~nuarm zeskakuje ze ~wego Wierzchowe!! 1 pochyla już więcej nie wstanie ! iAl l skąd panienka się tu Bor:;ulr, ~wra?aJą~ s_tę do Fauny . 
t:.JQ z tryumfon;t nad m~ruchomą postacią. wzięła w tym ciemnym lesie w nocy? 1 czego ten - NIC w1ęceJ me wtem ~dpowta~a zapytana. 

, - Mam CIQ ":reszCie, ty łotr~e! . bandyt? l łandarm chciał od panienki ? - Sootkal"m leśnictego w steniach 1 mus a łam 
woln, c:>kuwaJą_c .meprzytom~ego wu~zma w kH)dany _ Byłam w karczm,e leśoJej a oa gontł ;:a uc•ekt•ć . . . 
. S_wtatlo kstęzyca pada łasno na twt-r.& Fanny mną. gdym stamtąd uctekła odpowHda Fc~any. Uorsu!! mr.<~dza s ę szeptem z Rudobr .. dym, któ· 
Zgubit 1 on~ ~a!szywq peru:r_ę z . kap~luszem, a tabe __ Co, on był w k!lrCZmie? ~ pyt 1 l:ta,fobro r-y rnowt wr.e~zc ~: . . . . 
brodę. Zdztwtony przypatruje s1ę jeJ. żandarm dy zmięszany. _ WiQ'J pewno więcej l t.:h tam Je~t.· - O taJ Jaskm! dot-~rawdy wu~ce) nto my 
, - Na Boga 1. - szepcze wreszc1e - to prze- ćze zostało ? ślałem. . . . . 

1 brana jakaś kobieta. _ Tak jest. Widzlałam tam leśnic~egi) za swo1m . • Taoo będztemy na razte bezpteczm. Ale co 
Przekonawszy się, ~e przypuszczenia jego były pomocnikiem. z dllewczyną? 

:duszno, wydaje żandarm okrzyk zdziwienia, a w tej · - A poco panienka tam była? - M te zaczynaj znów z kobietttmi, Rudol>ro· 
tiarnaj chwili przychodzi Fanny do przytomności. - Chciałam z wami pom6wić w interesie pani dy - ostrzega Bors11k: - Kobiety zawsze przy-

. Poznaję ona, ae po!otenie jeJ fest bez wyjtcia, h.-abiDf, ooszt!_ nie3zczęście. Niech ich wszyscy djabli porwll. 

- Glupiś - odpowiada Rudobrody.-Ąle IDU• 
szę jeszcze pornoWIĆ z dziewczyną. 

- Poco t Daj sobie z nią spolr6j i chod~ za 
illUfł l 

- Ale detektyw ? 
- Coż on nas obchodzi ? PrzedewszyeŁkiem 

znajdźmy bezpieczne schronisko - upomina znów 
Borsuk. 

- Chodźmy więc - mówi Rudobrody. -Ale 
niech dziewczyna z nami idzie. Chcę słyszeć czego 
hrabina chce od6lmoie. 

Borsuk nie wygląda zadowolony, lecz Rudobro· 
dy nie wiele sobie z tego robi. Rozmawia on *YWO 
z Fanny, która mu opowiada, z czem jfł hrabina 
do mego wysłała. 

Postępują oni za Borsukiem, który idzie, mru
CZfłC, napr~ód. Na zabitego żandarma ni~ spojrzeli 
oni nawet. Tylko koń Jego pochyla SIQ smutno 
nad nim, 

Rudobrody rozmawia t&k żywo z Fanny. it 
przebiegła dziew czy na poznaje, że mu siQ nadzwy• 
czajn1e podoba Myśl ta przeraża j14, lecz ukrywa 
ona swe uczucia i stąra się wyci11gnąć z zapała 
jego Jak naj większe kor1yści 

Lecz Rudobrndy nie jest człowiekiem, któryby 
się zadowolnił słodkieroi słowkami i spojrzeniami, 

Słuchajcie, oanienko - mówi on wreszcie, 
chwytahc Fanny za ramię. Rzecz się ma tak, 
że detektyw Jest w naszeJ mocy i my go może~y 
wypuścić, albo dalej więzić l Zupełnie, jak nam BUł 
podoba. 

- Kto wie, czy on już nie jest uwolniony 
wtri\Ca przebiegie dziewczyna. 

- Nie wierz~ w to - odpowiada Rudobrody. 
- Jeżeli hrabina żąda, aby detektyw zginął, to 
dla niej uczynię, ale ona musi mię za to naletycie 
wyrwgrodzić i pomódz mi do odzyskania Grety. . 

- O, to dla hrabiny łatwa rzęcz - mow1 
Fanny - Pani hrabina obdwia si~ tylko, że . wy 
gotowi zn6w Gratkę wypu~Clć, albo, że ona od was 
ucieknie. 

- Ntech hrabina o to będzie spokojna. Jak 
się Gratka raz w moje ręce dostanie, to ~aden 
dJabeł jej więcej nie uwolni. 

(Ci!lg dalszy nastąpi) . 
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gdzie w tyle realności p. Manoela 
AsceD <;ao Fernandez istnieje dom 
r...~opolda Scbeveda, brata Edwarda. 
W domu tym znaleziono przedmio• 
ty, skradzione w koszarach 5 go 
batalionu im:ynierji przez żołnierza 
Edwarda Sch!veda. A b , ło tych rze 
czy sporo, a mianowicie: obuwie; 
ubrania, bielizna, baraki wojskowe 
brzytwy, pasy etc. 

Żołnierza· złodzieja u wi~ziono. 

, Pap1erosy ~VEI\DO• LO'ł'US 
· miesz~mi n~ dP>likatna -

Z Para.a.y, 
RUCH PORTU W P4i~.',SAuU..l 

W R. 1923. 

W ciągu roku 1923 rucb pcrtu 
w Paranagua był nash•puJi\C~: 

Weszło do portu 676 parowców 
i 116 bglowc6w. okręty te miały 
ogółem 659 940 ton pojemności1 
i były obsługiwane prze2; załogą, 
które lil;zyły 30.997 marynarzy. 
Statki te przywiozły do stanu Pa· 
rara 6 250 paJażerów obojga płci 

Tt>go samego roku wyszło z portu 
o78 parowców i 109 żaglowców 
o ogólnej pojemności 668 363 ton. 
Załogi tych okrątów liczyły ogółem 
31.195 osob1 - wywiozły z Paraoy 
4.626 pasażt=rów. 

Z parowców. które wt:szły do 
portu było: 595 brazylijskich, 14 
niemieckich. 3 amerykańskie, 9 an 
gielskich, 12 norweskich, 2 duńskie, 
22 belgijskich, 17 szwedzkich. jeden 
biszpatiski i jeden f:ński. 

Z !aglowcow: 115 brazylijski,ch 
i 1 polski. 

PSZENI~A PARAŃSKA BĘDZIE 
SŁU2YC JAKO NASIENIE DLA 

lNNYCH bTANÓW. 

Minister rolnictwa p. Miguel Cal· 
mon upowa!nił dyrekcjq rolniczą 
do zakupienia w Paranie 18 000 
kilosramów pazenicy1 która zoeta· 
nie rozdzielona, Jako nasienie, mię 
dzy rolników, zapisanych w urzą 
dowym rejestrze ministerstwa rot 
nictwa. 

DOBRA WlAOOMOSć DLA 
PAHANY. 

Domy handlowe Dawid ~arneiro 
~ Cia i Leao Junior & Cta otrzy. 
mały od amerjkańskiei firmy •The 
Aroerykan Coffee and Matte Comp 
Ltd c z~mów1enie na znaczną do 
stawę parańskiej he1va malte, za, 
mowienie to bezprzecznie znaJdzie 
naśladowców wśród innych wielkich 
firm amerykańskich, tak te Ame· 
ryka stanie się z czasem jednym 
z najwiQkszycb konsumentów pa
rabskiej herwy. Jestto bardzo po. 
cieszaj14cem dla nas ze wzgl~du na 
trudności, jakie teraz stawia Argen· 
tyna wejściu naszej matty do s..ve 
go kraju. 

Ze Stanu Rio de Janeiro 
MORFINA I KOKĄ(NA. 

Dziennik rioski •A Noticiac ogła• 
sza,. te wysfqpne utywa:1ie morfi, 
ny i kokainy, rozpJwszechnione jut 
w stolicy Brazylji i w inn1ch miej· 
'Scowościach wiqkszych przeszło już 
i w sfery odpowied~ialne za swe 
czynności urzędowe. Cytuje mi(dzy 
inneroi fakt, że pewien szef wyższego 
urzedu federalnego w takim stopniu 
-oddał się temu wystqpkowi, te obec 
nie zagraża poważnie instytucji rz4. 
doweJ, której kierownictwo mu po• 
~ierzooo. 

RABUSIE NAPAOAJĄ W RIO 
W BIAł.N DZIEŃ. 

Z bronią w rEJkU, w biały dziell 
napadli złodzieje na pewien dom 
handlowy, 'połotony na przedmie• 
ściu Mar1em. Urządoicy tego domu 
zareagowr H i przrszło do strzela· 
ninyJ z której ciętko ranit>ny wy• 
szedł jeden z rabusiów Reszta na· 
pastnikOw zdołała uciec. 

z Sao Paulo. 
Od kiltunastu dni istnieje w Sao 

Paulo strajk robotoikOw rozmaite· 
co r?dzaju 

',\' 

Do. 29 b. m. przyłą.cz~ło siQ do 
strajkujących 5 tysiący robotntków 
z fabryk !Matarazzo, tak, że obPCOi'• 
ogólna ilo§ć strajkujt\cycb docho· 
dzi do 41) tysi~cy.-Zachodzi oba 
wa, że jeteli do 1 lutego nie ~o 
stanie zawarta ugoda z pracodav:• 
cami, zostanie Oółoszony strajk o· 
gólny.-Posterunki policyjne, szczc. 
gólnie znajduji\Ce się w pobliżu 
fabryk, zostały wzmocoione i znaj• 
duJą s1ę w pogotowiu. - StrajkU; 
jacy zachowują się dotychczas spo• 
kojnie. 

POWAżNe NIEPOROZUMIE lA 
MIĘOZY POLlTYKA~H STANU 

SAO PAULO. 

l\liet1 ~ ko robotnicy strc.jkllją w 
Sa:) P. ~tlo. Strajkują także rr.~ 
żowie.ł .... , 'których r~ku istnieją losv 
l:ltanu. Z, powodu wyboru kandyda 
ta r:a p zyszłt-go prezydenta stanu, 
a nastę .i nie przy wyborze senat<>t . 
1 ów i deputowanych federainych 
przyszłv do bardzo poważnych ojm 
porozurniu'l w łonie tamtejszrgo 
stronnictwa republikańskiego. 

Mtanowicie na senatora federal
nego postawiono powtornie kand y · 
daturq senatora Alvaro Carvalho. 
Sprzeciwił siEJ temu prez!deot Staou 
Dr. Luiz Wasbmgton1 niezgadzają 
cy siq w ogóle z zasadą powtorne 
go wyboru senatorów, i postawił 
swego kandydata w osobie p. L~ 
cerdy Franco1 i zdaje się, że ta 
kandydatura przejdzieJ bo siła i wła 
dza są po stronie prez) den ta. 

Z tego powodu popiera.jący sena 
tora A'vara Catvalho pp. Altino 
Aran~es, były p~:ezydent stanu i se· 
nator Ol&vo Egydio wyshwili zt
s troonictwa republikańskiego i wv 
powiedzieli otwartą walką prezy. 
dentowi Stanu. Jak się ta walka 
zakończy i czv p•zyniesie jaka ko 
rzyść dla '.;tanu, Bóg jedt:o raczy 
wiedzieć, ale tego jedne«o można 
być pewnym, że k1 uk krukowi oka 
nie wykole. 

--------~~--~------------Pa plt:l'Uti y • V .h: \ UO c 

NEW YORK 
mir~z,:; nimt 

----------------------------
KorespondaDcja. 

Otrzymaliśmy list pon•~ej zamieszczo!!y. 
Drukujemy go w celu pr~ekonania na
szych czytelników, że tak jak nasze 
myśli często zwracajfł się w stronę uko• 
chanaj Ojczyzny, i tak jak my skwapli
wie czytamy wiadomości z Polski, tak 
też podobnie nasi Bracia w Ojczyźnie 
myślą i troszczą si~ o nas i czynią co 
mogą, aby stworzyć .łącznoM ducbo· 
Wll z naszą Wielką Ojczyzną•; stąd też 
zastanawiają si~ nad sposobami "nawią· 
zania silniejszego kontaktu z Polonją na 
obczyl'.nie, by si~ kulturalnie i duchowo 
wzajem popierać•. - Cleść za to t~m 
zacnym synom na3zaj ukochanej MaCie· 
rzy l My zaś ich serdecznośeia morniej 
ku Ojczyźaie pociągani, z naszlłj rów
Dież strony czyńmy większe, nit dotąd 
wysiłki dla utrzymania kontaktu z Oj -
czyzną i dla spot~gowania łączności du 
chowej z naszymi Rodakami za ocea· 
nem. 

JAROCIN, dnia 31 grudnia 1923. 

Przewielebny Księże Relaktorze l 

Z okazji zmiany Roku proszQ o przy· 
jt}cie szczerych życzeń wszystkiego naj· 
lepszego l Oby nasi Rodacy z za oceanu 
losem w tak dalekie strony zaniesieni, 
tern większą czuli lączoaść duchOWI\ z 
naszą Wielką Ojczyzną, prowadzeni 
przez Swych duchowych pasterzy ku 
wspólnym ideałom l Oby miłość Narodu 
i Ojczyzny przygłuszyła raz na zawsze 
ws1-elkie spory prywatne czy partyjne i 
stała się punktem wyjścia dla wszystkich 
poczynań i działań dzieci naszej Wiei 
kiej Rodziny! Wreszcie, oby Przewie· 
lebny Ksi14dz Reilaktor i współpracowni· 
C'J Redakcji .Gazety Polskiej• mogli 
jaknajlepiej rozwinąć Swoje wydawnic· 
two i w tej wzniosłej, ~bo~nej pracy : 
Uobywatelniania naszych dalekich Roda· 
ków w prawdziwie chrześcijańskim i na. 
rodowym duchu - znale-tli naJetyte u• 
znanie i poparcie. 

Przy tej sposobności dziękuję Prte 
wielebnemu Księdzu Redaktorowi za 
nad11yłanie mi .Gazety• z której wtado
mościami dzielimy się tutaj w blitszem 
gronie znajomych. Posyłam w załącza 
niu 3 miljony jako tymcza&·Jwą zaliczkę 
na abonament na r 1924. Niestety bar· 
dzo krytyczne materjalne położenie u 
nas inteligencji zawodowej nie pozwala 
~ mole oa ~e wydatnieiuej uisci6 ~!'· 

liczki na "(W?;~· bnnlłrr''i''1tu .Gazety•. 
Mimoto ''ł'f-e!itJw f!•; ·• lrn 
!)1enie l ljl> " f\HłendHr.~ cK,,.._ 
wyd G~zet {lo ~k'•·j• l~< k ,; o; Jłn l p ort
r~cznej pan/ąti.J • d fhjdiJków z za 
oceanu ! Myślimy tu tet o l'tlwiązaniu 
z czasem silniejszego kontaktu z Polonją 
oa obczyźnie, by się kulturatnie i du• 
cbowo w~a)em popierać. 

Co do nowin z tych stron, uwRżaro, 
:te Szanowna Redakcja ma wh dosyć z 
tutej'lzycb dzienników. Zresztą chętnie 
zawsze mog~ Przewielebnemu Księdzu 
Redaktorowi siutyć mojemi usługami 
stosownie do życzenia l 

łJączę wyrazy wielkiej czci i szczere· 
go oddania. 

Kazimierz Ossecki. 
nauc~ gmJO peństw. 

w Jarocinie. 
(POZDfl llSki~) 

Z powodu S'wi-:fa Datki Bo· 
skiej Gremołc• - Pj , t~adępay 
numer >Gazet-y ro 1'1k i j ~ w,-,j 
dzie dopiero w przysdą so 
bołę. 

----~--~----~~~~- ----Papierosy • V~\ 0~) c 

La Reine 
miP.S?.:Iłni'l'ł W-1-.?,lllc 'H'l ::J. 

----------------------------
Składki llla bied ·łych 

dzieci polskich. 
Towarzystwo >Orła Białt'goc w Sao 

Luiz de Guapore - Rio Grsnde do Sui 
Alb;n Kremskl 3 1$, Wojelech Po· 

wała 4$ Ludwik Wrońsk' 2$ Mucin 
Piasecki 2$, M•cłl&ł Chomack• 2$. Józ:ef 
Racinowski 2$, Aleks Wroński 21, W 
Sl'l ib da 2$500, T, O B Foot-Ball 2$300, 
Francia rek Kowaleski l$, Al~ks R;;wers 
1$, Tomasz Koproski l$ P.otr Lorenc 
1$, Jacenty Kozak 1$ Jan Kow•leski 
1$, Jan Ztemniczak 1$, Stanisł Rewers 
1$, J .zef M chałoski l$, Adam Powa• 
b 1$, Antoni Jaroszeski 1$, Aleks. 
Morendin 1$, !<azimietz Kozłoski 1$, 
Wincerty Piuecki 1$, Józef Maliński 
1$. W>adysł•w Kru.,ińak i 1$, Antoni 
Z mbnu,k: 1$, Józef Łuczaj l$ Jan 
D·apskt 1$ J11n Kopczeski 1$, Antoni 
Banas, nki 1$. Józef Szelong 1$, S•l 
vto Ferrareze !$, Adam Prymel 1$, 
Mikołaj Bteluczyk 500 rs, Antoni Ostro
sk• 8::10 rs, Wawrzymec W!ec?yński 
600 rs , Kazill:erz G·•tący 500 rs, Wla· 
dysław Kmtecik 400 ' '· Józef Czaiko· 
ski 500 rs, Antoni Por.• nieuk 1)00 rs. 
Jan Morandtn 500 r. J ·,zef Krup•ń1k1 
400 rt, Andrt ej Fthp•ak 400 rs, Wła · 
dysław Piil ński 400•s, Stan,aław Su. 
bł ,wski 1$ Razem 7!?$000 

S. Luiz, 12 XII 23. 
Zbierane przez p. Albina Kremskiego 

r apie•·o::;,· 'VE 1 DO 4 Y O H"i{ 
mi,.,~., :1in·· 

Obecny s an ~zko~ nict~a 
i oświaty polskiej poza 

granicami Państwa. 
(Ciąg dalszy). 

a) Na Slą1ku Opolskim tamtejsi l'o· 
tacy w llczbie 680,000 w zwartej masie 
prowincj~~ zamiP.szkui4cy, mają wpraw 
dzie aż do roku 1937 zapewnione pra· 
wa 'N szkolnictwie na m' cy umowy 
genews~iej z dnia 15 m~<j" 1922, cóŻ 
kiedy dobrodtie11tw umt,wy tej p r 11.W1e 
ie nie doznają N Siąs~u Opoi' 
s~im niema dot11d an jednego gimna 
zjum polskiego choctd po strt me 
polskiej istniejlł memteckte gimnazja. 
Sytuacja taka sprzeciwis sio wr~z 
artykułowi XlV, pxotokółu końcowego 
u:nowy genewslctej, który Zols trr; .. gł co 
do tej sprawy wyrażnie zasado wza
jemności. 

Zamiast spodziewanych na S'4sku 
Ooolskun conajmniej 200 powszech· 
nych szkół polskich, uzyskali Polacy 
dot~&d 8 szkół czynnych, wkrótce ma 
powstać 5, później jeszcze 3, razem 
tyllro 16 sozkół polskichi Jest to raźą,ca 
i krzywdtąca dyspropMcja w .stosunku 
do liczby polsklej ludności Jednym z 
powodów cci!lgania SlV w ż21daniu 
n.kół polskich, to obawa terroru, który 
jeszcze nie ustał. Jeszcze przed dwoma 
tygodniami rozrzucała jakeś Komenda 
IV orges .~ów we wsi Tarnowie pod 
Opolem kanteczki, nazywające zdrajca· 
mi (Lsnde$ver~ ater) tych ojcóllł, którzy 
podpisali wniosek o szkoło polsklł W 
szkołach zaś już otworzonych, nie 
wsz~dzie Sił nauczyciele przychylni j~· 
zykowi polskiemu; Jak donoszą ,No
winy Codzienne< w Mtkulczycach, Za· 
borzu i Turzy utrudnia i obrzydza sio 
nauke polsk14, bijąc dzieci za lada dro
bnostkę Tak więc osławiony , Duch 
Wrzesn1ńsk1• jeszcze n ·e zamarł. 

b) W R eszy mem•eckiej pou S'l4s 
kiem Ojtolskiat mtt-st ka•Q po polsku 
rrĆ'w iliCY obywatele niemieccy : na Ma• 
zurach WarmJt , Pow1ślu, w powia
tach Lembursk1m, Bytomak m, Złoto 
wskim, na pograniczu Pozn. ńskiego, 
dalej w Berlinie i po wi~kzzych niia• 
ata~h. wrtszcit w Węstf~lji. Pozatom 

·o-BOTNł~ ·c ta " . 1 · 11 L, 1 
8tncja aUm przy8tan~,~ ."Va,-ae,{{ł o~·an~~· Llaha 8~1 . 

1.Ja ffl 7.end~<.te C .ruinilr). włas·.' ( śc Manoela "' :z ;: d ~ Mmm d' w pobhzu ~hcJł 
albo przystt.nku .Vm!Je"., Grsode · J;'Otrzeba robotln.ków d"l na!t~puj~&cych 

robót i po c:eMch poniżej wymien:onych: 

llLEP.KI 
do 12 tysiecy 22$000 

25 " 25$000 
50 " 28$000 

100 • 30$000 
DR"EWO OPĄLO\\'E 

Dla każdej ilośct metrów kubicznych 1$2~0 
lOOO ,, n 1~400 
2000 .. ,, 1$500 

. PODKŁA.DT (donaenttc.s) 
Stosownie do rddt~leRi a od llnJ• koliJowej od 2$200 do 2$500 stns ··"·· 

nie do odd»len;a 0d stac!l k•1lejowoj. 
SĘKI t IN..JO:POWE 

Za metr kubiczny zebranych i uleżonych S'ikow. stosownie do oddalemn . ,; 
linji kole;o~ ej od 3$500 do 4$000 

Bale (dyle prau~z<'} pinJe..-owe. kloce imbujowe ł 4~e4rolł'f' 
~a t e re-·. ty pl>.~C' ę~ .:"obr" wyn~~.groo,.~ni,. 

KARO T 
Cel~m odshwielll r. i)owv7ei >N\tn' mn,11n d1 ~~· •. rt!l.:. ,. ~·"' ''1'- !1·-'n•n»~c' 
mu;e si9 karosv, •-,;... ..f, ,,. "~ f ~ena ~ · 4 

·• ńn b. ,.... 
i obrokiem dta tychie w prtedsl~b~ r.nw (*' 'm r1.11tadf) 

Sklep spo:ywczy dostarcza żywności na Ż4da.nie. 
Udziela sio boniftkacji wiQ~ s:zym przedsi~b10rcom 

lłlanoel J9se de Miranda 
16 .. ts 
~~~--------~--------------------------------
we _,szystkich prowinc;ach i psń ! 
stwach Rzeszy Żyje pewna cz~ść Po· 1 
laków "' ro~proszeniu t 

PRASOWE. 
DZIE~lĘTNY SYSTEM W AG ol•o 

wiązy"'ać tacztd z dniem l stycznia w 
całej Pr.lsce. W sklepach i składach o
boWJiliUje teraz waga kiłogramowa i 
dekagramowa. 

Stwterdzam ponownie ie rodacy ci 
:ligdz e nie otrzymali publicznej szkoły 
z językiem wykładowym polskim m•mo 
§ 113 nowej Re~thsverf;~ssung l mimo 
art 75 Konstytucji prusk•ej 
M•estktńcy Mazur chociaż mówią 

w domu po polsku nie mają ani zro
zu:n!enia ani odwagi, by Żfłdać szkoły 
p:: lsk,ej . 

JAN SUCHOWIAK, 
(Ci4g daluy nastfłp • ), 

---------------------------
Od Redakcji. 

- P. Fr. Urbański 3 Bttrras: Pienią• 
dze otrzymaliśmy. 

P. T S. z B. Const. W1tamy sta· 
regn prenumerat' ra, w naszych szere 
gach! M1e,;tety nie każdy po~naje się na 
.brPdotacb• Switowyc·h i przyjmuje bla· 
gę za szczerą prawdę 

- lł J. K. z P. U. N° l G. Pol. jut 
nic mn, hk j "k ież mnych pierwszych 
numtri>W tegorocznych 

· P. Ant: Rabulka A. Cb. List z dnia 
22 stycznia b. r. otrzymaliśmy, Poprzed, 
n;ch listów ani pieniędzy nie otrzyma· 
liśmy. Gazptę dla p. :5tan. Błaszczyka 
od dziś wysyłamy 

- P. Józff Biedacha. FlorE~sta. Przy 
puszczamy, M Sz Pan brakujące pół 
tuz. kal już odebrał, gdyśmy wy~ylali 
pierwl.'zą paczkę. kał. Król. Apost już 
były wyczen··aije. 

- P. Józef Stypurski F P nheiro Ga 
zeta jest za :1łacona aż do roku 1923 wlącr.• 
nie Odp•sujący listę oomyhł stę P. L H. 
niema tadnej winy. 

- P. A Panek. V. G. Kwilarjnsz wy" 
słaliśmy prosimy ściągnąć prenumeratę 
zaległą. 

- Naszych prenumeratorbw. którzy 
kolo Nowego Roku wysłali pieniądze do 
Redakcji prosimy o cierpliwóść co do 
odebrania pr•kw•towania. W krótkim cza 
sie wyślemy potwierd.::en1e odbioru. 

----------------------------
Ostatnie wiadomości. 

TELEGRAFICZNE. 
ATENY 3l. - W całej Grecji panu

ją ogromna mrozy. Trzej żołnierze i 156 
cywilnych, którzy mieszkali w barakach 
w Salonice umarli wskutek mrozu. 

SANTJAGO 31. - Dało się tu czuć 
dłutsze trzęsienie ziemi. W Copiado trzę
sienie ziemi wyrządziło szkody materjal· 
n e i przerwało komunikac-je ze stolicą.
Trz~sienie ziemi dało się czuć takie w 
m•eJscowości Coquimba i również spo· 
wodowało szkody materjalne. · 

TOKIO 31 - Telegrafują z Mukdenu, 
że rząd syberyjski i wojsko białe korzy • 
stając ze śmierci Lenina proklamowab 
wolne państwo Amuru i w ten &posób 
Syberję zrobili patistwem niezależnem. 

RIO DE JANEIRO 31. - Nadasłane 
z Paryża telegramy zaprzeczają katego 
rycznie pogłoskom, j&koby Francja m· ała 
zamiar wycofać wojska z Zagl~biu Ruhry. 

ATENY 31. - Podczas posiedzenia 
Zgromadzenia Narodowego, szef obecne 
go rządu greckiego, V enizellos, zemdlał, 
skutkiem czego odw1eZ1<mo go natychs 
milist do dowu i p<·w~erzono vpiece Ie• 
karzy. 

RZYM 31 - Generał Badoglio. r:owy 
ambasador włoskt przy rzqd~'e brazyl1j 
skim wyjecbał wczoraj do Rio de Ja· 
neiro, okrętem .Giulio Cezare•, w to· 
warzystwie attache wcjskowego, pułkow1 
Qika Si~iliani'eso. 

KURS MARKI POLSKIEJ. Za dolar a 
r·łacnno dma 2-go stycznia przecietwn 
6 400.000 mkp., za franka szwajc11rski. •· 
go l 3;)0 0' 10 rokp., za franka frao-.!U • 
B kiego 325 rOQ mkp,, za koron~ CZt :ilifł 
190 000 mkp., za koronę austrj11···ką 
91 mkp. 

Poszukuj~ swego brata Pawła Ko· 
walczyka, który ma slo znajdow11ć 

w BrazylJi. 
Ktoby wiedział o miejscu jego p·l .. 

bytu, zechce o tem zawiadomić RJ 
dakcj~ ,. Gazt-ty Pdskiej •. 

KAROL KOWALCZYK 

---------------------------Sklep apoiywczy 
BOUAN..ł. SKOBUPSKIEGO 

Av. Col Bomfacio ViiiElla No. 29. 
PONTA · GRO.,SA. 

Poleca Sz P. P artykuły spo:ty~ <'Z·', 
mąkę, cukier, ry!, sól, śledzie, mllJę Jtp

Trunki krajowe i zagran:czne w8·· ei 
kiego rodzaju, kupuje produkty rolne 
fasole, ziemnilłki, masło, jaja i t. p 

Ceny umiarkow;me. 
SWÓJ DO SWEGO l ........................ 

: Dr. Zy gmunt Gradowski : 

' ADWOKAT • ' ~ • Po uk~ óczemu umw~ t sy :~·.... ' 
i ma zaszczyt Zll Wiadcm·ć s~ ' 
' Kolonjq Polskf4, iż ot worz\ 1 l 
i kance!arJEJ adwokacką i 1;• * 
' załatwia wszelkie sprawy cy ' 
i wilne1 kryminalne, spadkowe, J 
' rozwodowe i t. d. ł 
= Biuro i m!r~zkani~ : lf 
j . Prn-;n. Usol"ło 1V .. IJ7 ~ 
.................... 'l11i» 

Polecamy: 
PORT RETY P PREZYDEN1A 

WDJCIECHOWSKIEGO w arty~ty· 
cznem, kolotOwam wykonaniu fcr. 
matu 50 x 70 cm. Cena lOSOOO. 

ROZMAITE POCZTVWKI I O
BRAZY MALARZY POLSKICH w 
wszelktch rozmiarach i cenach. 

Karty gratulacyjne na imieniny 
i t. d. od 2(0 do 600 rejsów, al
bumki, pamiątki Chrztu S'w. 
KSIĄ2KI DO NABOŻEŃSTW A 

zawierające bogaty dział pieśni w 
rozmaitych wielkościach i gusto
wnych op·awacb, miedą inneroi, 
na pam. pierwszej komunJi Aw. 1 
zawarcia $lubu malteflilk,, (z drob· 
nemi i dużemi literami), książki di.Jt 
dz1eci gotujących się do l·ej spo· 
wted1.1 1 komuoj1 Aw. 
PlĘKNE KSIĄZECZKI POWIE· 

S'CIOWE l HISTORYCZNE, ZA• 
BA WNE KSIĄZKI DLA DZIECI l 
wierszykemi i kolorowami obrazka· 
mi. Papiery listowe i ·t. d, 
Prosimy o łask nadesłanie zamówień 

pod adresem : 
.GAZETA POLSKA• 

Curityba - Parami 
Caixą Postal B. 

________________________ ..._ 

Ku,rs p'tenięrt~y. 
dm a 2 -go luteg9 1924 roku. 

Kurs marki rJOl~ktej ntewiadomy, 
Frank 420 Pezo zł. 6ł400 
Frank szw. 1$565 Dolar 9$000 
Lir S403 Funt szterl. 38$000 
Pea 2ł810 

.. ~ 



Dr. 

LEK.\D.ZE 
D U;u·tos ltiureira 

KI: n ks. [.;)edyc:z; o ch·ru• iczna SpecjAl
ność: ch•:."lrrby r~~u usz•J r;osa i ~~n:lła 
Knn!iu!t<>r.um: uliCfl MueChal Ftoriano 

n 9 Rctyd•·rc ł!! ul V f Nacl'lr 
n 85, T 'lef•'P 388 037 

Dr ł.-au· l oB leldt: r 
.O;'HIItcr i akus~er !łpeCJalnosc choroby 
k b'eca i p~chera. Przyjmuje od 8 do 
9 1 od 2 do 4 godz w1ecz. Przy ul cy 

C:)ncelh •ro B •rr~:hs n 11 t < 3) 
D r Esp•ndola 

Re,zydeocja· i konsultoiJU:n ul Marechal 
Decdoro n 4('l Prr.yjmuje od 12 do 16 
gndz. po połudn u, Telefnn 151 03J 

Dr .Francisaek ~'ranko 
PrzyJmuje od 3 do 5 po pol. Kon~ul
torjum ulica BurM do Serro Azul n 8 

Rl3t.ydencJa L!llca Commendador 
ArRujo n H 01 

Dr. .n b.aucson 
Oper,.tnr-A kus2 er S)CCJalnośc choroby 

'kob ece i recherza. ·K•msultorjum Aptc 
ka 1 de .Ma.rc;o n 6 Telef:-- n n 62 Re 

:tyclencja .t<!o Branco tl ~6, Telefon 
n. 661 08 

De Dend es de ArauJo 
Specjalność; syf1lis i choroby pęcherza 
Przy,muie od 3 d'l 5 po puł. Konsul

torjum Apteka Mmerva, fl-<.c T!ra· 
dentP." 05 

D ,· Jtodolt Wa1 necke 
Specjalność ;:horo~y nerwowe i dzie 
cmne, Dyrektor Centrali instytutu opieki 
"Md rlt!ećmi przy ul Alegra n b gdzle 

p.rzyjmuje od 10 do 11 l pół z rana 
07 

Dr. Saldaula 8obrinho 
Kłfntka ala doro'!lych 1 dZieci Lec!y 
syfiiis we w~zel<'ch stadjach prepa.ra 
tern BtsmutblOdJna. Leczy choroby 
r-arwc we i ntlłvgcwe }ak alk<'holizm, 

u;gest ę . Konsultorjurr: Ul. S Fran• 
cia:co n 54. Aptek., Mrrderna, Rezydencja 

Trc..v !liS .l.,chariRs n 12 - !ł Ó9 
.Dr. \V wrwoud L1ma 

Akt:s~e Jl:l 1 operAcJe Konsult qum UL 
1 do Mw~o n 17. Przyjmuje od 'l i pół 
do 4 i pól godz. po poludniu Re~y 

dencJa ul. Dr Muricy n 129, 
Teldm 123 013 

·---::::-'-.....""---
Dr Se:qneira Lima 

M edyk-Chtrurg. Specpllność: choroby 
dziectnne, Pnyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 Konsultonum Aptek11 M•nerva, 
Plac T.radentes, Rezydencja Ut Eb~no 

Pere;ra n 27 04 
·~----~------~ 

Dr. 'ł'otrt!S .Ne&to 
WyJeżdża do c:h .. rycb w d~•eń i w 
nocy PrzyJmuje od 8 do 10 1 od 15 
do 1 ~· K'msultor,um 1 re:ydencJa Plac 

T1radeotes n 54 a. (obok 11ptek1 
Stelf(>lrt) 06 

IJE.l\'I'W84LI -

Lea,, .!fi. oceli i a 
Pr .• yjmu;e • J 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 

godziny. ł-'lac Tiradenten n 10 
022 

list gat·we. pap e1•n e 1 dru1 
k n e 

łJasa de Novldades 
t JSma !lustrowane, juroale, ubaw ki, 

ksillżiri do nabożeóstwa, świ~te obrazy 
i st~.ltuetld, ,nl!ljrll!MRttrze przedmioty 
na pr";zenty . Papl~;ry wszelkich gatun 
~ów. Pray uh~y ló de Movombro n 16 

E m preza Gaphiea Parauaense 
PJac1do e S:lv« & Cia Ltda, 

Psriety wsz:ell(ich gatunków, najroz
mattue ks ążki n:uknwe i bf'lestry
styczne. Wykonuj~ się kaŻdfł robot~ 
druk ·· rską Prw u'icv 15 de N ' vembro 

n 53 Adres telegraf·cz"y .,G*zeta• 
C•·x t' !~t 1 R 

Llvrarha llt~nd al 
P•enlVsz m;dny zakład drukarski, intro· 
lh;atornllj,. l!niArn1a t f brvksc:J~ kr4g 
h~ndl wych Wybór ks ążek i przyr%ą• 
dow szk< Io:vc:h Dla kupców ze znacz
nym uoustem Ul 15 de N vembr ·· 52 

Pompeo Rels 
Agent różnych f1rm, Importuje p~p;erv 
i przybory bturowe. Skład i bturo t'T.ZY 

ut•cy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
grAf cr.ny LUZO Caix" pcstal 308 

l 52 
ASEKUROA' AĆ SIĘ NA 2YCIE 

R!ódttmy tylk , w EQUIT.aTlWIE kt6 
ta m~ ewr ·11 f l je w Kurytybie przy 
ulicy 1 de MnC(O n 4 A Su!ler nten 
dent na Paran~ i B&nkJer na Kurytybo 
Benj11min Fęrreira Leite. 051 

'Ubrania. Sokleaae l wełn iaae 
N 1we i używane wsz:elk1ch kolorów i 
rrzmiarów sq do nabycia po cenach 
bardzo n,zkich w • A COMMEI?ClAL' 
f~·rbiarnła i zakład krawte~;;kt, przy ul. 
M ' rech•l FlOTIIlOO Peix0t" n 45 053 

" '" • =ra ",...._-4 -· ·• -· •• • 1"'C' 

LA SAISuN 
Pani Navolar 

Eleg&nckie kapelune dla pań i dzieci, 
Formy, przebrania, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelkrch ks.peluszy p!> 
cenach nizkic:h 

Przy ulicy 1ó de Nr vcmbro n 81 
Tdefoo n 478 054 

::-w ~ze 0'1-'łl '!.. Wltf)l, .... kw• ~(IW 

P"P dG n81 ~U~Tdtte ALEKSANDER 
~lNlARSKI I•l o~rcu!tur Ed Iw ss 

Przy ul ,cy 15 ,,ę :'-L V< mbro " 27 Og ód 
pr7.\· ulic,. 0 "!1' "'"'"~rQI'Id · r M tt 047 

()asą Sehmłdt 

Wyr by faiansowe Żelaz1wa, szkła, 
amurucja, F·arby i oleJe, wszelkie ma 
terjllly dla intalacji elektrycznej lam 
~V etc Plllc TiudentPs n 8 048 

~a pałaria 8 iria 
K-:;rzyst&JC:e! ł · kwiduje SI~ wtel!Ci wy 
bór obuwia c:e!'ly niesłychanie tanie 

Plac Ttrscentes z prawej strony ka-
tedry n l O 062 

Rodolpbo olon•eher 
Sk·' ad '-lbuwia kapeluszy 1 drob1azgów 

Ul Cli Jrse a .... n he . n 3 " 

CASA DALILA 
Es evam Mon~tstter, l)rzy ulicy 15 de 
Novembro n 63 nsprzec;w Cua NtlVi• 
d~des Kapelusze, obuw1e l mne przed
mtaty dla mcżc.zvzn N wy dom no 

we '""'Wiłry Ceny or.,vstę"Ofl. 

CA'3A PARI ... YS 
Pr.ty ulrcy Marethl\l 0 3odoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Ntszcze 
nie odcisków 5$, masaż pi~kności 1$, 
my,ie wło~ów 2g500, karb!)Wanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje si~ na obstar 

lunek, loki, w"-rkocte i portize. 

-
IIOTEL t:URITYBt\NO 

WenLira Pereira de Suut.a & Cia 
W centrze miasta, trsmwa! przy 
d.1zwiach na wszystkie stronv mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina oa(~jonalne i zagranilzne Po• 
s\ła si~ obiady do domów. Prry 
ul. 1 de Marr;o n. 7 - UW AGA 

Ten hotel wyliłeznie dla rodzin. 
060 

·"'' - <. 

. "'"' ;.~ ., 
.,,~:-'· ····"" 

•• ił •• " ...................... . 

Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

111!"--cif'S_,jt:·~ ~·h~~ ..;;L. 

Plac Tiradentss N. 19 
roa zawsze na składzie: mąkę pszenną• tytnią i kukurydzianą, cukier, ryi1js61, 

śledzie, śliwki, rodzonki i konserwy owocowe. 
Ma również najlepszą lraw~ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 

• • 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydzę. fasoleJ ziemniaki, masło, jRja1 drzewo it.p . 

. SPBZEDA.Ż NA. KOLOXJE HIJBTOWN.ł. l DĘTAJ.ICJZNA 

CENY PHZYS rrĘPNE 

~ 
' l 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

•• ••••••• • ....................... ! 

.JOSE 11 81JłliJGI 
Sprz.-daż hurtowna wszelkich ma 

ter1aMw i drobiazgów Telefon n. 
146. Adres telegr{tficznv: •Surugic, 
S~trzynkR pocztowa 40. Przv ulicy 
l fi n N, v n~h~n .,..,, ~ 040 

U.\~A. 1 ,\DIAN 
Jana Prosdoc1m'a 

-
Ofj(·yoa merhaniezna 

Zawsze mA na skład~ie roll1ery i 
wszvstkie tfodatki. Przv ul. 8'ł rao 
cł,.., c: ""' A 711 l " R 02 t -D•&el Gna any 
Pr,.c;a d Est1~0 n 32 1 84 Curityba
"' ~obliżu stacji kolejowej T!lnia i wy, 
godnie urządzone pokoje dla podróiu 
jących. R~slauracj~t C fe Restsurante 
Telefon 480 Włdc1ciel 
r39 J111n R;cci!trc'ei!Jt 

CAS.t\ JA()OB 
Jaoobo1 G • in.,ouoda 

Fabn k•i rrwbliJ ID<łteracvJ kołdr-r 
pła.szc:Jy niPprzPmakalnvch. Po· 

~iada ffił'bl• oowe i używane. 
SnrzPciaż na wypłił ty Przy ulicy 

1 dt M:?rc;o n. 18 TP!efon o. 389 
04t 

------~~~~~~~~------D.G.UABBEBA 
Wykłada cały kurl'l rachunkqwo. 

ści i buchalterii handlowej podług 
najprQdszeg~ i najpraktvczni~jszPgo 
systemu. Przygotowu'e uczni pra· 
ktycznie do objecia posad w biu· 
rach handlowych, banfrach i fabry• 
k'ach. Lekcje kaligrafji utywsne1 w 
bllhaltflrji. Ulica FJorJano Peixoto 
n 55. 019 

<JĄ !~tA ł"BĄ TT. 
Skład Hl ~Z.Vll do Oi!N 1b He 

minglon i Co nn; m zvn do (1 
r~enia oraz kaą ·R gi~hadora« -
Przy ulicy 15 d(• Nov rubro n. 66 a 

O:l2 
-~()~A~~~Ą~LO~.D=-=B:-:A:-::B~D~A-=----

Fabryka chul:lt~K, wykonuJe naj
rozmaitszo haftył mereżki i pliso· 
waoie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
biehzny. 

Pl'-lr Tt"~dPnteq n. 25 026 
-p"fSANIA XA DASZYNIE~ 

uczv 
Ellsa «Jonstantina Rocha 

pr~v ul. Cuwmt"odc.tior Ar1 ujo o. 52 
Prz'łjmute i wygo.mje sz~bko 

wszelkie roboty do prz pisywania 
na m,.Rzvni<• 038 

PBAIITYVZNA SZKOŁĄ 
HAlłDLOW& 

Prz" uL JJ . Muficv n. 103 na piętrze 
Dla bachalterów i kore•p•n-

denłów 
C.łły kurs trwa ló mwsi~cy, w skład 
k'ó Pgo wchc dz~ 4 hiur .. •: baukoWe1 
fabrycza~, składów burtowych, ko· 

misowe. Zapisywać si~ można 
zawą7.f,' 027 

----------------------------.ADWOHA()I. 
AZEVEDO MA~C:::E~D~O:-------

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi wuelkie sprawy cywilne, 
handlowe, krym1nalne ora~ sierot w 
każdej mtejscowoścl. sh.nu Par~na ' S. 
Cath trmy. K szt . ~ gJry płatn~ Btu· 
ro Av Vice 't 1 M \Chlldn 20 078 
- DR BEHJAMIN LlNS 
B;uro C ncelheJro Barrł'Jn 181 (063) 
---r>AVlD ~ILVELRt\ DA MOrA. 
2 bruro re1ent. lne S·erot i Inventarzy 
P~zy ulicy M::.rec:hal Fiorisno Pe.xo• 
t r1 2 a. 042 

DK G.~!)'fAO F.~t<IA 
Buro Plac 0%orio n '19, iTc:lefon €26 
044 -- ·-.....- -DR HUGO ANTONIO DE BARROS 
B uro ul ca But:nus Aires n. 15, feie 
f n 666 080 
.- Dl< ULY ..,:;h. S VIEIK.rt 
Biuro ulica Rio Brance n 81. Tele 
fon 376 020 

CSf~!)lłl~łl~~~łlil~~ 
NaJwiąkszy wynalazek dla leczenia syfilisu 

:Elli:x::i.:r: ,,9:1.4'' 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publiczne«o pismem cln. 21 lute«o 

1916 roku, Nr. 26 
Zwalcza skutecznie syfiUs bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środktem, czyszcz,cym krew i lelrar:ltwem wielkiej wartaści. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat powatniej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9G0/o m~żczyzn tematych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostaią cbronicznemi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamQ~nych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało. 

3 Uaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz~byych nast~pstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914• najo<lpowiedniej
szem lekarstwem, ponieważ oie atakuje tołądka i jest przy.}6mnym w 
użyciu. "ELIXIR 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła· 
dach aote, ·znycb w Brazylji. 
Główay skład Galvio e Cła S. Pąulo, .tl.Y Sio ;Joio l-111 ~ 

~~~~''' 
~' lil~łm.~~~~~-

S::ano·w ne Panie ! 
W ci!łgll 4•ch godzio uwr Imć się m•lżecu~ od kolek macicz' 
nych1 jP?:eli użvw~t6 hll'.-łz ",.i", •Fl UXO SEn.\ TłNA.c 

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

>Flu.xe-8edatina• Jest Jedyuym zoan}·m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lec1.:e!liu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy_ w ciągu 4-ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem. ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed nast~pstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdach. Pl.'zy innych chorobach kobiecych • .Fluxo-~atłaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 
JeEiyni depozytarjusze: · 

GalvAQ & Cła S!io Paulo AvenidaSl1o Jol'lo 145. 

1mm1;;mU;m~,w1~~ 

~aaasaaa~menaaaU~a~mmw.aa~ml •· S Towarzyst~ó. FrallcasłiJe Zeglagi llorskłej. 

l ł~Ohargeur~s Relinisu i J~Sud Atlantiqua~s 
11 Regularne odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 
B do Hawre i Bordeaux. E Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
• ksusowemi pospiesznymi, które odbywaią, podtóż ZQ, Saotos 
li do Francji w 16 dniach, oraz statkami specja.lnie urządzo• 

11
!! oymi dla emigrantów, któr.t:y znajdą jak najwygodniejsze po, 
• mies~czenie . 

Stalki maia do dyspo7.vcji kabiny III klasy. 
11 Podróż z Bordeaux, z. Hsvre czyi' z Pallice do Gdań'lka od 
11 bywa sio pociąg~tmi francuskiemi aż do Dunkerque, a :z Dunkerque 
lli do Gdafl!k'l ststkami komp. frsncus~iej .Transatlantique•. W ten 
- sposób unikn1e s!o różnych nadużyć, na które n ieraz bywaj4 nara l żeni nasi Ń~blii~;y w;dj~d'"d~· Europy 
11 Z 8ANT08 Z RIO DE JA.lłEIRO 
11 •.\lEO U\. ~A c 13 stycznia 14 styc~ma 
III tM~SSILIAc 12 • 13 » 
S •EUBEE• • 18 ,, 
li •. UOSELLAc 10 lutego 11 lutego 
• Sprzetiat biletów z Bra~yiJi do Polski oraz z Polski do 
11 8razylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i blitszycb in· 
11 formacji udziela 
a Ignacy Kasprowicz 
11 Avenida. l .uiz Xavier 1~ 28, Kurytyba. 

~. .... ~ .... ··-~--····--.. 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo~hados 

Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
Zawsze ma składzie ws:!:iystko ~o wchodzi w zakrf<s materjal6w społywczl 
Wielki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagraAi~znych, torebki na t) 
i wszy,tko potrzebne dla palących. Skład znanych ~ygar bah!skich jak: 
erd1c:h & Cl&J Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Pennu., M. Sennin & 

Ułtc:a Jose Bomfacio N !4 

C A S A B l C H E L S przy uhcy 15 de N')Vtlmbro N.:7o, 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta 81Cbels 

Ma za wsze na skład~1e w1e1k1 wy b )r kapel11szy dla pa.ń i dzi1 
zabawek, materja.łów" przedmioty właściwe na. pre3entv~ oraz na karna~ 

Warto ,przekonać s1ę oeobcścae o dobroci towarów jako też o 1 

k1ch cenach OSi ' 
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