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Doniosłe ~agadnienie. 
Zajęci i przygnębi_eni ~łasną chaotycz~ą 

i absurdalną svtuaqą fmansową, a takze 
gospodarczą, będącą prawie zawsze relaty
wem i wiernem odbiciem pierwszej, zapo
minamy o tern,. co się dzieje na ~ze~okiej 
arenie życia oohtycznego. PrzesuwaJij s1ę zas 
przez nią fakty bynajmn~ej. nieobojętne dl.a 
przyszłości Rzeczypospolite!, ~. naw_et Wni
kające gleboko w nasze na]bhzsze JUtro. 

Mamy tu na myśli niedawno odbyte wy
bory angielskie i możliwą z_mianę orjentacji 
polityki Anglji. Na tle bow1em tych wy!Jo
rów wyraźnie wystąpiły wpływy i potęga 
Labour Party i liberałów. Wprawdzie nie 
odnieśli oni jeszcze stanowczego tryumfu, 
tyle jednak pewnem j_est, .że z <;>Pi~ją tej 
partji przyszły rząd ang1elsk1 będz1e s1ę mu-
siał liczyć. · 

Jakie zaś są postulaty Labour Party~ 
Trzeba wiedzieć, że jednym z leaderów 1 
organizatorów Labour Party był ~ie kto in
ny, jak E. D. Morel. Zna~em Jest ]~go orze
czenie, w którem występuJe przeciw kom
promisowej polityce Anglji (z francją) "! 
kwestji odszkodowań. Uważa on, _że poll
tyka ta rujnuje Nie~cy, a po.dnosl. pot~gę 
francji, przez co znow zagroz<;>ną ]~st row: 
nawaga Europy. Do przewagi pohty~zneJ 
dochodzi przewaga gospodar~za fran~JI, co 
jest sola w oku dla handlu 1 przemys u an
gielskiego, a co namiętnie zwalcza właśnie 
Labour Party. 

Nam się dziś wydaje, że punkt widzenia 
francji i Belgji na sprawę reparacyj wygrał, 
że nasz sprzymi~rzeniec Fra~cja ot~zyma ?a: 
tysfakcję 1 że N1emcy będą s1ę mus1ały ug1ąc 
przed jej niezłomną i nieubłaganą wolą. Czy 
się jednak nie mylimy? 

Przecież obok francji jest jeszcze prze
potężna Anglja. <?becnie jeszcz~ kos!te~ u: 
trzymania przym1erza francusk1ego 1 dz1ęk1 
rządowi konserwatywnemu, ustępuje ona dy
plomacji francuskiej, lecz, czy na dłuższą 

W walce o mlljoa1. 

metę stosunek ten trwać będzie, poważnie 
powątpiewać należy. W tej chwili zdobywa 
sobi~ popularność w Anglji takie rozumo
wame: 

Potęzne Niemcy przedwojenne były groź
ną konkurencją Anglji-więc wojna świato
wa; teraz ruina Niemiec przyczynia sią po
średnio do jej licznych kryzysów gospodar· 
czych. Za wszelką więc cenę należy Niem
cy wyd9być z tego zamętu i postawić "na 
nogi". Zeby zaś nie powtórzyła się sytuacja 
z r. 1914, trzeba Niemcom wskazać inne ho· 
ryzonty. Nie trudno się domyśleć, że są nie 
mi Rosja sowiecka. 

I tu zagadnienie angielskie wkracza w or
bitę naszych najżywotniejszych interesów. 
Geograficzne i historyczne względy przema
wiają za tern, by misji odbudowy b. Rosji 
dokonali Polacy. Dziś już Niemcy mają 
wpływy wielkie w Bolszewji; w interesie 
Polski jest, by one się jeszcze nie wzmogły. 
Parniętajmy jednak, że na tej drodze w 
A11glji sojuszniczki mieć nie będziemy. 

Zatem kwestją palącą staje się potrzeba 
skrystalizowania naszej polityki zagranicznej 
i handlowej ze względu na tę politykę Anglji. 
Cllveant consules ! 

OPINJA fRANCUSKA O UPADKU 
RZĄDU WITOSA. 

Upadek gabir.etu Witosa wywołał poważ
ne zaniepokojenie w narodowych kołach 
francuskich. Wyrazem tych obaw jest arty
kuł p. Bainville w "L'action Francaise". 

'W' tych dnia~h-pisze znakomity publi
cysta francuski - zdarzył się w Polsce wy
padek, który powtarza się tak często, że nie 
wywołuje żadnego zainteresowania; rząd zo 
stał obalony. Możnaby chętnie powiedzieć, 
że fakt ten n,e posiada znaczenia, gdy moż-

zaszła zmiana, która wpłynie tak na jef, jak i na 
pana przyszłość 

Hrabia Egou u~miecba się szorstko. 
Romans z naszych czasow w 4 tomdch, - Jak ona to odgadła - szepcze on smutnie 

l>rzez Jerzego Bornes'Ct . - Tak jest, przyszłość inaczej zupełnie si~ teraz 
uło~y. niżeśmy się spodziewali. 

156) 
(Ci~&g dalszy). 

Wtem nadchodzi znów Teresa i przeraża się 
widokiem zbladłej i zmienionej jego twarzy. 

Boleść, oburzenie i rozpacz wyryta jest na jego - Mój Boże, panie hrhbio - bełkoce ona 
twarzy. Wpatruje się smutny w t~n lis~. kt~~e~o przerażona i pełna wsp6łczucia, - Czy dostał pan 
kończaste litery, jak sztylety w serce Jego s1ę wptJaJil· jakie 1łe wiadomości? 

Czy to naprawd~ Gretka pisała? Jego Gretka, Bez wahania bierze młoda dzif\wczyna list Gratki 
którą on ubóstwia i ltocha całem sercem. i przebiega go śpiesznie oczyma. Twarz jej rumieni 

Tak, to Jest jej pismo. Z chłodną ro~wagą pi- się i blednie naprzemian, a pierś podnosi się szybko, 
sala ona te !'łowa, które całe jego szczęśCie w gru zdradzając wewnętrzne jej wzburze:::.is 
zy zamieniły. Chciałby wmówić w siebie, że to -. A~h, ja~ b~niebnie. Co za podła z?rada i 
niemożliwe aby ideał jego serca tak mógł być sprźemewterzeme stę - woła ona oburzona 1 rzuca 
okrutnym 1

1 
• • • • , • • . • list p_ogardlhyie na stół. . - Niech. pan ~ap?mni o 

Lecz nie ma tu naJmDleJszal ~ą!pltwosm. N1e Jest l !eJ megodneJ, bo ona me zasługuje na me mnego, 
on w stanie przeczuć tego s~atansk1ego, wyrafmowe• Jak na y_ogardę. . . 
nego podstępu ~emoniczneJ Olgi. Nie może przewi- Hrab1a Eg~m. wzdycha _glęboko 1 _milczy ponu~o. 
dzieć ani odczuć, ie biedna jego Gratka, którą ma . Teresa zaś, tdąc _za meprze~wyc1ężonem poCią · 
r:a niewierną, rozpływa się w tym czasie we łzach ~tern s:wego ser?a, bterze r~kę jego w swo dło?ie 
razpaczy i nieutulonym żalu. 1 m6wt tak daleJ wśród łez 1 szczerego współczuCia: 

Siedzi tak przez dlugi czas nieruchomy, wpa· -:- .Kochany panie brab~o. widzi _pan we mnie 
trzony w jeden punkt, zniszczony, złamany! Przy- przy!amółkę, n•e~rawdaż? N1echM mt pan po~wol1 
zwyczsjony jest do cierpień ró:tnego rodzaju, ale na k1~ka ~~~w poc1ec~y. _Czas. który ~szystk~ gOJ, z~
ten ostatni cios raził go jak gdyby piorunem. ~liźm tez. 1 rany panski e. Zaporom pan 1 będz1e 

Nikt mu tu nie przeszkadza w ponurem jego Jeszcze ~1edyś z mną szczęśłlw~ 
dumaniu. Wreszcie podnosi głowę, a wzrok jag? Hrabt_a Egon potrzf\sa głov. Ił 1 wzdycha głęboko. 
pada na drugi _list, le~~cy na stole. ~est on od Olgt. - N1gdy - szepcze on ledwo dosłyszalnym 

Mechaniczme rozdziera kopertę 1 czyta. głosem. 
Jak serdecznie i czule pisze Olga l Jak zrozpa

czoną jest jego słabo§cią, a jak gorłlco pragnie jego 
wyzdrowienia i powrotu. 

- Pośpieszyłabym do pana na skrzydłach, aby 
1 pana pielęvnować, kocban~ Egonie -: kończy ona 

dłuii swój iist - gdyby me to, że mtę narzeczona 
pana tak niepokoi. Muszę_ ~ię z pa!lem obawą swą 
pottzielić, mimo, ie chętnieJbym m1lczala, aby pana 
nie przestraszać. Gratka tak okropnie się ~mienił~, 
tak dziwnie mówi, gdy temat na pana skierowuJe 
i wygląda taka przygnębiona i przybita. troską, 
ktorej w hden sposób powierzyć mnie nie ~bce, że 

b nie wiem sama, co o tern mam myśleć. N1e mogę 
aiQ jednak oprzęć przypuszczeniom, ~e w Gratce 

- O, zostań pan u nas, kochany przyjacielu 
- wyrywa sifł błagalnie z ust Teresy. - Znajdzie 
pan tu sookój i szczęście. Nie opuszczaj pan nas. 

Jost ona tak wzburzona i poirytowana, ie omal 
nie zdradza swego serca. Brilłlia Egon, który ją 
już z&a, przeczuwa, co się we wnętrzu mło<ieJ 
dziewczyny dzieje i patrzlic na ni4 ze współczu
ciem, ~ciska i~ serdecznie za rękę. 

- .Tak jest, Tereso - mowi on wzburzony
wiem, te nie mam lepszej przyjaciółki od pani i 
zostałbym baz namy~::~łu, gdyby mi to było wolno. 
Ale ja nie re?:ygnuję ze szcz~ścia, które sobie z tił· 
kim trudem zdobyłem i wrócę jak najprędzej do 

... 

na się przyzwyczaić do najgorszych rzeczy, 
które się często powtarzają. 

Polska, która niegdyś zginęła z powodu 
anarchji, nadała sobie po odzyskaniu niepo· 
dległości, Konstytucję mniej może demokra
tyczną od tureckiej, ale w każdym razie 
więcej demokratyczną od francuskiej. Nie 
można powiedzieć, aby skutki wprowadze
nia w życie tej konstytucji były dobre. Za· 
straszająca niestałość stconnictw uniemożli
wiła istnienie trwałego rządu. 

Rząd, który obecnie upadł był najwięcej 
godzien zaufania ze wszystkich dotychcza
sowych gabinetów, posiadał on najlepsze 
intencje. 

Cechą charakterystyczną tego rządu było' 
opierania się na większości, wybitnie pol
skiej i uniezależnienie się od "mniejszości 
narodowych", z których niemiecka jest naj
ruchliwsza. Niestety sami Polacy obalili ten 
gabinet, po jego kilkumiesięcznych rządach. 

Opisawszy w dalszym ciągu machinacje 
BryJa, p. Bainville zaznacza, że w postępc
waniu nic widać troski o dobro Państwa, 
i kończy swój artykuł pesymistyczną uwagą, 
że i rząd p. Grabskiego prawdodobnie nie 
utrzyma się długo przy władz Niestałość 
stosunków politycznych w Polsce wywołuje, 
jak widzimy, coraz większe zaniepokojenie 
w kołach, bardzo nam życzliwych. Ale cóż 
to obchodzi p.p. Bryla, Dąbski ego, Plutę it.p. 

Rzeczypospolitej miał zakomunikować p. Pił
sudskiemu, iż nie przestaje liczyć na objęcie" 
przez niego stanowiska generalnego inspe
ktora armji, skoro tylko ustawa o organi
Z'łcji najwyższych władz wojskowych zos~a
nie w Sejmie uchwalona.-Zaraz poten1 :l

stąpiła wiadomość o tern, jakoby p. Pr 
dent miał kłaść obecnie nacisk na wniL _ 
nie d0 Sejmu w najbliższym czasie usta•.vy 
o organi.c.:acji najwyższych władz wojsko
wych. 
Wiadomość ta wygląda ·conajmniej dziw

nie, gdyż projekt takiej ustawy został już do 
Sejmu wniesiony przez gabinet p. Witosa, a 
nic nie było słychać o tern, aby został przez 
p. Grabskiego wycofał\)'. Trzecia wiadomość 
donosi 0 wizycie ministra oświaty Mikla
szewskiego u p. Piłsudskiego w Sulejówku. 

Jak z powyższego widać, lewica pragnie 
"flapowrót widzieć p. Piłsudskiego na naj
wyższem stanowisku wojskowem, pomimo, 
że on opuścił wojsko w sposób dotychczas 
nigdzie nie praktykowany i wcale mu za
szczytu nie przynoszący i prawa do zajęcia 
tak zaszczytnego stanowiska nie ma, choćby 
z tej przyczyny, że na posiedzeniu ścisiej 
Rady Wojennej dnia 30 czerwca 1923 ob 
rzucił wyzwiskami, których powtarzać r i e 
można, Ministra Spraw Wojskowych i cały 
Rząd, czem później długo mus1ał się zajmo
wać p. Prezydent Rzeczypospolitej. 

WSKRZESZENIE PONURYCH WIDM KRÓL WŁOSKI KAW ALEREM ORDE-
DO ŻYCIA . ~U "VIRTUTI MILITARI". 

W prasie lewicowej, ściślej mówiąc w tak 
zwanej ex-belwederskiej, coraz częściej obec· 
nie powta:-za się ttazwisko p. Piłsudsk1ego i 
to charakterystyczne, że co dnia gdzieindziej. 
Dnia 8 b. m. wiadomnść o odrnawnem za
łatwieniu zabiegów o szefowstwo sztabu 
generalnego podał "Kurjer Poranny" zaś 
dn. 9 b. m. "Kurjer Polski" podał szereg 
wiadomości, wiążących się z tą sam 1 
sprawą. 

"Kurjer Polski" twierdzi, że p. Pre~ydent 

P. prezydent Rzeczypospolitej nadał kró
lowi włoskiemu Wiktorowi Emanuelowi III, 
krzyż kawalerski orderu "Virtuti Militari ". 

Poseł nolski przy rządzie włoskim p, Z ·· 
leski wraz z attache wojskowym majo1• c 
Morstinem wręczyli królowi włoskiemu n . 
specjalnej audjencji krzyż "Virtuti Militari". 

Ceremonja odbyła się zgodnie z protoku
łem dyplomatycznym, poczem król zaprosił 
posła Zaleskiego i attache Morstina do swe
go gabinetu prywatnego i rozmawiał z ni-

ojczyzny, zobaczyć, co się z moją narzeczoną stało Hrabia Egon uśmiecha się ponuro, ale upiera 
Wyj~id~am jutro. się spokojnie przy swoim zamiarze mimo perswł:i zji 

Śmiertelni! bla~o~cią powleka się twarz Teresy. starego szlachcica. 
Załamując ręce, woła ona błagalnie : Teresa przysłuchuje się rozmowie ich z zap r 

- Zaklinam pana, zostań pan. Tam już na• tym oddechem. 
pewno wszystko przepadło, a pan jeszcze chory i - Jeżeli sprawa rzeczywiście tak nagli, to , o
odebiony i sam jechać nie może. Czy pan myśli, baczymy, co się da zrobił] - ustępuje wres2 ';o 
że my panu w tym stanie damy jechać ? gospodarz - ale uznać pan przecież musi, że pan 

- Muszę jak naj prędzej do ojczyzny powracać Jeszcze nie jest w stanie do przebycia takiej I o· 
- jest stanowcza odpowiedź hrabiego. dróży. 

- O mój Boże - lamentuje Teresa - czy -- Cói mam zr(lbić? - wzdycha hrabia w 
chce pan zginąć w drodze ? Nie, my na to nie po· rozpaczy - nie mego tu przeci~ż bezczynnie sie-
zwolimy, ani ja, ani mój ojcioc. Musi pan c::onaj- dzieć, podczas gdy tam takie rzeczy się dziej!\ 
mniej tydzień jeszcze zostać. - - Niech pa!l na razie jeszcze telegrafuje - ra• 

- WyjeiJism jutro - mówi hrabia ·niezłomnie dzi mu Szepanyi 
- a jeżeli rzeczywiście pani jest moją przyjaciół· - To też natychmiast uczyoiQ - potakuje 
ką, Tereso, to nie wstrzymuj mnie pani dłu~ej hrabia. 

Zrozpaczona Teresa wybucha spazmatycznym Teresa przynr•si papier i atrament, a hrabia pi· 
płaczem i wybiega z werandy. Lecz we drzwiach sze drżącą ręką: 
spotyka się ze swoim ojcem, który patrzy tdziwio- ,.List twój otrzymałem. Nie zwalniam cię z da· 
ny to na nią, to na hrabiego. nago mi słowa. Za kilka doi wracam. Błagam cię1 

- Co się stało ? - pyta on - Dlaczego ty zostań ai do mego powr ltu tam gdzie jesteś. 
płaczesz, Tereso? . Egoo•. 

- Bo .•. ojcze l On cJ;rce wyjećl:ać Jutro już - Dobrze - mówi Szepanyi1 przeczytawszy 
- szlocha biedna d:i>.iewczyna - i pada na piersi ojca telegram - wyślę zaraz posłańca do miasta. Ala 

- Ależ, pan chyba żartuje - odzywa się sta- czy nie chce pan i do macochy zadepeszować 1 
ry szlachcic. - Słusznie - mówi hrabia Ego n i wziąwszy 

- Nie, to moje niezłomne postaoowienie - znów pióro do ręki, pisze : 
odpowiada hrybia - niech pan posłucha moje po-~ .Proszę Gratki z oka ńie spuszczać i choćby 
wody, a jestem pewien, że mi pan przyzna słuszność przemocą ją zatrzymać. Wracam tymi dniami•. 

- Alei to niemożliwe - irytuje się Szepa'nyi - To wystarczy - mówi Szepaoyi. - Mo~s 
- co pan za bistorje robi, panie hrabio ? Dlaczego pan teraz być spokojny, że pan narzeczoną swą 
nas pan chce opuszczać ? jeszcze zastanie. 

- Zaraz to panu wytłumaczę. To rze~łszy, bierze on oba telegramy l wycho• 
- Alei panie hrabio l J!l, jako lekarz i obecny dzi. Teresa wysuwa się za swoim ojcem. 

opiekun pański oświadczam stanowc~o. że panu Czy tyczenia jego się spełnią ? Czy zastańie oll 
przed tygodniem o podr6ży nawet myśleć nie wolno. Jeszcze Gratkę gdy wróci do domu? 

- Kochany panie Szepanyi, zapomina pan, co 
za wa~ne powody mnie do tej podróży zmuszają l .. 

- Ależ b!ldź pan rozsądny - irytuje się go 
spodarz. - Pao jeszcze chory i żadne powody nie 
mogą pana zmusić do narażania swego życia. Ja 
to przecież najlepiej osądzić potrafję i zanim ~a 
takie samobójstwo pozwolę, to zamknę pana jak 
więźnia w pokoju. ..... ' .... 

ROZDZIAŁ CLV. 

Okropna podr4ż. 

Z nieopisanym niepokajAm oczekuje Kurt wyro< 
ku lekarzy, którzy się Lianą zajmują. 

Życie i śmierć zależlł od następnych kilku se 
kund. . 

Zbadawszy stan Liany, zabierają .::i~ oni d<t 
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mi przeszło pół godziny. porusza· 
jąc tematy wewnętrznej i zewnę
trznej polityki polskiej, oraz ogólne 
kwestje sytuacji ekonomicznej i po· 
litycznej Europy. 

Nonsensy eks·redaktora 
S 't .,, 

" Wl U • 

Ju~ dawno Kurytyba zapomniała o 
s:edmiomiesięcznym, od stóp do głów ude 
koronowanym, redaktorze , Switu•, smu 
tnej pamięci p. M.B !..epeckim, aż tu na
g'e puypomina się nam znowu w "S wicie' 
palnym ,. wielkiego sensu•, -jak zresztą 
)\'szystkie dawne,- sąinistym 'art}'kulom. 
Myśleliśmy, że po laniu kurytybskiern p. 
Lepocki chociaż trochę zmądrztli i >spraw
d.dwiol<, ale gdzież tam. "Jak groch od 
ściany się odbija, tak i Wl!zystkle lania 

POGRZEB SP. POSL \ KSJEDZA DRA 
1\:AZl 'fllEBZA LOTO)ŁAWSKIEGO . 

~ i rady nasze nie poskutkowały p. Lepe· 
ckremu. Był i pozostał .udekoronowa· 
nym• nieh1gicznym blagierem. 

W swojej o3latn1ej korespondencji pi
sze międty innemi up. takie bzdury: 

• W całej Polsce wre praca t.w6rcza 
z .rezultatami p;ęknymi. Tylko ludzie Pol
sca nieprlychylni wyciągają wciąż na 
wierzch naszą (?) bolaczkę- ustawicz· 
ne nieporozumienia ministerjalno-sejmo· 
we, uporczywie ni& widząc tej kolosal• 
Daj pracy, 1jaką tak młode państwo ju~ 
przeprowadziło i nieustanni e prze· 
prowadza Y. l'hstępują trzy gwiazdki 
1 ·.o ci14gu dalszym: 

u o równowagi przez ro7.sadną oszczę l
no~ć i nałożenie podatkow słusznych, do 
płaconia których obowiązani są ws;.o:yscy 
obywatele, a których nałożenia unikały 
lewicowe rządy, aby się utrzymać przy 
władzy 

NaJśmieszniejsze je s t jednak twierd7.e· 
nie p Lepeckiego, te ltnieslychany spa
dek marki za rządów prawicowych przy· 
czynił się do otwarcia oczu całemu spo · 
leczeństwu •. 

Zapomniał p. L9pecki. że spadek mar· 
ki rozpoczął się po U.)adku gabinetu Pu· 
nikowskiego, spowodowanego przez eks
mgrszalka P1łsudski ego i źa trwa on od 
togo czasu tj. od przeszli) dwu lat. Nie 
mógł go tak nagle powstrzymać rząd p 
Witosa, ale byłby to niezadługo uctynił, 
bo wszelkie prace ku temu były na u· 
koń ~zeniu, mimo ogromne p!'zeszkody, 
staw:ane przez lewicę, gdyby nie;totv 
nie znalazło się kilku ludzi bez czci, wias 
ry i sumienia, którzy ufalwili lewicy roz· 
bicia poL>kiej większości i jei rządu. 

Spadek wi~c m:uki n:e był winą rzą• 
du polskiej więkswści, jak to pisze p. 
Lo:~pecki, tak jak nie jest winą obecnego 
rządu dalszy i to gwałtowny, bo 6 mil
jonów marek na jeJnym dolarze w ciągu 
niecałego miesiąca wynos~ący spadek. 

ni~1 poczem opisywali ją w wypra · 
ccwaoiu samodzielnem 

Z początków geometrji ucznic· 
wie przechodza obliczania pól, kwa. 
dratówt prostokątów i równoległo· 
boków. 

Wobec tego, że wszelkie dalsze 
op6źoienia w zapisywa.oiu chło~l
ców do Szkoły SredDiej wychodzą 
na szkod~ i samym chłopcom apóź · 
niają,cycn się i całej szkole, poda· 
jemy do wiatłomości zaioteresowa• 
nych, że zapisy do Szkoły Sredni8J 
kończą sie ostatecznie dn. 15 b. m. 

Dyrektor Szkoły S redniej. 

----------~~---------------i:"'l:\plerosy :.V~ &.UUc 

N E '\'V YORK 
mieszanina 
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TElEGRAMY 
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TABELA CEN OGŁOSZEN 
W ,GAZEC::IE POL~KIEJ' W 

h' 
k ZA OGŁOSZENIA JEDNO:łĄZOWE J 

~a 1-szej stronnicy 2$000 od wiersza st 
, 2-giej " 1$000 " • u 
• 3-ciej " $200 • w 
• 4·tej ., $200 • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Z'l całą 4-te stronnie~ 100$1)Q0 l 

• 
1/s 4•tej stronnicy 60$000 

r 1/ł. 4-taj stronnicy 35$000 
N a1 3-ciej stronnicy o 25 %. na 2 ej t1 

o 50 o/o na 1·szej o 100 proc. więcej. 
ZA OGŁOSZENIA MIESI~CZNE 

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

taycb 35 proc. zniżki. tl 

ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM f 
Na l ·szej stronnicy 500$000 od wiersza r• 

• 2•gieJ • 300$000 " " ~ 
• 3 •ciej • 20CSOOO " • 
Należytość przypadajł}ca zv oglo· 

szenia nalP.ży zapłacić z góry. 

Dn a 8 b m. odbył s ę w Drozdawie 
pod Ł1mią pogrzob pr)sła ks. D ra Ka· 
zimiP.rza Lutosławskiego . Nabożeń!two 
odprawił ks. biskup łvmżyń.:;ki Jalbuy
kowski, kazanie wygłosił posel ks. Wy
rębowsl{i, a kondukt żałobny prowadził 
senator ks, Bolt. Za trumną s~da rodzina 
zmarłego, Lutosl.1wscy, Niklewiczow:a 
i Ziel , ńscy oraz pp. posłowie Roman 
Dmowski, Dr. Stanisław G!ąbiń9ki, St. 
Kozicki, Ant. S!idzewicz, Zdziechowski, 
Mieczkowski, Stroński, Dąbrowski, ks. 
Wyrębowsk!, ks. Kaczyński, tudzież de 
leglłc)e młodzieży i rótnycb organizacyj. 

U grobu przemową pożegnał prochy 
zmarłego ks. poseł Kaezyń"iń. Następnie 
przernaw:ali posłowie Dr. Głąbiński 
i Stroński, w i::nieniu młodz;e~y pp Rem· 
bieliński, i 3!awiński, w imieniu Sparty 
i Harcustwa p. Grabowski i w imieniu 
robotników warszawskich p. Czerwiński 

, Kilkumiesięczno rządy prawicy dopro 
wad.:ily skarb państwa do ruiny f,nanso· 
sowej. Nissłł cbany spadek marki przy· 
ez:ynil się do otwarda oczu całemu spo· 
łec~P.ństwu ttc ... -a dalej: 

Wina jest tegQ, który pierws1.y dał do 
niego przyczyny, przez nieuszanowania 
praw i konstytucji. - Winne są takte 
ogólno światowe złe stosunki finansowe 
powstałe po wojnie światowej, a dotych· 
czas nie unormowane. 

Polska. Warszawa 9.- Z po· 
wodu śnuerci byłego prezydenta 
StAnów Zjednoczonych Woodrowa · 
Wilsona, wielkiego przyjaciela Pol• Ambasador angielski w Paryżu d 
ski1 rz,d polski zarzą,dżił 24 go. otrzymał polecenie, aby starał się 

STRASZNA KATASTROFA NA MORZU 
Donos:lą z Konstantynopola do War· 

szawy, M parowiec ~merykań!'lki nCo· 
naj as•, który w drodze z Konstantyllo· 
pola do Odessy chciał się schronić do 
portu w Trapezuacie przed s.zaleJilcą 
śnieżycą, wskutek burzy i mgły zmylił 
kierunek drogi i najechał u wejścia do 
portu całą silą na latarnię morskił Wsku· 
tek uderzenia <>latek w przeciflgU kilku 
minut zatonął wraz 3 )0 ma pasa~erami 

GENERALNY KOMISARZ POLSKI 
W GDAŃSKU. 

Dtienniki wara7.awskia podają, t.e ge
;:;.eraloym kornisarze::.J Rze(;zypospolitej w 
Gdań ;ku ma być mianowany były wice
minister skarbu p. Strassburger. 

TRAKTAT CZESKO- TURECKI. 
Dvnoszą do Warszawy. że pomiędzy 

Czocb;::.slowacją i Turcją zostanie zawar· 
ty traktat handlowy na podstawie klauzul 
naj większego uprzywilejowania. Traktat 
ten pozatern legalizować będzie stan 
prawny obywateli Czechosłowacji w 
Turcji. 

S. P. POSEŁ WACŁAW KRYŃSKI. 
Dn:n 11 b. m. zmarł w Warszawie 

poseł Wacław Kryński, członet;: główne· 
go Zarządu Zw•l}?:ku Lud 1WO Narodo· 
wego, który całe swe życie poświęcił 
służbie narodowej, pracując bezintere• 
sownie dla dobra lJOlskioj sprawy. Zmar
ły urodził się w r. 1879 w W 4BOciuie, 
powiecie Mieszawskim. 
c~eśc Jego pamięci l 

• Pod koniec rządów gen Sikorskiego 
pancwalo ogólne przekonanie, że tylko 
narodowa. demokracja potraf, przepro. 
wadzić naprawę finansów, dlatego też 
dbająca (~ !) o dobro kraju lewica, z po• 
czątku nie stawiała sprzeciwu ~endeckim 
próbom i t. d. • ' 

Co zdanie to brak logiki lub kłamstwo 
., W całej Polsce wre praca twórcza z 
plękn~·mi rezultatami•, - pisze wjednem 
miejscu p. Lepecki, w drug;em mówi 
e '' kolo•lłlnej i nieostaanej pra-
cy młodego pań •twa, a zaraz pot~::1: , kii
Jtemiesi~czne rządy prawiCy doprowadzi
ły skarb Państwado zupelnejruiny'. 
Gdzież tu logika? Sam przyznaje, że 
państwo nieustannie przeprowadza 
kolosaln' pracA, a więc i r..:ąd prawico · 
wy, a nabtępnie pisze, że rząd prawico· 
wy doprowadził państwo do ruiny. 

W innem mieJscu pił!ze, że .dbająca 
o dobro kraju lewica, początkowo nie 
stawiała sprzeciw11 endeckim próboru, 
podczas gdy nietylko cała Polska, ale 
i świat eały wie, te .polscy• socjllliści 
i niewyzwoleni jestcze od żydów, Niem
ców i innych wrogów Polski, polscy 
• Wyzwoleńcy, przy pomocy swoich p ej· 
satych, szw~bskich i hajdamack1cb przy· 
jaciół zwalczali od pierwszego dnia jego 
istnienia, rzfłćł prawicowy, tj. prawdziwie 
pol.!ki w sposób tak podły, tak bezczelny, 
tak niepatrjotyczny, ~e na w.:;pomnieme 
tych orgij kraw buuy się nietylko w 
każdyr:Q dobrym, Polaku ale i w katdym 
uczciwym człowieku. 

Mimo to rząd prawicowy w ciągu kił 
ku miesięcznej swej władzy zdol&ł za· 
bliźnić wiele ran. zadanych skołatanej 
naszej OjczyzniQ przoz jej lewicowych 
.budowniczych•, zdołało napełnić skarb 
wyprótniony przez "patrjotyczny' rzlld le. 
wicowy i doprowadzić budżet państwa 

Niechże więc p. L~pecki przesb.mie 
bałamucić naszych kolonistów, nie zna · 
jących obecnych stosunków naszego pań 
stwa i nie~h lepiej baczy, aby go .Nie 
bieski Anarchista • sobie nie przypomniał, 
bo wtenczas mogłoby z nim oyć krucho, 
i nie pomogłaby ani zwyżka marki pol· 
skiej, ani .~dobyte • ordery, ani eiedmio• 
miesięczne. bezczelna napadanie w, Swi· 
cie' na obóz prawicowy, przy porr.ocy 
naszych .c;ympatyków• socjalizmu i f'ił 
sudczyzny 

Papaerosy :.VEAUO • LOTUS 
O'liPsze ni na d <>likR tołł 

----------------------------
Komunikat szkolny. 

Wobec cz,~stych zapytań o Szko· 
ł~ S~'ednia podajemy o niej nast~ 
pują,ce informa t je: 

Lek~je ro ~pocz~to 21 stycznia r.b. 
Uczą profesorzy - p. M. Fałluz i 
p. T. Glodowski. 

Prowadzone są dwie klasy: pią~a 
i szósta. 

W nauce j~zyka polskiego głów• 
nie zwraca się uwag~ na wypraco· 
wania piśmienneł gdy~ chłopcy wy
kazali w nich wielkie braki. 

Naukę prowadzi się, o ile to łl l · 
ko możliwe, poglądowo. W progra 
mie przewidziane są wycieczki 
przyrodnicze poza miastoł oraz 
zwiedzanie różnych fabryk i zakła· 
dów (dla starszych chłopców). Do· 
tychczas chłopcy zwiedzili drukar 

dzianą żałobę narodową. zatrzeć wobec rządu francuskiego s 

Japonja. Tokio 8. - Utworzy• 
ta :.:i~ tu kompaoja z kapitałem 30 
miljonów yen mająca na celu po
wi~kszeoie emigracji japońskiej do 
południowsj Ameryki, a w szcze 
gólności ·do B~azylji i do Peru 

Francja. Pary~ 8. - P. Raj 
mund Pomcare1 premjer francuski 
n.e przyjął propozycji Auglji, od · 
dania L1dze Narodów do rozstrzy1 
gnięcia, . kwestji wyłączenia Pala· 
tyna •u. 

Paryż 8. - U3tatnie korespon 
dencje dyplomatyczne przeprawa 
dzone przez rządy. francuski i ao 
gielski dowodzą1 że nie ma kwestii. 
ktOraby mogła zaszkodzić s erdecz· 
nym stosuokom francusko - an 
gielskim. 

Paryż S. - U znanie rzadów so. 
wieckich przez Francjął według 
~rOdeł urzędowych, nie jest dotych· 
czas przez rz~td francuski tak stu~ 
djowane, aby mo~oa spodziewać się 
bliskiego jego zrealizowania. 

Londyn 9 - W angielskich 
kołach urz~doV~ych istnieje zanie· 
pokojenie z powodu oświadczenia 
byłego premjera Lloyda Ge>Jrge'a, 
że miądzy zmarłym prezydentem 
W:lsonem i byłym premjerem fran 
cuskim Cłemenceau został zawarty 
tajny układ, dotyczący okupacji 
Nadrenji przez Francję. 

złe wrażenie, spowodowane tem 
oświadczeniem Lloyda George'&. J : 

D~ienniki nowojorskie żądają O• 
głoszenia tego· układu tajnego.~ 

Lloyd George o~ wiadczył rep re 
prezentantowi dziennika ~ Daily 
C bronielec. że nie miał ~adnego 
interwiewu1 dotyczącego jakichkol· 
wiek tajnych układów. 

Senator Clemencea:.l1 po przeczy. 
taniu oświadczenia przypisanego 
Lloydowi u sorge' owi, zaprzeczył 
kategorycznie, jakoby zawierał ja• 
kikolwiek układ tajny z Wilsonem 
i oświadczył, te jeżeli Lloyd Geor· 
ge przeqstawi tekst tajnego układa 
za wartego mi~dzy nim i Wilsonem, 
on zobowi~tZUJe si~ zapłacić od~ 
szkodowania wojenne. 

Niemcy. Berlin 9. - Donosz~, 
z Moguoc1i, że sepaP:atyści nadreń•· 
scy opuścili to miasto w zu~ełnym 
porządku. O~wiadczają oni teraz1, 

że są zwołaonikarni autonomii Pa• 
latynatu. 

Londyn 9. - Poraz pierwszy od 
1 

r. 1914 t. j. od wybuchu wojny 
światowej, ambasador oiemit:cki w 
Londynie wydał bankiet oficjalny 
na cześć rzą,du angielskiego. Na 
bankiet ten zaproszono wszystkich 
dyplomatów z wyj~tkiem przedsta• 
wicieli Francji 1 Belgji. 

Berlin 10. - Mi«:dzynarodówa 
Komisja rzeczoz'lawców finanso ... 
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wsko:eszenia nieprzytGmnej. Po kilku minutach włdnie jest sprawcą tej zbrodni? Kurt nie prze - Jak s·ę czujesz, najdro~sza?- pyta j!l czule, skim doktorem? Czy go pan od tego czasu nie' 
zwraca się starszy z nich, siwy, otyły starzec do czuwa, kto się pod maskfl t14 ukrywa. - Czy cię nic nie holi? wid~ial? 
Kurta i m0wi uradowany: Po długim czasie i nieust11nnycb zabiegach le· - Nie - odpowiada Liana zdziwiona -prze- - Nie - odpowiada Kurt -a prawdę powie-· 

Wmszuję panu, panie baronie l Teraz wszystko karzy okazu;ą się wreszcie u Lian}' pierwsze oznaki cież nic mi nie jest. Tylko ... czuj~ si~ tak strasznie dziawszy, nie wyglądał on mi na doktora. 
będzie dobrze. - powracającego życ a. Oddycha ona teraz regular· osłabioną. To pewno dlatego, tem tak długo spała. - To pewno jeden z tych szarlatanów, którzy· 

- Chwala Bogu - woła Kurt uradowany, z nie, na twarz powrócił lekki rumieniec i wyglflda. ,Musi jut być bardzo późno. w Ameryce uchodz14 za lekarzy, mimo, że o medy·· 
westchnieniem u'gi i przystflpiwszy do łóżka po· jak gdyby spokojnie spala. - Tak jest, ale śpij spokojnie dalej, kochanie. cynie pojęcia nie mają - mówi doktór pogardli- · 
ch~la się nad Lianfl, która zawsze jeszcze lety nie• Bioga radość opanowuje serce Kurta. Odzyskał Musisz się tera:~: bardzo szanować. wie. - Szczęście, żeśmy go wcześnie wykur~yli, 
ruchomio. on Lianę, wyrwał ją z objęć śmierci. Pełen wdzię - Zdaje mi się naprawdę, if\ mi niezupełnie bo byłby on małżonkę pańskll z pewnością na 

- Ona żyje ... nieprawdaż l - pyta Kurt drżą· czrości ściska on ręce obu lekarzy. Zdaje mu się, dobrze, kocbany Kurcie - szepcze Liana, przy- drugi świat wyekspedjował. 
cym głosem. - Czy ona si~ prędko obudzi? że oni cud pralidziwy wskrzeszeniem Liany dokonali. ciskając rękę swą do czoła. - Głowa mnie boli i - Zdaje mi się, że ten człowiek nie test WO· · 

- Nie tak pr~dko jeszcze - odpowiada doktór. Dawszy bar•)nowi i przywołanej siostrze miło śniły sio mi tak dziwne niedorzeczności. Czy ty góle tym, za którego się wydaje - mówi Kurt, . 
- Życie jej wisiało na włosku. Jak to się właści· sierdzia w11kaz6wki, co do dalszego obchodzenia już długo jesteś przy mnie? wiedziony nagłem jakiemś przeczueiem - zdaJe 
wie stało, panie baronil3? si~ z chorą, odchodzą lekarze, a starszy z nich - Mniej więcej od północy. mi się .. 

- Gdybym to wiedział - wzdycha baron. - obi(\cuje przy jść nazaJutrz l -Jakto? Czyż ty wcale nie spałeś l - pyta Urywa nagłe, aby nie wtajemniczać obcego 
Siedziałsm jeszcze przy biurko. wtem zdawało mi Zostawszy sam pada Kurt na kolana przed lo Liana zdz1wiona. Dlaczego? człowieka w historj~ Liany, lecz doktór odgadł 
się, że mnie żoąa woła. Pobiegłem de jej po,koju i t ern swej żony i złożywszy ręce do modlitwy, - Czuwałem przy tobie, kochanie, boś była jego myśli, 
zastsłem ją martwą, a pokój przepełniony duszą· dziękuje Bogu za cudowne jeJ ocalenie chorfl mówi Kurt ostrożnie, czy ty nic o tern - S1\dzi pan, ~e on był mo~e właściwym spraw· · 
cym zapachem chloroformu, który mnie natychmiast l Teraz dopiero przychod"i mu świadomość całej nie wiesz? l cą tego nieszcz~ścia P - pyta lekarz badawczo. 
oszołomił. M ałem jeszcze tyle przytomności, aby okropno§ci tego, gdyby mu śmiera była w ten spo- Liana zaprzecza i nie ma widocznie pojęcia, co - Tak .mi coś przez głowę strzeliło - pny~-
okno otworzyć. s6b Lianę wydarła . . się z nil! działo. Kurt uwa~a za rozsądniejsze nic znaje si~ Kurt .- ale to prze~ież niemożliwe. Jak~ 

- Hm l - I nie spostrzegł pan nikogo? - Nie odchod..:i on ani na chwilq od jeJ boku i jej o tern nie wspominać, aby ją nie irytować. żeż by on bowiem w tym razie mial odwagę zbli• 
bada dalej lekarz. ślubuje sobie czuwać teraz baczniej nad drogiero Uspokaja Jfł więc o ile może i wkrótce Vana za· żyć się jeszcze tak. odważnie do łoża mej żony? 

- N;e l Zdawało mi siQ tylko, M widzę cień jej ~yciem i bronić jf4 pl'led owym wrogiem, który sypia znowu. - Hm l kto wie l - wtrąca doktór zamyślo&y. 
człowieka, ale to musiało być tylko złudzenie tak tajemniczo się zjawił i zńiknął - Radziłbym panu w kaMym razie uwiadomić po• 
zmysłów. · - Kto to być możs, ten okrutny, nie wzdry• Kurt idzie do swojego pokoju, aby wypocząć licję o swoJem podejrzeni11, a policja przyjdzie ju! 

- Możliwe! Sprawa ta wiQC zostanie zagadką, gajf4CY się przed niczem nieprzyjaciel ł na otomanie Dla ostrozności jednak zostawia 0 ' na trop tego, czy podejrzenie uzasadnione, czy nie. 
o ile żona pańska nam jej nie rozwi,że - mówi -- Olga l - mówi mu nagle jakieś przeczucie. twarte drzwi do sypialni Liany, przy której czuwa - Możemy człowieka tego zaraz przesłuchać, 
lekarz, a zwracajile się do wchodzącego m«ażc1yzny, - Tylko od tego demona podobna myśl mogła najęta dotorczyni. panie doktorze - mówi Kurt - chod~my razem 
wola : Ach, to pan, flanie komisarzu P wyjść. Baron Foebren musiał j14 uwiadomić że Lia· Około południa przychodzi doktór i popatrzywszy do niego, on mieszka tu w przyległym pokoju. 

Równocześnie z urzQdnikiem policyjnym wsuwa na żyje i została jego żoną. Czyż nie je~t
1 

to naj• na śpi'lcą Lianę, odwraca się do Kurta z zadowo- Doktor zupełnie jest za tern, lecz nikt im z 
się też właściciel hotelowy do pokoju. ~urt odpo· prawdopodobniejszem, że Olga się Liany za każdą loną twarzą, mówiąc: wnętrza na pukanie nie odpowiada. Zastają drzwi 
wiada na wszystkie pytania komisarza. cen~ chce pozbyć i że teraz z jej strony wszystkie· - Wszystko w najlepszym porządku, panie De.- ::amknięte i muszą przypysżczać, że go teraz tam 

- Jest to widocznie zamach na życie - od· go najgorszego spodziewać o;ię można . ronie, Ma pan szczęście. Dzięki nadzwyczaj silnef nie ma. 
~~;ywa się on po chwili.- c~.y nie ma pan mdnych Perlniecony t14 my~lfl, podskaku;e Kuł't pełen konstytucji żony pańskiej, będzie ona jutro już zu· - Musimy si~ co do tego upewnić - mówi 
przypuszczeń ~o _do oso~y spraw~y. . . nienawi~ci ku tej straszne~ kobiecie. A gdyby to pełnt~ 2drow'ł Kurt, dzwoniflc na kelnera. 

Kurt my{lh m1mowoh o wrog1m sobie barome ona sama t1.1 była? Kto ww, czy to ona we własnej - To w takim razie b~dziemy mogli pojutrze - Czy doktór Sheffield wyszedł l - pyta 
Foebren. Byłoby to jednak •zaletistwem zdradzić osobie sztuczki tej nie wykonała ł ju~ st14d wyjecbać? - pyta Kurt ucieszony. wchodzącego służącego hotelowego. 
su~. z tak n.ieuz~sadnionem podeJrzeniem, tem bar. Musi on się co. jo tegl) zapewni~ i dojść prawdy. - Naturalnie! potwierdza doktór. - A - Tak jest, panie baronie - brzmi odpowielb 
dztef. że me w te on nawet, czy baron Jeszcze w Przedewszystk1em chce on si~ telegraficznie do czy nie ma dot&d śladu winowajcy? tegoż - Wyszedł rano do miasta i dotychczas 
mieście się tern znajduje. To tet wzrusza tylko ra- wiedzieć1 czy Olga jest obecnie w zamku Roten Nie sądzQ aby policja coś wykryła - od· nie wr6cił. 
D;liona~i ~ ~sprzecza pytan!u .. Nie m~gąc do patrzeć burg. A może baron Foebren był jef narzędziem ? oowiada Kurt - a żona moja o niczem poj~cia - Czy nie powiedział dokąd idzie i kiedy wró• 
~u~ naJmDI~JSZE.'go śladu, spiSUJe komisarz protokół Mota też ona kogo innego wynajęła? Nie ma jednflk nie ma. Nie ma ona najmniejszeJ §wiadomości o ci? - pyta Kurt badawczo. 
I oddala s1ę. wątpliwości, że od Olgi straszny ten zamach pochodzi tem, co siQ 7. nią działo. - N1e_, panie b&ronie. 

Nikt nie my&li więtlej o amerytati11kim doktorze. Dopiero nad ranem budzi się Liana, a wzrok - Niechże więc pan baron o tern nie mówi - -- Czy on zapłacił swój rachunek? 
Kotnut by też na myśl przyj$ć mosło; łe to on Jej pada na poebyłonego nad oilł Kurta. radzi lekarz. -- Ale co si~ stało z tym amerykad · ~iłłl dalszy nastlłpi) 

. . 
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wych zbadała1 że Niemcy z~ajdu
h\ si~ w wa~unkach zało~ema ban• 
ku własnym• funduszami, a wszy 

a stkie pożyczki zagraniczne mogą 
użyć na zapłacenie odszkodowań 
wojennych. • . . 

Ws~ystkie koleJe nadrmsk1e po· 
wicny być zwrócone NiemcomJ 

D lednakże z Lat yfami powiększone· 
~ roi i dochodami pod?anemi kon 
~j l l o li mi~dzynarodowe]• 

Wtochy. Rzym 9 - Pod('zas 
. "'ysta wienia na ekrame f1lmu • Q u o 

Vadisc prze~ kompaoję •Palat!no· 
fi1lm« lwica, która miała wzaąść 
udzisł• w pewo::-j scenie, pvdraźnio• 

• na prawdopodobnie w11 luą ilt1Ś hl 
f,guraDlÓWJ biorących Udział W tym 
r1Imie1 przeskoczyła nagle barjerą 
~zterometrową, rzuciła sit: na pew· 
11ego starca i rozszarpała go w ka · 

• wałki. . • 
Wio~ tego strasznego zaJsC.a po• 

nosi pogromca Schr:eider., któr~ 

r przypuszczał, że wraz z żoną 1 
dwoma dozorcami zdoła utrzymać 

u w posłusz(ństwie 27 .lwówJ pozo· 
b staj i\cych na. woln~śca. 

Genewa 8. - L1ga Narodów u
:zciła pamiqć zmarłego prezy?en, 

• :a Stanów Zjednoczonych Walso· 
:.a przez wygłoszenie mów ż~ł?: 

, :mych przez kilku członków L1g1 1 

~ ~rzez zamkni~cie sesji na znak ta• 
b :oby. . 

1 l· Rzym 9. - Rzą~ ~loska.uzna 
>ficjabje a·ząd rosy]ska sow1~tów. 

- W Rosji został podpisany 
• raktat handlowy włosk?·rosyjski~ 

Rzym 9. - Donosz~ z Fugha• 
10 do N eal)olu1 te turystka szwedz· 
ut, Lina'LodstromJ zgin~ła podczas 

• :wiedzania WezuWJUSza. Przypusz· 
:zają, że wpadła do kr.ateru. 

' Rosja. Moskwa. 1~.~- .Ko.mitet 
ewolucyjny syberyJski zawiesił wy• 
:onanie wyroków śmierci na ska· 
·anych za działalność a:tLy·boJsze· 

' ~ickll: generale Papaljajewie i 20 
vojskowych. 

Komitet za~ądał ponadto ułaska. 
J' rienia wszystkich skazanych, a to 

1 powodu, że system zap~owadzo~y 
1rzez obecay rzad sow1etów me 
1ozwala wiecef na zemst~ prole· 
arjatu. . k' 

Londyn 10. - Rząd sow1ec 1 
,amiannwał Rakow~kiego . s~ef.em 
!~legacji handlowe] rosyJSkleJ w 
~oglJi. 
l 

-~,...-~~nn.-Papierosy .=vEADOc 
La Reine 

mieszania'!. wyszukana 
--~~~~------
s~~ese~ese~ssseseeses~••••: 

; KRONIKA KRAJOWA! 
'ss~es.t.esss~••••••"••••••s~ 

r z Kurytyby. 
~: : 'ALSZYWE 10 MILREISÓWKJ. 

~ · Ua:ędy pań-,twowe ogłaszają. te 
ie będą przyjmować banknotów 

P.· · o milrejsowych (est~mpy ~6·a) a 
ti · t z powodu, ~e znaJdUJe s1~ w 01 

e iegu zna·~zna ilość tych bankno· 
iw fałszowanych. 
Należy więc zwracać baczn~ u 

·age: przy odbieraniu pieniędzy n.a 
aoknoty 10 milrejsowe i nie przy)· 
10wać z estampą 16·a. 

,NOWA SZAJKA ZŁODZIEI. 

f.N.o.wa szaj1ka złodziei grasowała 
• rowu w Kuryttbie. Nie tylko do· 

()Dali oni zoacznych kradzieży w 
ielu sklepach i domach prywatnyc~, 
le u5iłowali takte na podstawie 
stów z pogróźkarni wyłudzać pie· 
i4dze od niektórych ku~có~. Te.n 
Jtatni system nie tylko 1m SI~ me 
iał, ale posłuży~ . policji .d? ~Y.· 
rycia całej szaJki złodzieJskie] 
()licja zdołała jut wyłapać wszy.• 

t' kich złodziejaszków, którzy. ~o 
·ótkich wahaniach przyznali su: 

dj ~ popełniony~!l ~radzieży, zdra• 
as :ając si~ wzaJemnie.. . . 
6• Obecnie w areszCie pohcy)nym 

lpoczywają po doznanych trudach 
zawodach. rozmyślając nad da w. 
1mi lepszemi czasył w których tak 
e prześladowano amatorów cu · 

dzej własności i prawdopodobnie 
układają pewniejsze na przyszłość 
plany. 

Z Para.ny. 
SAMOBÓJSrWO. 

Na kolonji Serra Negra przyna· 
leżnej do Guarakessaba odebrał so · 
bie życie dyrektcr tejże kolonji. 
Przyczyny tego samobójstwa dotąd 
nieznane. Policja i rr.ad stanowy 
wdrożyły śledztwo. 

z Sao Paulo. 

HUMORYSTYCZNY KAWAŁ 
POLITYCZNY. 

W Sa, Paulo sludenci ogłosili 
w dzieon!kach i po rogach ulic wez· 
wanie z zaleceniem kandydatury 
D,ra Burno de Miranda1 lekarza 
specJalisty w chorobach oczu, uszu 
i gardła, aby ten:!e mógł badać w 
senacie stan zdrowia senatorów 
Adolfa Gordo, który jest głuchy1 
Alfreda Elli s, który mB bardzo krótki 
wzrok i Lacerdy Franco, który jest 
niemy. Manifest ten wywołał ogrom· 
ną wesolcść wśród mies~kańców 
Sao Paulo • 

Ze Stanu Rio de Janeiro 
POZĄR. 

Dnia 7 b. m. gwałtowny potar 
zniszczył doszcz~toie budycki, w 
których się mieściły firmy • Parisc • 
,Norioc, ,pauhstanoc i •Cafe Ave. 
nidac przy ul. Ourives.- Spaione 
firmy były asekurowane na przeszło 
200 kontów. Sąsiednie budynki zo. 
stały znacznie uszkodzone. Przy• 
czyny po;ijaru na razie niewiadome. 

ZNOWU TRĄGEDJA W NICTHE· 
ROY. 

Athayde Lopes spotkawszy swą 
ex narzeczoną Stefaoi~ Fortes na 
ul. S. Bonav~ntury w Nictheroy dał 
do niej strzał z rew?l weru.' a n~· 
stępnie tą samą bromą sobie życie 
odebrał. 

St.an zdrowia Stefanji Fortesjest 
groźny. 

OFICER UKARANY. 

Oficer marynarki Macedo Soares 
napisał niedawno do prezydenta 
Republiki list z wyrzutami., te jes! 
pomijany w awansie dlatego tylko. 
że jego brat deputowany federalny 
zwalcza politykę i rządy D•ra Artu· 
ra Bernardes'a. 

Oficera tego aresztowano i na 
razie osadzono w więzieniu na 
•llha das Cobrasc. 

Obecnie wysłał go minister ma• 
rynarki, admirał Alex~ndrino de 
Atencar za kar~ do prowincji Ącre., 
~dzie podobno życie nie jest zbyt 
przyjemne. 

CELEM SPROWADZENIA IMI· 
GRANTÓW. 

Ministr.r rolnictwa zapytywał P• 
ministra skarbu1 czy skarb pań· 
stwa mo~e udzielić ministerstwu 
rolnictwa kredytu w sumie 1000 
kontów celem sprowadzenia do 
Brazylji imigrantów europejskich. 

URODZINY W •CAIXI\ ECO 
NOMICAc. 

Dnia 8 b. m. południu pewna ko· 
bieta przechodząc koło , Caix t E co · 
nomicac nagle zasłabła i musiała się 
schronićz do tego budynku. - W 
kilku minut później wydała na świat 
dzieci~. Urzędnicy .banku z inicja• 
tywy p. Horacia Ribeiro urządzili 
składkę na nowonarodzonego i ze 
brali w ten sposób 243$000, które 
złożono na ksiąi.eczkę h~Jźe kasy 
osz<. z~dności na rzecz nowego oby· 
watela brazylijskiego. 

MATKA Z CZWORGIEM DZIECI 
GINIE POD GRUZAMI DO.MU. 

Na przedmieściu Villa Izabel za 
walił si~ nagle dom., w którym 
mieszkała pewna kobieta z czwor· 
giem dzieci. Pod gruzami domu zgi· 
nęli wszyscy. Zwłoki tych nieszcz~· 

' . ~: . 

• 

śliwych wydob 1 ła stra~ ogniawaJ ~~~~~!lle~łi~~~Młl.!l!\!\~.!l~łl~~~!l~łl~łl ~~!\~~U~łl~.t'-i 

po dlogicb uci11tliwych wysilkach. i Nowy Rok 1924 ! 
10 800 DOLARÓW NARODY ZA tli/ Ił-
SCHWYTA lE TRZECH MOR· !fi O&wart7 zos&ał dla wygody kolonistów !lłt 

DERCÓW. ~ Skład n a S i O n Z p O) S ki ~ = ~ Policja rioska otrzymała te.legra• ~ Pawła NIKODEDA = 
ficzne zawiadomienie, od policji ~ KURYJYBA Travessa Zacharias nr. 5 . (ulica prowadząca ~ 
nowojorskiej, że do Brazylji uciekli fi 7 z Awenidy Lutz Xavier do P!acu Zacbarias). ;. 
trzej bracia mordercy1 którzy w : _... g ~ 
celu rabunkowym zamprdowali w 41 -t co Warzyw: KAf USTA, bur&ki, brukiew, cebula, ~· 
pewnym pociągu trzech podróżnych, = łZ4 -5 ~ matthew, . rabala i t. d. = 
a innych obrabGwali. Za schwyta· ~ ~:i ~ ~= 
nie tych morderców są wyzoaczo• ;; ~ -~ ·- Kwiatów: Bratki, goździki, lewkonje, maciejka, ~ 
n~ trzy nagrody w ł~czaej sumie ~ -..... Mak i t. d. = 
10 800 dolarów. ~ ~ ~ ~ 

Nazwisi<a i wvgląd zbrodniarzy = ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = 
są nast~pujące: R~v De Autremont tłl rabaty i innych warzyw _ oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza ~ 
liczący 23, wł .. osy ~ekko kaszlano• = siq z własnego ogrodu). . = 
~ate., wysokosć 6 1 pól stóp, cera fi Kto przjjeżdża zdałsza do .Kurytyby1 mech tu zaopatrzy IJłl 
b1ała, oczy okrągłe, wysadzone, !fi siebie i s~siadów w doborowe nasiona. . = 
twarz pelo~, pierś szeroka i krótka, : . c _ . • . ~ 
nos szerok11 głowa okrągłaJ-waży 

1 
tll~'ió'iłiiP'W~~·iiP~~w~li~iiw~ii~li~~~• ••~•~•••~•••~• ~9• 

136 do 140 funtów. Ray De Autre. . •. 
mont także 23 lat liczący tej s~ 1 mentc! Poczem ks. Franciszkanin od któr~ stara.ły stę N;ewcy dla unormo• 

. ' . . ' · ołtarza podz'~kował obecnym w ser· wama swmch fmansó"Y, została Wl'ltr~y 
meJ wyso~ości 1 lego. sa~ego Clę· de~:znych słowach za Z:Jotowanie im mana i prawdopodobme .do skutku J~ż 
~ar~ł co )ego brat bhzDJ~kl włosy prawd~iwie katolickie przyj~cie, ~iesz4c nie przyjdz.ie, gdyż ban~terzy amery.kan· 
Jasny kasztanowate, cera biała, oczy sie. że w sercach naszych nie zagasła scy, ~ówme~ o~urzen~ s~ . naNI.ern
małe lekko ciemne, uży\\a pince·nez świ~ta wiara katolicka a zarazem ogło, cv, me chcą stę . w1~C~J mą zaJ~o· 
H~gh De Autremont ma lat 19~ sił, że na drugi dzień bed'ł udzielali w~ć. ~~ród amerykan?kt me . chce mteć 

· . . . ' Sakrament bierzm wania. WięCeJ tnteresów z N1emcarn1. 
chomaż wydaJe ~~~ ~tarszy, ~e . Na drugi dCień mieliśmy 3 msze św.. ::iluszna to kara za brutalność nie• 
względu na rozwtmęcae ftzy~zme. bierzmowanie i kazania po polsku i !'O rnieckq. 
Ma 5 stóp i 7 cali wysokości, wa· niemiecku, na trzeci dzień takłe 3 

· ży 135 funtów, skóra gładka i czy• ~sze św .. i jeszcze bier?mowani~ Trze~ 
sta oczy niebieskie nos lekko rzym ~1ego. ~ma o godz. ~ po p~łudm~ ks1ot 

·' 1· · " bl d t h za m.sJonarze Franctszkame OdJecbal-
skis wł~sy fa Isle, Jas_no on , roc C: do ionej kaplicy i tak się zakot.czyła 
na k:mczynach b1aławe1 spalone urPczystość w naszej kaplicy. 
od słońca. Uczestnik. 
Są to bncia znani pod przezwi · 

skiem aMelHzasc j t>OChodzą, z No 
wego Meksyku. Poprzednio trudnili 
si~ frvzjerstwem, później byli drwa. 
lami i zawsze nosili się z myślą 
wyjechania zagranicę. 

Z Rio Grande do Sul. 
WALKA SMIERTELNA Z TY· 

GRYSEM. 

SAO PAULO, 27 stycznia 1924 r. 
Do Szanownej Redakcji 

.Gazety Polskiej• w Kurytybie. 
Wielebny Księie Redaktorze ! 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie 
niniejszej korespondencji na lamach swe 
go poccytnego pisma. 

Dnia 27 b, m. na odbytem zebraniu 
nad;;wyczajnym po dłuższej dyskusji 
wy brano nowy zarząd w skład którego 
zostali wybrani : prezes p Andrzej 

F · S l Krzyżanowski, jednogłośnie, zastępca p 
My~liwy rancasco uarez, po u Józef Pietrzak. sekretarz Franciszek Szy· 

jąc przeJ niedawnym czasem w gł~· mań~ki, p;ęć siódmych głosów, zastępca 
b1 stanu spotkał się oko w oko z p. Jakób Bąkowski, kasjer Michał Wi
tygrysem. Nie tracąc zimnej krwi chan, powołuJąc na pomocnika p. To
wyrwał natychmiast z za pasa nóż masza Licbtfelda, którego og6ł zatwier· 
i nim postanowił bronić się prze. dził, chon,~owie : p. p. Adam Schecz i 

Zygmunt Hajndrycb. 
ciw dzikiej bestji. Tygrys jednak Nowo wybrany zarząd jest pewny i 
powalił go na ziemię. Rozpoczda liczy na poparcie wszystkich uczciwych 
si~ rozpaczliwa walka, Na krzyk członków, a nie zważając na krzyk ni
Suareza i ryk tygrysa nadbiegli je. klych jednostek, tuszy sobie iż będzie 

· bT S mógł wywi~zać ai; z powierLOnych mu 
go towarz.ys~e. l za 1 1 ty~rysa. Ua· obowiązk6w, starać się będzie o zado· 
rez został Ct~2ko poramony. wolenie na1bardziej niecbętn~·ch, o ile 
------=-:=--~~~~- ci sami będą wiedzieli czego chcą, n:e 

)J apierosy • VEaDOc Y O tl K l oba~iając się ·uczCJ'Yei ~~y~yki, służ~·ć 
mieszanina będz1e każdemu, o lle zaJdzie potrzeba, 

------------ nawiąże stosunki z kraJem za pomQcą 
korespondencji i starać się będzie o u
trzymanie i krzewienie ducha Polskiego 
wśr6d młodzie~y i dzieci, za pornocą 
środków przewidzianych w statutach 

Poęo FJ"io, 31 - l - 1924 Towarzystwai które jak dotąd mało 

Szanowna Redak~jo l 
Ch~e si~ podzielić ze Sz Redakcj'ł 

i Sz. Czytelnikami wiadomoś~i4 z na• 
szego ukl\tka. 

D.1ia 27 stycznia b. r, przyjmowa
liśmy księży misjonarzy I•ranciszka 
nów z Kurytyby, którzy przybyli _tu 
w zast~pstwie Ks. Biskupa. 

były wyzyskane. 
Przystępując do pracy hasłem naszern : 

Nie złamie nas burza, Nie strwoży nas 
grzmot, Gdzie sila w o l i poslucba 

Racz przyjąć Wielebny księże Red · 
ktorze, wyrazy wyspkiego szacunku. 

Prezes -Andrzej Krzy~anowski, 

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

---------------------------
Woźnica 

Posz~ufQ się woźnicy, umiejącego 
dobrze obchodzić się z końmi 

Bliższych wiadomości udzieli: Guilher· 
me Etzel, rua Slio Francisco 53 - 55 
(dawniej Collectoria Federal). 

Stanidław Zarernbskii zarnieazkały w 
Cleveland, Półaocna Ameryka, poszu . 
kuj9 brata swego Franciszka Zarembskie· 
go, który w roku 1908 wyjechal z Ło
dzi do Brazyłji i osiadł w Stanie Rio 
Grande do Sui. 

Poszukiwany lub ktoby wiedział miej 
sce zamieszkania poszukiwanego go 
zechce skomunikować si~ z Konsulatem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie. 

Wszyscy posiadacze tymczasowy~h 
świadectw n1 Obiigo.~je 5 proc. krót
koterminowej Wewn~trznej Pożyczki 
Państwowej z r. 1920 (nie miljonówk ) 
zechc14 nadsyłać wymienione wyżeJ 
świadectwa do Konsulatu R. l'. w Ku· 
rytybie, celem wymiany tychże m:. 
0Jligacje. Konsulat 

........................... 
: Dr. Zygmunt Gradowski ; 

: 'ADWOKAT ' 
l Po ukończeniu uniwersytetu\ ~ * ma zaszc~yt zawiadomić Sz l 
' Kolonjq Polską, iż otworzył * kance!arj~ ad wokackl\ i że i ' 
' załatwia wszelkie sprawy cy. ' 
' wilneJ kryminalne, spadkowe, = * rozwodowe i t. d. i 
' Biuro i mieszkanie : ' 
• Praęa Osorio li 37 i 
;w ...................... .. 

Dnia 26 b. m. przybył do nai k!. 
Franciszkanin, przywieziony pr:ez P. 
K. Minikowakiego z kapli~}· z Lagea. 
do. W niedzielo d:t. 27 b. m. mieliśmy 
sumo i kazanie, a po nabożeństwie 
cełebrow•nem przez ksi~dza Francin1 
kanina w asystencji nauczyciel& W. 
Laski i p. K. Minikowskiego, wys:diśmy 
z procesją naprzeciw p:zybywaj'łcych 
dwóch ks. Franciszkanów Na czele 
n:esiono krzyż i ~hor4gwie. Ci co nieśli 
krzyż i chorągwie byli udekorowani w 
wst~gi zielonQ żółte Nastopnie szły 
dzieci szkolne, s za niemi ksiądz Fran• 
ciszkanin. mając przy sobie pp. Lasko 
i Mmikowskiego. W dalszylll Chlgu 
niesion" chor;gwie a za chor11gwiami 
post;powali Polacy, Niemcy i Brazy· 
ljanie. 

0Jiary na zakłady Mi S~akier 
sjonarzy Slowa Boiego Sprzeda si~ lub wydzierżawi za 

Dtie~i podczas precesji odmawiały 
różaniec po portugalsku, Polacy śpie· 
wali pieśni nabożne naszy~h oj~ów, 
zaś Niemcy odmawiali r6żan1ec po 
n!emiecku. Doszliśmy aż do em:ruzilia
dy drogi prowadzlł~ej do Pmbeirmho. 

Po spotkaniu si~ z ksi~źmi Francisz· 
kaninami przeczytał powitalną mow~ 
w j~zyku portugalskim Piotr Scbrainer 
\!czeń szkoły, poczem kilka słów po 
witalnych wygłos!ł p. M mikowaki i 
ruszyl1śmy z powrotem do kaplicy 
przy dżwi~ku dzwonów i trzasku ra· 
kiot W kaplicy dzieci si~ ulokowały 
po obu stronach ołtarza i odśpiewały 
w j~zyku portugalakim :~>NiechaJ b~dzle 
pochwalony Przenajświ~tszy Sakra• 

'W Polsce. ceno umiarkowaną Siakier, składailł· 
cy sio z czterech alkrów ziemi, 

Z Kuryh·by : dużego i "' dobrym stanie sio znajdu• 
Franciszek Wójcik 1$, Emilja Wój- llłCego domu mieszkalnego, pajolów l 

cik 1$, Józia Wójcik $500, Jadzia Kru• inny~h ulepsze1' gospodarskich, polot 
kowska $600. bny w d~stryk~ie Nowa Polonia, w 

Zt li'onta Grossy : miejscu, gdzie krzyźuią siQ drogi pro' 
Helena Jabłoóska 5$. Wacława Bie·1 wadzllce Jo Camro Comprido, Santa 

lecka 5$, Julia Mędry 2$, Pani Zwi~rz· Felicidade, S lgnacio i Orlean5. Jest 
chaezawska 3$, Tomasz i Tekla Teodo· doskonałym punktern dla każdego int 
rowscy 5$, Antoni Hałas z Araukarji 2$, teresu 
Jan StasiJw.ski 10$, Szczepau Trojano- Bliższych informacji nabyć możn& 
wski 8$ na Prar;a Tiradentes w sklepie pod 

Wszystkim ofiarodawcom niech Bóg nr 19, 
obf1cie zapłaci. Pomimo wszystko stwier
dzić trzeba ~a dla licznych naszych Ro
dak6w w Brazylji • Wiara i Ojczyzna• 
nie są czczt~rni słowami Stwierdzają to 
ich wspaniałomyślno ofiary. 

---------------------------
Ostatnie wiadomości. 
NOWY JORK - Z okazji śmierci 

Wilsona, ambasador niernieeki z polecer 
nia swego rządu nie wziął udziału w 
narodowej żałobie amerykańskiej i nie 
kazał v•ywiesić bandery do połowy ma· 
sztu, jak tego wymagały prawa mi~dzy1 
narodowe. 

PostQpowanie to :rządu niemieckiego 
oburzyło w wysokim stopniu cały naród 
amerykański i b~dzie miało bardzo przyJ 
kra dla Niemiec nastQpstwa. Pożyczka, o 

-----------------------~ 
Dominik Kureoki 

PosJd zakład krawiecki 
(JUca Alegre N ... a 

Wielki wybór rnaterjałów na ubranie 
larnówienie wykonuje się w razie po• 
trzeby w 24 godziny. 

ao•otc gwarantowana. 
CENY NISKIE. 

----------------------~ Kurs ptenięd~y. 
dnta 13 go łutego 1924 roku. 
Kurs marki polskiej niewtadomy, 

Frank 385l Pezo zl 6~240 
Frank szw.l$400 Dolar Rł3W 
Lir $:369 Funt szterl. 86$200 
Pez 21745 

' 



D ...;ar Ił ;.; JYJ <H't: iru 
. Kłtn kiiinedVC7.~o Ch'! ur iczr.'l Sp,ecjr-1-
rość: chorl'l~'Y 'c u uszu. roo;t~ i ~~rd:a 
Kr rsu!tbr um: ul c a MaH·chr l Florlano 

n 19 R~;vdt;nr.•A ul. V ce Na co: r 
" 85. Teldon ~88 037 

-- - or.-~·at:fol!ł- tchJl:r __ _ 
0"Jer"t~r i akust.er. !" tH'~Zi~ lność c croby 
kobiece i p~cherza . Przyjmuje cd 8 do 
\:1 1 r r: 2 ll O 4 g~'dz Wlt.Ct.. Pqy u l cy 

Concelheiro B•n;r.::f~s n 11 1 C 3 l 

ł>" E"'j)łrtfioh~ 

R -7 yćenc1a t lq n<~u'tnp .. \:n u. Mtorec hto l 
De-doro n 4A P-a··,r.~··e <"d 12 d 16 
w·n-: t" ll ~r lu 'n lJ. 1 tJ!efr n ; 5 1 (.3 ) 

Dr F ranct8ilt'k i<'ł'•IU ł-O • 
PiZYJ muje t ci 3 dr· 5 p'r· pol Kot:~ul
torjnm ul• c a B, tao do Scrro Azul n 8 
R~z:yelenC!f\ Ll.ca Cnmmena;;C:c r 

A•nUjO n 1-J Ol 
. U> r. lU. ł:u\v t::SOD 

Orcr , tor-A ku'l~er Srecptnośc ch •. rohy 
kcb·ecc i r~cherz!\. K ·n~ultorJu•n A"te 
kl'l 1 d~' .M.lf<;O n 6 Teld n r. ()2 Re 

z.y ,l~ncjn t\'(.! B- r.nco o r6, Te~d.m 
n. 651 08 

.Dr Menc.cs th~ Aran.jo 
i:Spcc:am, śc; :>Vll1s 1 c hl. reny pechm za 
Przy mu.e o i 3 (,,, 5 po r' t K<Jt=lSUI

t GTĄUm Apt~k Mtn<:! V ~. rJ lC T ra-
deot;o; 05 

--::-:----:--:-....,.--,::c-
D . U:nd• H W u• uecke 

RnE'cj• 1--.~ć chf)t<·l:oy n1 rw '" i d~ e 
cinne Dy rek• ':l Ce1 ~· • "'t. ut u 1p e ki 
'll&d ~b!ećm1 przv ul .t\leim n b gdzie 
przyjmuje cd 10 do 11 t pół z rana 

07 ) 
D ·. !lłaDt~nnla t,~tobrinłm--

1\Lntkl'l ola ,1 T(. łych 1 dz <::: t Le::zy 
syfilis we "~zd < n ~tlldJ~·ch p re pa r" 
tern B s muttrcdma. L .. c.,.y chorot-y 
l" 'rw cwe i nalt.gr we }<Jk 1\;k-•h•.>lizm, 
· ut?ge~t t; K(lnsu1tuqu 1 : U1. S FrnnA 
c1sco n 54 , Aptek' ~bd;orlll!., Rezydencji( 

Tr~<V . liS" L. ch~~r• 5 n 12 a 09 
JJr. \ł' irmoncl L tuJa 

Akuszeqa 1 ope CJe K •nsult rium Ul 
l de M·tr<;:'J n 17. Pn:y jmuJe cd'-~ i pot 
do 4 t r ó l godz. po polu 'u;u R~.;zy 

dcnc;a ul. Dr 1\hmcy n 129, 
Teld •n 123 013 

n ~c q oei·a Lim a 
M .dyk Lh.n;•g·. ;::lpt CJ.alnn c: choroby 
dz.tec one, Pnyjmuje od 9 d) lO \ od 
3 da 5 Konsullor urr. A ~:ckr. M nerv8, 
Phc T rrdentes Rez~d ... ncj& U Ebano 

1\nelra n 27 04 
----=D=-r-. -=,1=-'o-r-rc-s--::N e U o 
WyJł żdża do· ch1rycn w dzóeń i w 
nc,cy P1zy_i ruje od 8 do 10 i. od 15 
d o 17. K·;nsu!tonum 1 re~y<.1encjn Plac 

T uadeLtes r 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

----------~~~~~--------UEi.\'ł"''~!li. 

Auua. t.:armcł:uuo t..'łiie~ 
ul EbAnn f'crc·ra p. 4B 0 12 - - .u-lliAlertol .. inte "tc"t--

l'lt- A 012 

.Jt4cc VY.OWłeWiCZ 

Z~by s ... t..t 2r.e z P·' ~n ebwniem i be<!, 
w zł ·Cle 1 k U('!Uku. P!omhc~t'an:e j 

wyjmo\.a I.IDie be-z bólu. 
R:::~bota p:er <Z rr.~dna- Ceny przystę-

. pne P.zy ul R ad:uelo n 8 015 

E mprez n G~1phicn Parnnaense 
Plac\do c S•lv11. & Cia Ltda. 

Papiety WSlf lkich gatunków, najroz
m ait!lr.e ~to: ąŻk i n11uk·:>we i belestry
styczr:e. Wykonuje siQ k~żdą robot~ 
d rukuska Przy u licy 16 de Novembro 

n 53 Adres telegn,f•czny .G.azeta• 
CrtiX." P<"St l R. ' 

Livrari;a Dun4tal 
P,erwsznrz~ny zakłaj drukarski, intro· 
l i ~11tnrni&, lini&rnia i f.tbrykac:jtt kS"ąg 
hl'lnd11wych W)'bór ks ;ążek i przyr:ą· 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nvm Ut.'Ustem Ul. 15 de Novembro 52 

l"ompeo Bełs 
Agent różnych f1rm Importuje psp:erv 
i puybory bturowe. Skład i biuro pny 

ulicy Jo!e Loureiro n 39 Adres tele 
graf ctny LUZO Csix'l pcstal 308 

052 
ASEKUROWAĆ SIĘ .NA ŹYCIE 

Radzimy tylko w EQWTl\TIWIE. kt6 
ra m!l swo:a f lję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de Muc;;1 o 4 A Super1nten 
dent n~ Paran~ i Bankier na Kurytybę 
Beni~>min Ferreira Leite. 051 

U b rania Sokleaae l l\'ełuiaae 
N ; wo i używane wnelkfch kolorów i 
r ~zmiarów są do nabycia po c:enac:h 
bllrdzo nizkich w • A COMMEFClAL • 
f~trbiarnt~ i Zftkład krawiecki, pny ul 
M 1roech"l Flor•ano Peixoto n 45 053 . -m,.,.,.. !OOłC 

LA SAISON 
P a n' i N a v o l a r 

El"gt nckie kapelusze dla pań i dzieci. 
F .Jrmy, przebrAnia, pipra i kwiaty 

Reform owanie wszelkich kapeluszy p!3 
cenach nizkich 

Przy ulicy l !) de Nr vcmbro n 81. 
T def•)n n 478 054 

:::, w 1eze nas10na warzyw 1 kwt ~<tóW" 

p0s 111 d" "" s!{ł<\ dtie ALEKSANDER 
W TNXARSKI, Florlcultuu Edelwe1ss 

Przy u l'cy 15 de N(..v~mbro n 27 Og·ód 
r:ozv uiicv D"' !lemhĄri:"Ador ltbttM 04 7 

(}asa Schmłclt 
\Yyr"by f11i11 nsowe żelaziwa, szkła, 
smu"icja, F arby i oleje wnetkle ma 
t erjr.ły dla inta !E:cji elektrycznej, łam 
pv etc PIAC Tir~>dentts n 3 048 

~aptda..-ia s:ria 
· K \rrystajc\el l kwiduje s ię wieliCi wy 
bór "buwia ceny niesłychtnie tanie 
Plac T•r11dentes z prawej strony ka-

tedry n l O 062 

Rodolpho ..Jou•cher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulic& J t'se 8onifacio n 3 -a 

CASA DALILA 
Estevam Monutier, 'rzy ulicy 15 de 
Novembro n 63 naprzeciw Casa Novi• 
d8des Kapelusze, obuwie l inne pr%ed
mioty dla rn~żczvzn. Nowy dom no 

we t:>wary Ceny przystępne.:____. 

CASA PARISYS 
Przy ul icy Marech!!l D~odoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nie odcisków 5$ masaż pi~kności 1$; 
1!\YC:ie wło~ów 2g500 karb~wanie 2$. 
Z wyczosków wykonuje siv na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portize. 
Joa\o B .uiar;tjus ----::-::::-:~":":!::':'=----

Ul, Man;chal Floru:no, n. 102, przyj . I•IBNIĄDZE 
___ mule o kaid.ęi gcdztntc. v 18 wn-ożyczają si~ na mały procent 

dutłto .lłłuc ;eł --pod bypotekę lub pod gwarancją 
.,:r~oń;~ony dtntysta w ?t Ameryce, z bonusów i apolis. Kupuje się i 

' ~.3 łetmą praktyką. W yry"!a bez _bólu, sprzedaje domy &iemie i majątki. 
plo!!lbUJe po ceme od 5$ J wstawta po • ' 
cenie od 10$ RJbota gwarantowt.na. InformaCJe u .rządowego ~orrertora 

Ul. Com .endador Araujo n. 24 Goc'lofredo Ltma pr~y uhcv M~rP 
0 10 chał J).;>odnro n. 38 028 

.Leih' lłloc"łl i u 
Prz.}mu;e l J 8 do 11 1 od l do 5 ej 

godziny. Pla: Tiradenten n 10 
022 

s,~,garwe, pap ernie 1 drw 
ł\..;.1 n·e 

C.Jal!la de N-o--vi_d_a_d-es ---
r.sma IlUstrowane, jurn,.le, Z!lb&wki, 

ksil}ii.d do nabożeństwa, ś ~~~te obrazy 
1 :s(atuetkr, n •. ,rozma." rze przedmioty 
"., prezenty. Paplery w szelkich gatun 
15w. Przy uli~y 15 de Novembro n 66 

-
HOTEL CURITYBANO 

W<•ntura Perc1ra de Souza & Cia 
W centrze miasta, tramWaJ t>rzy 
d.Tzwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczoł'. Po• 
syła siQ obiady do domóWi Przy 
ul. 1 de Mar<;.., o. 7 - UWAGA 
Teo hotel wyłącznie dla rodzrn. 

050 

•aa• .. ••••••••~•••••--••••••••u•• 
Wielki Sklep Polski 

)Marcina Szyndy & Ska 
Pla-c- Tiradentes N. 19 

ma zawsze na skfadzie: mąk~ pszenną, żvtnią i ku!mi.'ydzianą, culder, 
śledzie, śliwki, 1 od?.enld i lwaser wv owocowe. 

ryż,',s61, r 
d 

Ma r6wniez naj lepszą kawę mieloną z własnej fabryki. l 

T run ki krajowe i zagraniczne w ~aj lepszych gatunkach 
d 

# 

Kur.uje p1·odukta rolne jakoto: Jwkn"ydz·~· fa"f\1<:, Yiemni~k i, n:1aslo" inj.!!1 '' t'7.' wo it.p. 

SPBZEDAŻ NA KOLO~.JE HIJRTl)WNA .l DETALICJZ'1A 

CENY Pl\ZYSTĘP l'E 

' 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

' 

··~··············· .. ····--········· 
.JOSE 11 SIJRIJGI 

Sprzedaz hurtowna wszelkich ma• 
IP I">? łów i drobiazgów. Telefon n . 
146. Adres telf'~rnflrzny: •Surugic. 
S~uzvnka p(lrzłowa 40. Przv ulicv 
1!1 o~ N"v I'T'h,.o ",!:l 040 
------~C~,~~~~.~~~.~~~J)~I~A~N~------

Jana Prosdocim'a 
Oficyna merhaniezna 

Zawsze ma na skbdzie ro\l,·erv i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, B>tdio 
do SPrro J\zoJ "· 3. 021 -Betel Gaaraay 
Pra9s dA Esta(,lao n 32 i !4. Curityba
w ~obliżu stacji kolejowej Tanie i wv, 
godnie urządzone pokoje dla l)Odrółu 
jących. R~slauracja C•fe Restaurante 
Telefon 480. Whściciel 
039 J&n Ricciardella 

CASA JA«:JOB 
Jabób:1 Gr]nspunda 

Fabrvka mebli1 materacy1 kołder 
i nła!':zc~y niPorzemakalnvch. Po· 
siada meble nowe i utywane. 

Spr7f'·óaż na wvpłaty. Przy ulicv 
1 de M~r<;o o. 18 Telefon o. 389 

041 
----~~~~~~~~~-----•• G . UA.RBEBA 

Wyldada cały kur~ rac!:mnkowo, 
ści i buchalterii handlowej podług 
najprędszt!go i najprakt-ycz:nit> jszPgo 
systemu. Przygotowuje uczni pra
ktycznie do ob!~cia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry• 
kacb. L~kcje kaligrafji utywanej w 
buhalterji. Ulica Floriano Peixoło 
n. 55. 019 

(JĄSA PRl\TT, 
Skład maszyn do pisaoi~ Re 

mingtoo i Oorooa; mac;zyo do liw 
czenia oraz k as , Rf>giqtradora c -

Przy· ulicy 15 d ~ Nov· mbro n. 66 a, 
052 

_.;...łJ!!'!"A~S.t\~L~0-=11=-=B=".&,~B:-:D~A.:----
Fabrvka chustek, wyk l OUJC naj· 

roztuaitsze hafty1 mereżki i pliso· 
waoie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

Pl:-tc Tirl• dente~ n. 25 026 
Y'"lSANit\ NA ItlASZYSIEJ 

llCZY 

Ellsa (Jonstantłua Rocha 
przy ul. Commendador Araujo o. 52 

Pt·zyjmuje i wykonuje szybko 
wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie 038 

PB.t\KTY(JZNA SZKOŁĄ 
HANDLOWA. 

Prz'{ uL Dr. Maricy n. 103 na pi~trze 
Dla buehalterów i kore•p•o-

dentów 
Ca.ły kurs trwa 15 miesięcy. w skład 
którego wchodzą 4 hiura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się można 
ZRWSZe 027 -

ADWOKA.CJI . 
~~~~~~~~-----------AZEVEDO MACEDO 

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi wszelkie sprawy cywilne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathuiny. Koszta z g5ry płatne Biu· 
ro A v Vice ' l" M •er-. •do 2() 078 
- DR BE!IICJAMIN LlNS 
Blu•o C ' ncelheirl\ Barr 11du 181 (068) 

--oAVlD ~ILVEIRA DA MOTA. 
2 biuro rejent11lne S·erot i lnventarzy 
Przy ulicy Marec:hal Fłoriano Peixo, 
~o 2 a. 042 

DR GASTAO FARIA 
8 1uro Plac O&orio n 49, !Telefon e26 
044 . --....... 
- DR- HUGO ANTONIO DE BARROS 
B1uro ulica Buenos Aires n . 15, 'feie 
fon 666 080 
--- DR ULY...,:SES YJEIR!1. 
Biuro ulica Rio Branco n 8J. Tele 
fon. 376 . o20 

~~~~~~.:Gmami!JmJ~~~~~t 
~ Największy wynalazek dla leczen{a S \? fiłisu 
H Eli..:x:ir .,9:1.4'" 

~ uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn . 21 tute~o C 
1916 roku, Nr, 26 

Zwalcza skutecznie c;yfihs bez UI~Oi:iZpit.czeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środktem, czyszczqcym krew i lelrardtwem wielkiej wart0ści. 
Już przy u1yciu trzeciej fia!!zeczki, objawy choroby naw;1t poważniej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rękfl 
odjął. U 9C.0/o mężczyzn żc:matych , którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przyczyni}, że tysiące kobiet zamężnych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało. 

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

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" naj0dpowiedoiaj
szem lekarstwem. ponieważ nie atakuje żołądka i jest prlyJemnym w 
użyciu. "ELIXIa 914 • nabyć można we W3zystkich aptekach i skła .. 
dach apte1·znych w Brazylji. 

~ Główa,. skład Galvii.o e Cia. S . P a ulo . .ł.v Mio .Jqao l-13 . 

~~~~l*Y~~~lfllj~lf~~t;· 

Szanowne Panie I r l
la~~~~~~~~lil~~'!a~~~~~!li!a~~ 

W ciągu 4 •ch godzin UW;J'mć sie m<Jżt>de od kołek rm\Cicz• 
~ avch~ if>żfli użvwr-t6 h,.. h~'''· i , Fl.lJXO SI<~ n t\ TIN .\c 

l uznana przez Narodowy Departament Zdrowia Publicz'lego, pismem dnia 28 
czerwca 1915 roku. Nr. 67. 

>Finxo-Sed~tina• :est Judyuy rn zuanym produktem leczniczym, 
'·· którego skutek jest najszybszym w lec~e-D.iu niedornagań kobiecych. 

Kolki maciczne leczy w cia,gu 4 (!h godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb. - Przy innych chorobach kobiecych • .Fluxo Se4łatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedornagania kobiece. 

Zaleca się IPlmrzom i akuszerkom. 

GaJyilą & Cia 
JOfłyni de~ozytarjusze: 

S!o Pau!o AvenidaSno Jollo 145. 

~~~~~~ml11~~~~~~-
s 

~---···s~~mam&R~-·~e•~---~··t • 8 Towarzystwa FraucoskJe Zegla&"i lllorskiej. l 

1 "Ghargeur~s Reunisł' i ~~Su d Atlantiqua~~ 
li Resularoe odjazdy z por tów Santos i Rio de Janeiro 
B do H.1wre i Bordeaux. 
S Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami Ju. 
III ksusowemi posp:esznymt, które odbywa ją podtóż z~ Santos 

i do Francji w 15 doiach 'oraz statkami specja.loie urządzo• 

l 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po, 
mieszczf'nie 

Statki maja do dyspozvcii kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havre czyi' z Pallice do Gd11ń•ka od 

B bywa sio pociąg,mi francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
l; do Gdań,k\ statkami komj). francus~iej • Transatlantique•. W ten 

sposób uniknie s!v różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
żeni nasi pasaź~rowie na granicy niemieckiej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z SA.NT08 Z RIO DE JANEIRO 

.. LUTETIA.c 9 lutego 10 lutego 
,BELLA ISLEc • 14 :. 

11 , FORM OS E• , 29 ., 
11 •MASSILIAc 8 marca 9 marca s 
M· Sprzetiat biletów z Bra·.~ylji do Polski oraz z Polski do 
11 Hrazylji t. z n. (bilhetes de ch :unada) załatwia i bliższych in· ~: 
R formacji udziela 
11 Ignacy Kasprowicz f 1 
~~ Avenida l .. uiz Xavier N 281 Kurytyba. lm 

łWISIIIIII2KIBIIIIIIIBI11'1łlmlłi!IRBIIi1Blllłlłl' ci 

Charutaria e Casa de Seccos e lUo~bados tv 
Jose K o e r b e l Importuje wprost. 8 

Zawsze ma składzie ~nystko. co wc~odzi V.: zakr.;s . materjlłlów spożywczyc tt 
W1olki wybór: cygarntczek, faJek tuteJ~zyc:h 1 zagnr:ucznych , torebki na t) t! bl 
i wuystko potrzebne dla palących Skład zna~ych !?:;gar bah!skich jak: s 

01 erdich & Cta" Stender, D .. mneman, Costa, Ferre1rll & Penna1 M. Sennin & c ul 
Ulica Jose Bonifacio N !4 (l 

0
, 

-----------------------.. &-------~---------------.----
C A S A B l C H E L S p rzy ulicy 15 de Novembro N.:7o. ~~ 

Załaź. w 1897 przez Ąlf .. eda E"ntsla Bichels ~< 
Ma zawsze na składzie wielki wybór kap~laszy dla pań i dziecni 

zabawek, materjałów" przt;dmioty właśc1we na preseoty, oraz oa karnaw 
Warto .przekonać sic: osobiście o dobroci towarów jsko też 0 n.cz 

kich cenach 083 IY 

!li!~~~~~~~~~~~~~"'~~~~ bi. ~~ ~~!f" 
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