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do arszawy. Pobyt królestwa rumuńskich 
w Polsce był najlepszym dowode::n stale za· 
cieśniających się węzłów pomiędzy Polską a 
Rumun ją. 

(Dokoń. nastąpi.) 

----------------------------------
Wladamoicl 1 Polakl. 
POCHWAŁA SEJMU ZA DOKO

NANE PRACE. 

Po uchwaleniu pełnomocnictw skarbo
wych w pierwszych dniach stycznia b. r. 
Marszałek Sejmu p. Rataj odezwał się w te 
słowa: 

- Jakież są dotychczasowe wyniki pań
sktch badań ? - zapytał dziennikarz. 

- O ile zdołałem się zorjentować do
tychczas, warunkami przedwstępnymi rozwoju 
stosunków ekonomicznych między Polską a 
japonn byłoby utworzenie regularnej, bez· 
pośredniej komunikacji morskiej przez Gdańsk 
przy pomocy okrętów japońskich oraz uło
żenie si~ z bankami w sprawach kredyto· 
wych, które trzebaby przed rozpoczęciem 
stosunków mieć zapewnione. 

-Jakie towary mogłyby być przedmio 
tern handlu między naszymi krajami ? 

- Najrozmaitsze. Najważniejszą rzeczą 
jest tu kalkulacja cen. Przekonam się o tern 
dokładniej po zwiedzeniu Łodzi i Górnego 
Śląska, okręgów przemysłowych, najb·udziej 
mnie interesujących. 

NAPRĘŻENIE STOSUNKÓW GOSPO
DARCZYCH W GDANSKU. 

Dzięki skandalicznej polityce p. Askena· 
zego przed Ligą Narodów znalazły się rów
nież sprawy kolonistów niemieckich i opt~n-. 
tów. Dnia 2 lutego 1923 roku Rada Ltgt 
Narodów na skutek bezprawnej skargi 
Deutschtumsbundu odesłała kwestje te Try 
bunałowi Haskiemu z zapytaniem, czy spra
wa kolonistów posiada znaczenie międzyna· 
rodowe i czy rząd polski postąpił zgodnie 
z przepisami traktatu. 10 września Trybunał 
w Hadze wydał orzeczenie, stwierdzające, że 
sprawa kolonistów posiada znaczenie między
narodowe i że rząd polski naruszył przepisy 
traktatu. Skandałicznem orzeczeniem z pun
ktu widzenia prawnego zajęła się Rada Ligi, 
przyjmnjąc je 27 września do wiadomości. 
W odpowiedzi na prośbę Rady Ligi Mini
ster Dmowski wystosował do niej obszerną 
notę z dn. 1 grudnia, w któiej poddał kry
tyce orzeczenie haskie i zaproponował polu
bowne załatwienie sprawy, godząc się na 
wypłacenie kolonistom odszkodowania, lecz 
odmawiając zwrotu kolonij, 14 grudnia Ra
da Ligi zajęła się notą Dmowskiego i wy
brała komitet trzech, któremu powierzyła 
wypracowanie rezolucji. 

Rezoluc}ę, przyjmującą do wiadomości 
oświadczenie rządu polskiego, po wprowa
dzeniu do niej odpowiednich poprawek na 
korzyść Polski przyjęła Rada Ligi Narodów 
w dniu 16 grudnia. Komitet trzech ma na
dal śledzić przebieg sprawy. 

Kłajpedy. Dnia 15 stycznia Litwini na dro· 
dze zamachu zajęli Kłajpedę, zaJmowaną 
przez władze sojusznicze. Przeciwko temu 
gwałtawf zaprotestował rząd polski 13 stycz
nia, a 2 lutego sprzymierzeni wystosowali 
do Kowna ultimatum, żądające wycofania 
powstańców z Kłajpedy, 8 lutego rozpoczęły 
się jednak pertraktacje delegata Ententy w 
Kłajpedzie p. Clinchant z rządem kłajpedz 
kim, 13 lutego odbyło się demarche państw 
koalicyjnych w Kownie, a dnia następneg~ 
rząd litewski zgodził się poddać sprawę Kłaj
pedy Konferencji Ambasadorów, która 16 
lutego wypracowała wytyczne linje statutu 
Kłajpedy. Wyłoniła się natychmiast sprawa 
słusznych interesów Polski w porcie kłaj
pedzkim. Rząd polski domagał się zagwa
rantowania dla siebie specjalnych przywile
jów w Kłajped:c:ie. Na tern stanowisku sta
nęła Rada Ambasadorów, która 8 sierpnia 
wykończyła opracowanie statutu, zapewnia
jącego udział Polski w zarządzie Portu, gdzie 
mamy otrzymać również koncesję na lat 99. 
Rząd litewski statutu nie przyjął i w nocie 
z dn. 21 września domagał się wprowadze
nia do statutu poprawek, mających ograni
c.zyć prawa Polski w Kłajpedzie. Rada Am· 
dasadorów przekazała wobec tego w dni. 25 
września całą sprawę Radzie Ligi, zaznacza· 
jąc, że stanowisko Litwy zagraża pokojowi 
Europy. Rada Ligi zajęła się tą sprawą 15 
grudnia. 17 grudnia Rada Ligi Narodów e 

przyjęła rez0lucję na zasadzie której ma zo
stać wybrana specjalna komisja, k'óra prze
studjuje projekty konwencji. Taki obrót spra
wy, mogący pogrzebać ko!'zystny dla nas 
projekt konwencji wypracowany przez Rad;., 
Ambasadorów, ukrywa poważne niebezpie
czeństwo dla sprawy polskiej. 

Z oowodu uchwalenia w trzeciem czyta
niu tej ustawy pragnę uczynić pewną uwagę. 
Stało się już modą wymyślanie pod adre
sem sejmu naszego. Niewątpliwie ma on 
swoje wady, ale choćby pobieżne przejrze· 
nie "Dzie11nika Ustaw" pokazuje, że Sejm 
ten w ciągu ostatniego roku dckonał wiel
kiej pracy. U chwalenie prawie jednomyślnie 
ustaw podatkowych jest najlepszym tego 
wyrazem. T a ustawa o pełnomocnictwach, 
wymaga-ąca od sejmu wielkiej ofiary, bo 
zrzeczenia się na pewien czas uprawnień, 
jest jeszcze jednym dowodem ofiarności 
Sejmu i tego, że zawsze kieruje się on inte
resem państwa i uwzględnieniem ciężkiego 
połozenia skarbu. 

STOSUNKI POLSKO-JAPOŃSKIE. 

Przygnębiające położenie gospodarcze w 
Gdańsku od czasu wprowadzenia guldena 
gdańskiego oraz wskutek dalszego spadku 
marki polskiej pogarsza sie coraz bardziej. ' 
Cały przemysł i handel tamtejszy jest w o· 
gólr.ej stagnacji, której końca przewidzieć 
nie można. Szereg firm znajduje się w sta
nie likwidacji, ponieważ podatki wzorowane 
na bardzo dobreJ konjukturze, przez zapro
wadzenie guldena gdańskiego znacznie tę 
kanjukturę pogorszyły, skutkiem czego han
del nie jest w stanie ponosić wysokich po
datków. Koła handlowe skarżą się, że wol-

Co do optantów, to choć orzeczenie ha
skie było również niepomyślne dla Polski, 
to jednak decyzja Rady Ligi z dnia 17 gru
dnia nic o niem nie wspomina, przyjmuje 
natomiast wniosek Polski, aby sprawę od
dać bezpośrednim pertraktacjom polsko-nie~ 
mieckim. Z obu więc tych spraw wyszliśmy 
o!:Jronną ręką. 

Do wszystkich kłopotów naszego młode
go państwa dołączyła się w r. 1923 sprawa 

W walca o mlljoa:r. 

jeśli chod:ii o zacieśnienie węzłów z pań· 
stwami sojuszniczemi, to musimy zanotować 
wizytę marszałka Focha w Polsce, który 
przybył do Warszawy na uroczystość 3 maja 
i odwiedzał następnie szereg miast polskich. 
Wizyta ta była wspaniałą manifestacją fran· 
cusko-polskiego braterstwa broni. Pozostanie 
ona na zawsze wyryta na kartach historji 
Polski. Również pozostanie w naszej pamięci 
pobyt w Warszawie rumu'ńskiej pary kró
lewskiej, która w dniu 24 czerwca przybyła 

Przez kilka dni bawił w Warszawie p. Ma
suda, radca Izby ltaitdlowej w Osaka. Za
pytany przez jednego z dziennikarzy polskich 
o cele przyjazdu do Polski, p. Masuda od
powiedział: 

Zainteresowanie Polską wzrasta w Japonji 
z dnia na dzień. Dowodem tego projekto
watre w najbliższym czasie utworzenie to
warzystwa polsko· japońskiego w T o ki o. 

Na czele tego towarzystwa staje baron 
Megata. Celem towarzystwa jest praca nad 
zbliżeniem ekonomicznem i towarzyskiem 
obydwu krajów. - Przybyłem tu, aby to
warzystwu temu dostarczyć materjału dla je
go prac. 

ne mia3to chcąc ratować skarb, stosuje me· 
tody komunistyczne, ponieważ pobieranie 
nadmiernych podatków równa się socjalizacji, 
wywłaszczając posiadaczy na rzecz skarbu 
i godząc w ten sposób w zasadę własności 
prywatnej. 

Brak płynnej gotówki przybiera rozmiary 
katastrofy gospodarczej. Przy staraniach kre
dytowych przemysł i kupiectwo napotykają 
na nieprzezwyciężone trudności, ponieważ 
banki i instytucje ~redytowe bardzo mechę· 
tnie udzielają pożyczek. Szalony ten kryzys 
gotówkowy wprawia nawet poważne firmy 
w stan wegetacji i walczą one z niezmier· 
nemi trudności. Redukcja produkcji i persa· 

czas. Tam nikt nie usłyszy nic, bo turkot wago· - O, nie, nie l - woła ona stanowczo. - Wi· zwłocznie i patrzą zdziwieni na wchodzącego fun• 
nów wszystko zagłuszy. działam wyratnie jakąś twerz przy szybie, a potem kcjonarjusza. 

Około północy staje pociąg na jednej z więlr· słyszałam dobrze jak ktoś przy zamku manipulo• Kurt 1.agl4da takte ciekawie prl ez drzwi, nie 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, szych stac~i, gdzie si~ Jokokomotywa zmienia Po. wsł Popatrz, te rygiel ~ łamany. poznaje jednak barona w jego zamaskowaniu, a 

przez Jerzego Bornes'ćl. tern rusza dalej i niebawem ukazują się niebotycz~e, - Rzeczywiście - mówi Kurt przera:tony, pa• Alfreda wogóle nie zna. 
śniegiem pokryte góry, odbijaJące jasno od ciemne trząc na złamany zamek. - A wi~c przeclet na• Na pytania zadawane im, odpowiada Alfred 
go tła firmamentu. pad! Pewno są tu jacy§ rabuc;;ie w poćiągu, tylko zmienionym głosem, te spał mocno, te tak on, jak 

Niebawem wieżdt.a pociąg do tun<>lu, pr:!echo dla czegoż oni sobie wła§nie nas wybrali? i jego towarzysz nic nie słyszeli. 
_ Co nam to pomoże? - desperuje Alfred. dzącego przez olbrzymią g6lę, a s~mer i turkot kół, - O. ja si~ ~miertelnie boję, Kurcie - szepcze Niebezpieczeństwo dla nich minęło. 

_ Jacłą oni wprost do ojczyzny, a tam nie wolno zwiększony stukrotnem echem. wywołuje efekt nie• L;ana drżllCO. - To żaden obcy złodziej, któremu Funkcjonarjusz wyszer\ł, zamkn,wszy za sob&, 
im wrócić. Pod ~adnym warunkiem nie śmią oni ustaonych wystrzałów i salw. cb!>dzi o pieniądze. Ta twarz ... zdaje mi się, że jfl drzwi ich przedziału. Wuystkie poszukiwania zo· 
tam żywi się dostać. Pytanie tylko : w jaki sposób - Teraz czas - woła Alfred i wstaje z sie· gdzieii już widziełam l Jestem pewna, ~e to znów stają bez rezultatu. Zoątaje tO" dla ka~dego barJzo 
temu zapobiedz ? dzenia. zamach na nasze ~ycie. Pomyśl o Oldze t niepokojącą zagadlua. 

- Obmyślimy to w drodze - mówi baron - Baron idzie za jego przykładem i zaopatrzeni Kurt blednie, gdyż zdaje sifl mu, M Liana ma Tymczasem wyjecbał pociąg z tuoelu i stanfłł 
a teraz śpieszmy na dworzec. w rewolwery,. wyohodzą ob~j towarzysz~ na wązki rację. na następnej stacji, skttd po kilku minutowym prze· 

Niebawem opuszcza Alfred hotel, Baron wycho· kurytar%, ośw1etlony tylko k1lku lampam1. stanku znów dalej ruszył 
dzi o kilka minut później i jedzie doro~kq na dwo· - - Nie ma tu ani ~ywej duszy. Pa!'derowie - To pewno ten sam łotr, który się w Medjo. Podrótni U!!pokoili się i po większej części tasnęli. 
rzec, gdzie się ze sprzymierzeńcem swym spotyka. śpill wszyscy, a i ze słutby koJejowej nikogo nie widać. lanie pod maską amerykańskiego lekarza targnili hci•g pędzi teraz bez przestanku i ze zwięk· 

Kurta i Liany jeszcze tam nie ma. l Alfred przystepuje do drzwi są oiedniego prze na życia Liany · Widocznie wyjecbel 00 za nimi i szonym poś,9iechem przez zaciemniony nocfł kra• 
Skoro tylko ekspresowy pociąg nadje~dża z po· działu i przytula ucho do z a~łOtlięlej szyby. Potem pr6bowal znów zbrodniczy plan sw6j wykonać. Nie jobraz. 

łudnia, ulokowują się obaj towarzysze w ostatnim klad~ie rękę ~a klamkę, lecz bez rezultatu. udał on się zaś tylko dzieki czuJnotlei Liany,.. Kurt i Liana poło!yli się napowrót, lecz nie 
nocnym wagonie i schowawszy się za f1raneczki, - Zamkmęte - szepcze haron rozczarowany. Gdtie_ się jednak podział, t~n zbrodniarz 1 Musi mogą usnąć i cicho rozmawiają ze sobą. 
obserwują przez okno swe stugłowy cisnący się - JakM~ my się do waętrza dostaniemy? on pprz,ecleż taszcz~ bbyć w pocuur?·k K t . ś . W sąsiednim przedziale naradzają się obaj 
tlum na peronie. - Bagatela - odpowiada Alfred, wyciązajac l e 0.0 gmewu 1 0. urzem~ zaciS a ur pu~ ci, sprzymierzeńcy, lecz żaden z nich nie ma odwagi 

- Oto oni - szepcze Alfred do barcna - z kieszeni swoje narzędzia. - Proszę tylko uwa• a plan Jego s~ybko Jest nłozony. . do nowego zamachu. 
wsiadają oni do tego samego wagonu, tylko do in- tać, aby nas tu nikt nie zaskbczył. b" - Musz~ ?dłszukać tego łotra l - woła 1 wy- Nagle przerywa długi. przeci~&gły świst nocną 
nago przedziału. To rzekłszy, zaczyna on kolo zamku manipulo Iega z prz~ zta u. . cisze i pociąg zatrzymuje się w otwartem poln. 

To rzekłszy, cofa się były aktor w gł11h i kła· wać i po chwili odskakuje rygiel z łoskotem. .
1
-: ~ur~Ie l :- woła .L~ana .zatrwo~ona. ~ Na Podr6tni zrywają się zn6w zaniepokojeni. O-

dzie palec na usta. Rownocześnie jednak r:>zlega się głośny krzyk mi ośc os fł, me z.os~wiaj mme sar:neJ.. l twieraja się drzwi i okna. Każdy pyta o powód 
- Są oni w sąsiednim przedziale - szepcze kolliecy z wnętrza przedziału . ~urt wstrzymuJe ~IQ,_ gdyż oba.wla. 81~ sam zo: tego nadprogramowego przystanku. 

on. - Cicho więc, aby oni nas tu nie usłyszeli. - Kurt l Kurt l - woła f iana rozpaczliwie. stawić ż_onę . bez opiekł, ~ostawla Jednak drzwi Lecz urzQdn'CY sami nie znają jeszcae dobrze 
- . Jak wybornie się to składa -· tryumfuje - Wstawaj, bo nas napadają l otwarte 1 P.o.Clska d_zwon.ek elektryczny. . powodu. ZłAtrzymali oni pociąg na eygoał ostrze• 

baron Foebren. - Na djabłal - zgrzyta aktor. - Wszystko . Po chwili przybiega Jed~n za słutby koleJOWej gający oddalonej budki budoiczej. 
- Znajdziemy moze jeszcze tej samej nocy stracone, uciekajmy. · 1 pyta barona .0 jego ~danie. . . - PojedEiemy zaraz dalej l - woła kondukt\Jr. 

korzystną sposobność - odpowiada Alf1·ed. Odskoczywszy szybko, wcivJa on barona Foe• Kurt ~povyiada co Się stało. 1 pokazuje mu zła· - Proszę nie wysiadać. 
w kilka mi_nut później wyj~zd~~ pociąg ze sta- bren do wsp.ólnego pr~~ "- "łu ~ zamknąwszy _ci. ma~ rygteł 1 uszkofdz~n~ drz~n k 

1 
. 

1 
. Po chwili rusza pociąa, ale wstecz, a nie na-

cji. z nadrfśC!em nocy układaJą SIC wszyscy pasa- chutko drzwi, zasuwa je na 1 'i 1el Slyszll om, Jak rzera~ony tern un CJOnarJusz. 0 eJowy z~o UJe przód. 
tarowie d:: snu, tylko pomocnicy O gi o spoczyn- się Kurt zbudził i nadsłaoo .. Ją z drżeniem, co on syg~ał~m lnnyc~ sw~ch k?leg6w 1 zacz~na się ba- - Cc to ma znaczyć? - pyta jeden drugiego 
ku nie myślą. pocznie. dan1e 1 pr~eszuk1wame w _mnych przedz•ałac~. zaniepokojony. 

Siedząc obok siebie, układają oni szeptem plan Po chwili wybiega Kurt na korytarz i patrzy Wreszcie przy~hodzi 1 k?łej na. przedzud, w W1docznie przestrzeń nie jest wolna. Słutba 
ku zgubie Kurta i jego zony. na wszystkie strony. Nie widać jednak nikoao. a którym ulokowani są pomocniCy Olg•. kolejowa patrzy na niezmieniony, Swietlany sygnał 

Alfred sprzeciwia si~ z pocz!łtku ryzykownemu słychać tylko ogłuszający turkot kół. .Alfred i baron Foebren przygotowani są jednak i czeka niecierpliwie, zatrzymawszy znowu pociąg. 
planowi barona, nie umiejąc dai jednak lepszej Uspokojony wraca więc baron do swego prze- na wszyśtkie ewentualno§ci. Powkładali szybko pe- Pasa~erowio stoją w oknach i żywo zo sobą 
rady, musi się w końcu na to zgodzić. działu i zam)·ka srzwi za sobą. ruki i fałszywe brody i rozebrawszy się do koszuli, rozmawiafą. wyjuniajJtC sobie wzajemne swe przy-

- Czekajmy jeszcze. dopóki nie wjedziema do - Musiało ci się tylko zdawać, serca - mówi uło~yli się do snu. puszczenia. · 
tUD&Iu - radzi on. - ~o będzie naikorzystniejszy on do drżącej Liany. Usłyszawszy pukanie do drzwi, otwieraj14 oie· 

t 58) 
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nelu przybiera zastraszające roz
miary, odbijając się ujemnie nasze
kich masach pracujących, gdyż sze
regi _bez~obotnych zwrastają nie· 
pomterme. 

DB. AL"LEGRET"fl FILHO 
LECZENIE OGÓLNE. 

Specjalność: ch~roby kobiece i dzie· 
'" .;. . L '"YJT.uje oJ 10 do 12 i od 4 

do 5 
Konsultorjum i rezydencja: ul. Cnm

mendador Araujo n, 5·J, Telefon n. 65'J 
o 2 

Przegląd religijny. 
lJohversyteł katolicki w JeJ o 

zolimie. 

Dzięki energi~J.noj pracy karJynała 
Ferrari' go został w Jerozuliwiu olw&rty 
Uniwerl>ytet katolicki. kt0ry rozpoczął 
naukę z okolo 200 słuchaczami, którzy 
w wiQkszeJ czQści są wy7.uania kato11ckiPgo . 

W Betleemie otwarta zost11ła ft.ja Uni· 
wer:~ytetu w zakładzie ks1ety S Jiezjanów. 
. Projekt zaludmania Pałestyny przez 
Zydów i odbudowaula pań ;t w a sjr ńskie· 
go doznał zupełnego f1aska. Żydzi opusz· 
czaj~ .Ziem Hl ob1ecarHl" masami, tak że 
i ich gubernator z łaski Wielkiej Bry• 
tanji wnet nie będzie miał co robtć w 
1-alestynie. 

Guatemala. 

W tej maleńkioj rzeczypospolitej po
lożnnej w &rodkowej Ame1·yce, przez 50 
Jat prowadzono zaciętą walkę przeciw 
Kościołowi katolickiemu Jeszcze nie tak 
d.;twno rzSld wyoęd7.Jl z kraju arcybisku. 
pa l\lonoz'a T. J . 0.1 nowoutworzonego 
rządu spodziewaj!\ si~ więcej sprawie· 
dl i w ości. 

~·w. Koh·gJum H.ard;raałów. 

Na ostatnim konsystorzu watykańskim 
Ojciec św. P.us XI zamianował znów kih 
ku k.ardyna ~ów Wszystkich razem kar
dynałów )est obecnie 64· IKolegjum w 
komplecie powiono liczyć 70 kardyna· 
łów) Po 1.ni~uzy kardynałami jest jeszcze 
4 Zl rnhnowaoych przez Leona XIII (Via
centy V;m1,1tełh, Franciszek Nava, di Be n· 
tW~ i Skrebenski) Zamianowanych przez 
PIU:;a X jest 2 ł: pr1ez Banedykta XV. 
rówuiM: 24; zamianowanych przez Piusa 
X I; 12 Pobkicb kardynałów jest 2, Dal 
bur i Kakowsk1. 

«;ze c bu 11ło wacja. 

Dnia 14 listopada przesd r. odbył siq 
w Ot. muńvo z ohzjt jubileuszu Swięto 
juzafatowego i pod przewodnictwem ar· 
<.:ybJskupa Precal!'d zJazd delegatów "Sto 
w11rzy,;zenia Swiętych Cyryla i Metodego• 
(Apostołów Słowian). Byli dalegacH z 
Ctecb, z Morawji, ze Słowaczyzny z Rusi 
podk:.trpack1ej i z Austrii Na zJeżdzit: przy 
j~to projekt ~wcłania Kongres~ unickiego 
do \Velehradu, który ma się odbyć dnia 
3 go sibrpnia r. b Jak widzimy męczen· 
nik dla uuji kościołów, św. J~zafat Kun· 
cewicz, w 4r O letnią rocznicę swego u:ę• 
cwń3twa, staje się na nowo apostołem 
U oj !. 

JobileosT. szermierza kato · 
lickich :1.asad. 

Kat(•licki W1cdeń święclł dnia 15 go 
grudnia 80 lecie urodzin męża, którego 
imię na zaw~ze zostanie związane z o
drodzenim katolicyzmu w Wiedniu. Jest 
nim O Henryk Ą.bel, Jezuita, rodem Ba· 
warczyk. Dzilłlalnośr O. Abla jest naj · 
ściślej związana z rozwoJem i rozkwitem 
ruchu chrześcijańskiego • społecznego w 
A U<;trji 

Wieden właściwie na zewnątrz był 
zawsze katolickim. Dwór cesarski był 
katolicki, urzędnicy katolicy, procesie 
Bożego Ciała odbywaly się co roku 
nadzwyczaj uroczyście w asystencji ce. 
sarza, dworu i najwyższych dostojników 
kościelnych i świeckich . Była to jed::1ak 
zewr.ętrzna pokrywkai w rzeczywistości 
ducbn prawdziwie katolickiego tam bra· 
kło, a panoszył się liberalizm i żydostwo 
zbogacone. Do walki o uchrześcijnnienie 
W edaia stanął kierunek chrześć. • spo• 
łflczny z Luegerem na czele Lueger stwo· 
rzył partję chrześcijańsko • s~ołeczną, O. 
A bel stworzył żywy katolicyzm; Lueger 
obu z:ł dusz~ chrześcijańską ladu O. Abel 
pnprowadz•ł lud do Kościoła, do Stołu 
1-'~:~ń~kiego i uczymł katoilekim Sam 
Luegt:r nioraz się wyrażal: .Ja budzę 
w ludzie świadomośe chrześcijbóską, ka' 
tolikami praktykującymi robi ich O. Abei•. 
Tego rodzaju współdziałanie i uzupełl 
niania s'ę dwóch !ludzi wydać musiało 
w::;paniały chrześcijańsko-społeczny ruch, 
którym si~ dziś Wiedeń chlubi. 

O. Abla nazywają powszechnie we 
Wiedniu "Apostołem mężczyzn miasta 
Wiednia•. Nic dziwnego, iż w uroczy· 
~t~ ści jubileuszowej w sali Sofijskiej 
wziął udz1ał cały cbrz.·społeczny 
Wiedeń z nuncjuszem dr Sibilją. kard. 
P,tf!em. kauc. jr. Seiplem na czele, skła· 
d9jąc hołd i podziękowanie O. Ablowi 
~&a to, co dał Wiedniowi, Kanclerz ks. 

dr ~oip!!l w imieniu partji chrześcijań ;ko 
społecznej stwierdził, it tylko d~ięki o
drodzeniu religijno moralnemu, którego 
dokonał O Abel, kierunek polityczny 
chrześc:jońsko społeczny nat?rał głQbokiej 
treści i stał sie na wskróś katolickim; 
lud .zrozumiał, iż nie dość być katolikiem 
w kościele, lecz Boga wyznawać trzeba 
również na trybunie tycia pohtycznego. 
Leooold Kunscbak przypumniał jak hasło 
O. Abla o powrocie do praktycznego 
cbrześ;;ijań~twa miało za skutek p rak· 
tyczne działanie chrześcijbń~tw1:1 w ży· 
ciu publicznem. Uroc~ystość jubileuszu 
wą zakończył kard. PiW, który jako 
Pasterz djecezJi złożył rodziękowanie, 
G. Ablowi i odczytał telegram Ojca św. 
z życzeniami. 

--------~~----------------t'ćllJI~l'OSy • v~n.uu~ 
NE"V YORK 

mieszanina 

Wiadomości z ;Rio. de 
Janeiro. 

- Doia l O bie~"eego miesiąca 
opuścił Brazvłj~ na statku . •Lute· 
t i a c były polski poseł w R1o pan 
Czesław Pruszyński, razem z mał· 
żonkq1 odprowadzany przez oficjał· 
nych przedstawicieli Rządu brazy. 
lijskiego. Z kolonji polskiej czy to 
~ powodu upału. czy z innych wzglę• 
dów,; prawie oikogo nie było przy 
odjeidzie odwołanego do kraju by· 
łe€0 posła. 

-Musi n y się pod~iełić z pa.rań' 
skimi rodakami przykra wiadomo: 
ścią1 że jedyny spółkowy polski 
warsztacik słomianek w Nictheroy 
ma siQ ku upadkowi z powod11 oieu 
danej administracji ; wewn~trzoych 
nieso~sek wśród wspólników i że 
założone niedawno towarzystwo 
handlowe polskie, liczące sicdm 
osób w zarzą,dzie. w Lwiązku z 
wyjazdem pana Pruszvń3kiego i 
niektór\ mi u ja wacionymi szczt>góła 
mi co do członków zarządu, rów• 
nież likwiduje sw~ działalność 
(niestety: na wet nie zapoczątko• 
wanalJ Opłakujemy wi~c dwie stra· 
ty jednocześnie-wyjazd pana po .. 
sła i rozchwianie się handlowo" 
przewydowych poczynań naszej 
rioskiej Polooji. 

- Je dnem z najniebezpieczniej· 
nych zajt::.ć je::st redagowanie pisma, 
od czasu do czasu bowiem osoba 
takiego redaktora Jest wysta łłiona 
na obicie lub na próby obicia prze.r. 
polityczn~ch p•zeciwników ( ub na · 
jętych do tego specjalistów), nie 
mówiąc o rótnych dowcipnych i 
urozmaiconych wyzwiskach na re• 
daktorów1 w rodzaju •ladrao•, •ga.· 
tu noc. •embusteiroc i podobnych, 
znanych dobrze nie tylko bywał· 
com wend rarańskicb, zapijających 
kaszas, lecz i literacko·dzienni• 
karskim sferom w naszej federal· 
n ej stolicy. 

Jedna gazeta rioska • A Noit€ c 
ogłosiła nawt:ł zabawny konkurs 
na jaką kar~ zasługo je były pre· 
zydent p. Epitacio za jakoby po· 
pełnione nadużycia i pomJ&Iowi 
czytelnicy sila si~ na dowcipy któ. 
re drukuje •A Noitec. Proponują 
więc wysłać pana eks prezydenta 
do bolszewii<ów, zmusić do codzien• 
nego wchodzenia na Pao de Assll• 
car, wysłaó do najdzikszych strf.JD 
Matto Grosao jako caixeiro viajante 
lub coś w tym rodzaju. 

W polityce więc jeat niemniej 
gorąco jak w przyrodzie. 

Btowiaaia. 

-----------------------·----
TElEGRAMY 

Polska. Warszawa 16 - Mi· 
aister spraw zagranicznych p. hr. 
Maurycy Zamoyski podał si~ do dy
misji. Tymczasowo zastępuje go p. 
Simon. 

(Dymisja br. Zamoyskiego po kil. 
konastodniowem zaledwie onQdO· 
waoia1 jest jednym wi~cej dowo· 
dem niepatriotycznej dz;ałalności 
nasżej łewicyJ bezwzgłQdnej na do 
bro naszej Ojczy~my, i na naszych 
rodaków VI kraju, walczących z 
ostatnią nędzą, z powodu1 w zastra• 
sz&j4Cf sposób. roso.cej d~oayzay,-

,'t 

Lewica pragnie ~oow:.l w!dziec na 
czele rz~\dów •!:mdowniez :goc Pił~ 
sudskiego i diatego nie chce pozwo
lić, by do gabinetu we::zh pt'awa
cuwi1 choćby najzdolniejsi mioistro• 
wieJ bo nie chce dopuścić do sa
nacji naszych fmansów przez gabi• 
oeł1 w którego skład wchodziliby 
ministrowie prawicowi. Mogła dla 
p. P1łsudskiego istni~ Polska bez 
Litwy, Górntgo Sl~ska i Małopol. 
ski Wschodmej. dlaczegożby nie 
mogła przest2.ć istnieć, gdy on ni" 
rządzić nie b~dzie. 

Przecież Polska to p. Piłsudski 
i jego socjalistyczni zwolennicy, ich 
braćmi to Szwaby, bajdamaki i pej· 
sate pijawki narodu polskiego, -
reszta to - zdrajcy, .buntown cy, 
spiskowcy. A le niech lewica nie 
igra z ogntemJ bo skutki mogą być 
straszne, nieobliczalne, nieprzewi· 
dziane. 

Strasznem mote być przebudza· 
nie lwa .. narodu, ginąc go z głodu. 
p, R) 

Francja. Paryż 16.- Ogrom• 
ne zamiesza:1ie w sfer9ch urzQdO• 
wych wywołała kradzie~ bardzo wat 
nych. dokumentów. Powiadają, 
że szpiedzy wykradti przy pomocy 
inorgo rzą,du'interesowanego , kopje 
dokumentów sowieckich. Zachodzi 
obawa, te ci sami złodzieje wy kra· 
dli ry:scnki i fotosrufje wynalazków 
francuskich l!lczoie z rysunkiem 
pewnego budzo watoego motoru. 

Uwi~ziono kilku szpic~6w. Wla· 
dze francuskie prowadzą energiczne 
śied~t 1110. 

Paryż 16. - Izba deputowanych 
udzieliła w sprawie podatków vo· 
tum ufoości dla rz~du p. Poincare'go 
301 głosami pr~eciw 202, 

Austrja .. Rosja. Wiedeń 16-
Jest oczekiwane 11znanie rz~dów 
bolszewickich przez Austrję. 

NorV\'egja-Rosja. Rio de Ja· 
neiro 17. - Telegramy nadesłane 
z ~orwegji donoszą. te rząd nor· 
weski uznał oficjalnie rząd sowie• 
tów rosyJskich w Moskwie. 

Stany" Zjednoczone. Wa
szyngton 17. - Sekretarz stanu p. 
Hughes zwrócił si~ do prezydenta 
komisji emigracyjnej Izby deputo· 
wanych z prośbą o wyłączenie 
klauzuli1 która zabrania wst~pu na 
ziemie Stanów Zjednoczonych, emi· 
grantom japońs~im. 

Chiny. Londyn 17. - Kore• 
spoodent dziennika angielskiego 
•Times• w Moskwie iofolmuje, ze 
rosyjski mir:łster pełnomocny przy 
rzq,dzie chińskim usiłuje zaprowa
dzić w Mongolji rządy republikań· 
ski e sowieckie, w nadziej i, te później 
republika ta wcielona zostanie do 
związku sowietów rosyjskich. 

Niemcy. Berlin 16. - Porui· 
mo zaprzeczefl1 utrzymuje si~ tu 
powszechne mniemanje, źe poseł 
niemiecki w Stanach Zjednoczonych 
Wiedfeld1 wkrótce poda si~ do dy· 
misji z powodu nie J:rzyłą,czenia 
się do iałoby, narodowej Stanów 
Zjednoczonych z okazji śmierci by· 
łego prezydenta W odrowa Wilsona. 

Zastq,pić go ma p. Solf, który 
obecnie jest ministrem w J aponji. 

Berlin 16.- Wykryto tu ogrom• 
ną defraudacje w wielkiej instytucji 
finansowej •Deutsch G1ro·zentrale. 

Uwi(ziono dwóch urz~dników 
bankowych. Szkoda wyrządzona 
dochodzi dwóch miljonów ma!'ek 
w złocir. 

Berlin 18 Władze l'olicy}ne 
wydaliły z Palatyoatu wszystkich 
awanturników politycznych, którzy 
się tam znajdowali• 

Włochy. Rzym 17.- Pomimo 
zaprzeczeń ponawiają się pogłoski 
o narzeczeństwach: następcy tronu 
włoskiego z rumuńską księtniczką 
Ilianą, ksi~żniczki włoskiej J oanny 
z nast~pcą tronu belgijskiego i 
ksivtniczki ~afal;iy z następcą tro· 
nu rumuńskieso. 

Wprzede:lniu 
Olimpjady. 

(Dokońc~enie), 

S t a d j o n (miejs~e gdzie występują 
zawodnicy wraz trybunami) jest już na 
ukończeniu. Około l 000 funkcjonarjuszy 
i 600 sportowców-ochotników zatrudnio
nych będzie ju~to przy administracji, 
ju~to pełniąc obowiązki "cicP.rone41

• Lo· 
ża dziennikarska może pomieścić 800 
ludzi, telefon i telegr11f do użytku spra
wozdawców mieści s i~ w loży Aby w 
ciągu godziny pr~ewieść 60 000 osób z 
Paryża do Colombas budują dwutorową 
kolejkę elektryczną tudzież specjalną 
szosą dla autobusów i automoblłów. 
Tyle o przygotowaniach Stadjonu i wsi 
olimpijskiej, - zajrzvjmy zu kulisy. 

Mimo, że w myśl § 1 przepisów ogól
nych, igrzyska olimp1Jski9 skupiają ama 
torów-sportowców z całego świata bez 
różnicy narodowości, - nie ~•proszono 
Niemiec, zaproszono natomiast Austrję. 
(Na olimpjadę w Antwerpji w 1920 r. 
nie zaproszono wcale pań<>tw central· 
ny<.:h). Austrja znalazła się bardzo dow. 
cipnie, mianowicie powołując się na 
powyż przytoczony paragraf, a pomna 
niedawnego sojuszu z Niemcami odmó· 
wiła formalnie, faktycznie jednak repre
zentowana będzie, udzieliła bowiem po
szczególnym związkom państwowym na 
wz'ęcie udziału pod egidę komitetu na
rodowego. 

Anglja zgłosiła już swą druzynę ama
torską piłki nożnej, z tern zastrzeze
niem, iż dopuszczone będą do konku
rencji tylko zespoły czysto amato.rskie. 
Jeat to woda na nasz młyn, ponieważ 
w tym v•ypadku jedynie państwa pół· 
nocne, jak Bol.;;ka, t)zwecja Norwegja ; 
Finlandja mogą liczyć na zwycięstwo , 
w innych bowiem krajach, a w szcze· 
gólno§ci w Ameryce, Anglji, Czechach, 
Austrji, Hiszpaoji t na Węgrzech panuje 
ukryty profisjonalizm. Ciekawym jest 
jak tę .aferę piłkarską• załatwi fran
cuski komitet olimpijski. 

AmerJka pewna jest wygranej, jedy· 
nie , tennis• będzie słabo reprezentowa· 
ny. Anglja wytę~a ws~ystkie siły1 aby 
wyj ~ć zwycięsko, dlatego komitet an
giel~ki wszedł w porozumienie z domi. 
njami i połączył wszystkie pod jedną 
flagą Wielkiej Brytanji, tak wi~c ilość 
zdobytych punktów liczyć się będzie ra· 
zero, a nie osobno. 

Najdrażliwszq kwestJę w wysyłaniu 
zawodników przedstawia sprawa pie
niężna, a koszt to olbrzymi. Węgrzy np. 
udzieliły swoim reprezentantom subsy
djum w kwocie 500 miljonów koron, a 
niezaleznie od tego kaMe większa miasto 
zdeklarowało pokrycie kosztu wysyłki 
jednego zawodnika na igrzyska. Pierwsze 
uczyniło to miasteczko BoJa składając 
na ten cel 700 koron w złocie. 

W Polsce, ponieważ rząd nie rr.oże 
przyjść z pomocą, utworzyla się spe· 
cjalna komisja funduszu Olimpijskiego 
(K. F'. O) do zarzqdu weszli major 
Bobkowski prezes, rtm Mryca wice·pre· 
zes, Sikorski sekretarz i Szpitzberg ka· 
sjer. Z ramienia P. K. I. O (polski ko• 
mitet igrzysk olimpijskich) do prezydjum 
wchodzi p. M. Strzelecki. 

Dla ułatwienia składania ofiar na po• 
wyższy cel otwarte zostało w P. K. O. 
(!JOCztowa kasa oszczędności) umy~lne 
konto nr. 8230 skąd zebrani:! kwoty 
będą podejmowane dla uchronienia od 
dewaluacji i lokowane we walutach 
obcych. - Może tutejsi sportowcy, har
cerze, sokoli (tutaj niewłaściwie zwani 
junakami) itd. racz!\ zaJąć sio składką 
na ton cel i zebraną kwoto prześlą jak
najrychlej do Polski, poniewat jesteśmy 
już wprzededniu olimpjady. 

Czy polska reprezentacja otrzyma ja
ką nagrodę ? - o to możecie być spo· 
kojni ; lata należałem do towarzystw 
gimnastyczno-sportowych widziałem w 
Pradze jak naszych sokołów na ramie · 
nach wynoszono z boiska wznosząc 
gromkie .żywio,;, widziałem we Wie. 
dni11 jak p. Kucbar z tow. , Pegoń" u• 
zyskał 1·szą nagrodę w mi~dzynaródo· 
wych zawodach pływackich mimo że 
miał do trenning'u zaledwie staw Peł · 
czyń<Jki we Lwowie nie przekraczający 
60 m. długości, 

W ostatnich czasach Polacy zdoby· 
wają 2-gą nagrodę na zawodach hip· 
picznych we Włoszech, a l ·szą nagrodą 
w wszechświatowym konkura1e śpiewac 
kim zdobywa warszawska • Harmonja 'i 
widzimy wiQc, że gdzie się zjawi Po· 
lak zawsze przy nim zwyc1ęstwo, więc 
.Sursum corda l' 

JOTEL. 
Przypisek : W niniejszym artykule U· 

żyłem 7Wrotu .sokoli• (tutaj niewła~ci· 
wie junakami zwani). Cala polnocna 
Słowiańszczyzna używa wyrazu >Sokół< 
np. cesky Sokol, polski Sokół ruski (o
becnie ukraiński). Soki!, zaś południowa 
Słowiań:.zczyzna np. Serbowie Bułgarzy 
używają wyrażenia .Junak• co w tym 
wypadku jest jadnoznaczne. 

Dlaczego jednak tutejszy .Sokół~ (w 
dalszym ci14gu) przezwał się >Junak'1em"? 
Czyżby dlatego że Sokół jest czysto 
polska nazwa ? Czy może dlatego ze 
wi~kszość sokobł tak w kraju Jak i za 
sranicami stanowi" partje narodowe ? 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W • GAZE~IE POLSKIEJ r 

ZA OGŁOSZENIA JEDNORAZOWE_. 
~a l szej stronnicy 2$000 od wiersza 

2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • 
• 4· tej " $200 • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Za całą 4-te stronnicę 100$1)00 

• 
1
/1 4•teJ stronnicy 60$000 

r 1/ol 4·taj stronnicy 35$000 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %. na 2 eJ 

o 50 o/o. na 1-szej o 100 proc. więcej. 

ZA OGŁOSZENIA MIESI&CZNE 
Na 4- tej str. 70 rs. za 1 cm. kwadr. 

• 3 · ~iej • 90 rs. za • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej " 140 rs. za , • 
Przy ogłoszeniach p6łrocznych i rocz• 

oych 35 proc. zniżki 

ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 
Na l ·szej stronnicy 500$COO od wiersza 

• 2•gief • 300$000 • • 
• 3·ciej • 20C$000 • • 

Należytość przypadaj!}ca z-e oglo· 
szenia nalP.ży zapłacić z góry. 

Czy może dlatego że Sokół amerykański 
szedł po linji generała Hallera ? Nie 
mogę bowiem przypuszczać, aby jeden 
młodzik .ze stpicrutą lub bez niej mógł 
niszczyć całą i chlubną tradycję .. Soko• 
la • parańskiego w myśl zasady .sic 
volo, sic iubeo•. 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
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Z Kurytyby. 
W dals~J:m ciągu _operują zło· 

d•leJe zamaskowaai. 

Niedawno pisaliśmy, 2e w Kory· 
tybie grasują znowu złodzieje, tym 
razem zamaskowani, którzy oprócz 
dokonywania zwykłych kradzieży 
po domach prywatnych. starali się 
na pomocą listów z pogrótkami WY· 
łudzać pie!liądze od tutejszych 
kupców. Listy te jednak posłu~yły 
policji do wykrycia i uwiązienia ca• 
lej szajki złodziejskiej. 

Policja jednak, nie wiadomo z 
jakich przyczyn, wszystkich zło· 
dzieji wypuściła z powrotem na wol· 
ność. a lekkomyślne to 2arządzenie 
policji ośmieliło uwolnionych zło
dzieji do dalszych, jeszcze zuchwali 
szych kradziezy i to w sąsiedztwie 
samego wi~zieoia1 położo:1ego na 
przedmieściu Ahu. 

W sąsiedztwie tego wi~zienia 
istnieje dom; w którym ma akiep 
korzeony p. Antoni Ephigenio. 

Dnia 15 b. m. nad ranem dwaj 
zamaskowani i uzbrojeni złodzieJe 
wyważyli ok:Jo od jednego pokoju 
i weszli przez nie. Spiaca jednak 
w tym pokoju 12 letnia córeczka 
p. Ephigenio obudziła się, wskutek 
hałasu spowodowanego wyważa · 
niem okna i spostrzegtszy zamasko• 
wanych złodzieji, krzykiem swym 
obudziła rodzicow i spłoszyła zło' 
dzie)i. Obudzony p. Ephigenio zo· 
baczył zaledwie uciekau~cych przez 
okno i drzwi złodz1eji1 którzy jesz• 
cze nic ukraśó nie zdołali. 

Oto są skutki lekkomyślności 
naszej policji. 

Iowe banknoty. 

Kasa amortyzacyjna w Rio :de 
Janeiro zatwierdziła i upoważniła 
wypuszczenie w bieg nowych ban· 
knotów na 600$000 {13 estampa) 
i 10$00 (16 -a est.ampa). 

ZgublonT portfel • płeni~dsmł t 

powraca nietknięty do sweg• 
właściciela. 

P. Albert Mtchaeł właściciel gar· 
barn i na B J. te lu Zi!Oblł do, 14 b. m. 
o godź 9 i pół w nocy na uliey 
Trajano Keis portfel, w ktOrytn lt:Jaj~ 
dcwały si~: gotówk~ 1:056$000 
i czek na 2;426$000. 

Przypadkowo przechodzący przez 
ulic~ Trajano Reis p. Aleides Au• 
gusto de Barros spostrzegł pewne. 
go chłopca1 który posiadał banknot 
na 500$000. Zdziwiony tern zapy. 
tał chłopca ,skąd przyszedł do po· 
siadania bankoctu o tak wysokiej 
wartości Poniewa~ jednak chłopiec 
nie uroiał1 czy nie chciał wyjaśnic 
posiadania banknotu, p. Aleides od~ 



o służbowemu policjantowi~ 
' chłopiec przyznał si~ .• że 
Lł na ulicy portfel z pieni~dzmi 
tiem. Po zbadaniu sprawy 
przPz policję portfel wraz z 
to~cią został .zwrócony p. Mi· 
•wi, który po sprawdzeniu go 
dczył1 że oic mu nie brakuie• 

1rawie rzekomo fałszowa· 
·ch bankoo•6w 10$000 

(ntampa lfi·a). 

mkie Towarzyatwo Handlowe 
;ało telegram do ministra skar· 
zawiadomieniem1 że u.1z~dy 

llne nie chcą przyjmować ban• 
1w 1 O•ciu miJrej5'Jwyrb estampy 
zmuszając w !rn s po~ óry 

c6w do nie przyjmowama tych 
riotów, i narażając ich przez 
a wielkie straty i nieprzy· 
ości. 
legram kańczy się prośbą o 
1dzenie1 aby urządy federalne 
mowały te banknoty. 

Z Para.o.y. 
tt~zcze jedno morderstwo. 

1ia ó b. m. w Iraty, w miejscu 
1em Mhapindaral Hipoltt Victor, 
etni rubatnik w tarlaku Mik<J· 

Harmuche po sprzeczce ze 
m bratem 12 letnim i synem 
·jcz,ka Józefa Manoela, uzbroił 
w rewolwer i poszedł do miesz1 
a tego o ,tatniego i dał do nie· 
lwa. strzały z rewolweru. Jose 
oel umarł na drugi dzień z otrzy• 
tych ran. 
o spełnieniu tej bestialskiej zbro• 
Hipolit Victor uciekł, lecz w 
a godzin potem został uwiązio, 
t osadzony w więzieniu. 

lmkaięeie szkoły pohkiej 
w Alto da Serra. 

ast~pca iospektora szkolnego p. 
ł Susnardo podczas in . pakcji 
5ł publicznych i prywatnych 
tkn~ł szkołę w Alto do Serro4 
wadzoną przez profesora p. Leona 
sz;ńskit:go z powodu1 że szkoła 
aie wykonywała prze~isów pra· 
z 8 kwietnia '1922 N. 2157. 
) tern zarzl\dzeniu został zawia> 
aiony Inspektor główny w KUl 
1bie. 

· Stanu Bio de Janeitt·o 
;owy ambasador włoski . 

)krętem tJulio Cezarc przybył 
a l O b. m. do Riu de J aoeiro 
ry Ambasador włoski generał 
doglio w towarzystwie atta· he 
iskowe go. 

e••c•ęśliwy wypadek powo.;. 
duje samob6jstwo. 

~ewien młodzieniec wpadł tlnia 
b. m~ pod kola nadjeżdżają· 

:o poci~gu, który go ciężko po· 
eczył i cdciął mu obie nogi. 
Widząc swój stan opłakany nie· 
z~śliwy młodzieniec w przystę 
bólu i rozpaczy usiłował ode• 

IĆ sobie iycie 'podcinając sobie 
'Ciło brzytwą. 

••Y polski e, kt6Pe życzą s•· 
t zawrzeć stosunki handlowe 

z Braz7Jją. 

Wydział konsularny przt poseł. 
rie polskiero w Rio de Janeiro 
riadomił rioskie stowarzyszenie 
11dlowe, ie następuj~ce firmy pol· 
te tycz~ sobie wej~ć w stosunki 
adlowe z Brazylją : 
1. 'Widzewska Manufat:.1ra w Lo• 
i, wielka fabryka wyrobów tka• 
.cb1 zatrudniająca 12 tysięcy ro· 
Łników. 
2. Zieleniewski i S·ka Towarzy 
ro anonimowe w Krakowie, Lwo• 
a i Sanoku1 wielka fabryka ma· 
rn, motorów, mostów, okrętów 
!cznycb etc. et:. 

S, Staporkon Towarzystwo 
tonimowe. Warszawa ul. Mazo· 
~cka, Od te warnia wszelkich metali. 
4. Stanisław Weinberg i S ka 
~stochowa fabryka wszelkich 
,edmiotów z celuloidy i galahtu. 
:ebieni, szpilek do włosów wszel· 
l&O rodzaju etc~ 

•GAZErA POLSKAw BRAZYLII• 

Sprawozdanie kasowe skarbnika Zwiazku 
Polskiego za rok 1923. < 

Handel Polski 
w Barro-Ereehłm Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka& 

Stt. g 

Pr~ych6d 

Saldo z roku 1922 
Wkładki członkowskie 
Dochód z zabaw 

772$760 
5:633$000 
1:303$450 
1:025$000 

N~wo s~rowadzony wielki w.ybór to~arów metrowych.~ jakoteż nar?.q· 
dz1 rol::aczycb1 kuchennych 1 wszelktch drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 

Dochód z wynajęcia sali 
Dobrowolne datki 
Przychód z Sradniej Szkoły ~w. Pol. 
Lokatorn~ i. zw.rot P.ieniędzy za szk~dy wyrządzone 
Za wynaJęcie p1ana 1 za świalło 

125$000 
1.091$000 

43SOCO 
34$f00 

325$400 
68$000 

10 000$0f0 

Ze Związku .Oświata• 
Za ogłoszenia na kurtynie 
Zaciągnięto pożyczkę w wysokości : 

Ro~chód 

W yplacono członkom chorym 
Oddano d!ug hypoteczny w wysokości: 
Zapłacono podatki w wysokości : 
Procenta od długów Związku Polskiego 
Wypłacono poborcom 10 proc. od zebranych wkładek mies 
Wydano na wykoliczenie domu, i poprawki sali etc 
Kupiono fortopjan za : ' 
Rzeczy rozmaite sprawione dl:1 Zw. np. kostjumy etc. 
Podatek dla biednych 
Ofiary Związku na Poronik .Centenario• i inne cele 
Wypłacono na rachunek za malowanie sali 
~ypłacono pp. Profesorom .Szkoły Sradniej Zw. Pol. 
Za malowanie kulis6w 

Pozostaje w kasie Saldo 

994$COO 
2:000$000 

361$800 
610$000 
563$300 

4:504$300 
-i:OO!.I$000 
67~$200 
120$000 
~10$000 

1:500$000 
2:778$000 

~V~4l:ll$21U 

20()$000 ll8 510$600 
1:91L'$6i0 

Specjalne sprawozdaale z zaclitpiętej pożyczki. 

. W rok~ 1923 zostala zaciągnięta poayczka dla 
Zw1ązku Polsk16go w wysoko~ci: 

Po~yczki tej utyto na następujące wydatki : 
Spłacono dług hypotyczny w wysokości : 
Kupiono pianino za 
Użyto na wykończ6nie domu Związku 

2:000$080 
4.000$000 
4 ooosooo 

10:000$000 

10:0()0ł006 

Kurytyba, dnia 14 lutego 1924 r. 
. Tomasz Porat - Skarbnik. 

Sprawdzono 1 zgodnie znaleziouo. 
. . Komisja rewizyjna : . 

· Jan Brzez1ńsk1 - Ks. T. Drapiewski - Walery Wiśniewski. 

--------------------~--------------------
ó. Emil Kurnicki. O~wi~cim fa. 

bryka, produktów cbemic.znycb, as fal • 
tu1 masy asfaltowej :~~Koriolitc etc. 

6. Stanis'taw Buckewowski (?) 
( mo~e Bukowiecki albo Buczkow· 
ski) Lwów, ul. Wronowskich 2, fa· 
bryka znakomitych d-ywanów pol· 
skich. 

Wydział konsularny prosi o za· 
wiadomienie o tem kupców brazy. 
lijskikh, któ~zy może zabteresują 
su: handlem 1 p:zemysłem polskim. 

Gramatyka języka 
portugalskiego, 

Temi dniami wyszła nakładem Związ· 
ku .Oświata" .Mała Gramatyka fęzyka 
portugalskiego", a ternsamem z radzono 
ostatecznie jednej z gwałtownych potrz-eb 
polskiego osadnictwa w Brazylji w ogó· 
Ie, a szkół polskich w szczególe. - J eMli 
zważymy, ze od kilkil lat nie można 
było nigdzie, ni tu w Brazylji ni w Pol· 
sce, nabyć w księgarniach gramatyki 
języka portu~alski~?go, tak samo jak i 
po dziś dzień jeszcze nie można nabyć 
slownika portugalsko-polskiego, to przy. 
znamy, że wszyscy, którzy nad wyda· 
niem tej gramatyki pracowali przysłu· 
żyli się wielce sprawie polskiej. 

Prawda, gramatyka języka portugał. 
wydana staraniem )Oświatyc, nie jest 
i być nie może ostatniero tego rodzaju 
dziełem; myśl t~ podaje sama Gramaty 
ka, która nie ro§cl sobie pretensji do 
wielkich rzecz~ i dla tego przyjęła tytuł 
.Małej Gramatyki• Z czasem dla po· 
trzeb, czy to Polaków tu w Brazylji 
czy tam w Polsce, będzie trzeba pomy· 
śleć o wydaniu dzieła obszerniejs1ego a 
ternsamem doskonalszego, ale jak już 
mówili~my, w obec zupełnego braku 
gram. pobko-portugalskiej .Mała Gra• 
motyka• jak na razie zaradzi w zupel• 
ności naglącej potrzebie. 

Od oceny metody czyli praktyc1:nego 
i prawidłowego opracowania tMałej Gra
matykic powstrzymujemy się; ludzie bo· 
wi0m, Irtórzy nad tą gramatyką praco
wali, z powodu doskonalej znaJomości 
obu języków, dają zupełną gwarancję, 
że na tej aramatyce można poleglłó 
.bezpiecznie. Tea fakt stwierdziwszy, 
można jednak być odmiennego zdaaia 
w niektórych szczeg6lach. Naprzykład 
mamy pewne wątpliwości1 czy podany 
spos6b wymowy niektbrych sp6łgłosek 
jak g, j, x, oddaje dźwięk tym głoskom 
właśt>iwy . w języku brazylijskim. Dobrze 
więc będzie pamiętać o tern, co zazna
cza sama Gramatyka, że .niektóre dzwię· 
ki trudno oddać z cal~ ścisłości(l pol 
ski m alfabetem •. 

Kto więc ma ku temu okazję powi· 
ni en, ucząc si~ gramatyki, pilnie wsłu. 
chiwać się w brzmienie sł6w wyma· 
wimych przez rodowitych Brazyljan. 

Po~iewa:t Gramatyka ta będzie prze 
~ażme_ służyła do użytku szkół, więc w 
mtere~1e tychże byłoby pożą 'ilanem, aby 
, Osw1ata• Jeszcze zniZyła trochę cenq 
za egzemplarze broszurowane na lich· 
szym papierze. Większy odbyt poweto· 
wałby stratq zarobku na jednym egzem• 
plarzu. 

Ceny za feden egzemplarz gramatyki 
w oprawie lepszej i na lepszym papie· 
rze wynosi 4$, w oprawie kartonowej 
na zwykłym papierze 3$, broszurowana 
2$~00. Z~kupujący w tuzinach dostają 
dwie grat1sowe gramatyki w tuzinie. 

---;:P~a-p~I·e-ro_s_y-,-=v=-E~A~D~O-c-

La Reine 
mieszaoi'l'ł wvszukaoa 

----~~~~~~---
Ofiary na zakłady Mi 
sjonar~y Slow a Bo~ego 

'" Potsce. 
Zebrane przez p. Jana Waśniewskie· 

go na kolonji Coca!: Jan W alniewski 
5$. Stanisław Waśniewskt 5$500, Ta· 
deusz Waśniewski 10$, Kazimierz Wa· 
ś.niewski 1$, Józef Budny 600 rs, Fe
likS Bartosik U, Franciszek Milak 500 
Jan Zelinger 1$. Andrzej Studziński 
1$, Józef Studziński 1$, Marcin Woj. 
c~echowski 1$, Ignacy Rutki 2$, Fran· 
c1szek Kubacki 1$, Tadeusz Debowski 
tS. Sylwester Jabłoński tS. Jan Pta· 
siński !$ Stefan Darabarz 18, Tomasz 
Krystkiewicz l$, Marcin Kanarek U, 
Adam W1sowaty 1$, Stefan Bocianow
ski 1$, Stanisław Werpachowaki U, 
Pedro Rosso 1$. Józef Białecki 1$, Jó· 
zef Ka.zimierc:~ak 1$, Jan Duabaz 1$, 
A n tom D;bsk1 2$, M koł aj Rutkotinki 
600 rs, Józef Szulczewski 1$, Jan Mi· 
lak 1$, Jak:ób Szlachta 1$ Andrzej KI( 
ma 400 rs, Jan Spaczek 400 rs, Zy· 
gmnnt Rajczyk 1$, Wacław Biella 400 
Ant~ni Kumorawski 1$. Razem 52$30o. 

N1ecb Wam Szanowni R:"Jdacy, ofta• 
rodawcy z Cocalu, P Bóg zapl~ci bło
gcsławieństwem swojem na ziemi i 
niech przychyli nieba Wam, którzyścię 
~iłoslerdzie okazali dla tych, którzy 
Jeszc:~e siedz4 w ciemnośdach pogań· 
Stwa lub błtdU N1ecb Slf na WIJ.S spel• 
n t. o~iet~ica. C~rystusowa: , Błogosłał 
w1en1 m1łos~em1, albowiem oni milo· 
sierdzi a dost4pi11 •. 

ł! apierosy • V E A, DO c Y O rt K 
mieszanina 

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

Otrzymujemy niekiedy pieni~dze prze, 
słane w kopertach pocztowych (Valor 
~egistrado), nie zawierających żadnego 
hstu łub karteczki wyjaśniającej od ko
go i na co są pieniądze przesłane Skutki 
takiej nieoglodności są zazwyczaj nie 
miłe •. tak. dla nas, jak i dla odsyłającego, 
b? ~1ewta~omo na czyje konto zapisać 
p1en1'łdze 1 komu wysłać pokwitowanie. 

Adres: Władysław Obroślak 
Barro-Etechim - Rio Grancle do Sui. 

Zechcą się z r owodu tego do nas zgk· 
si.ć właściciele kwitów pocztowych; Re· 
gtstrado nr. 373 zdaje ~ię z 8 Ja Vista. 
Również z Boa Vista Registrado nr. 190 
kof.erta zawierała 40$, dalbj wiaściciel 
nr. 4356, koperta zawierała 50$, w ban• 
~nocie 2$400 w markach. Z I piran~ri 
hst regestr. nr. 113 zawierający 4$ Z 
Porto Alegre Reg. nr. 1053 zawartość 
8$, B?a Vista Registr nr. 3 zawisraj4cy 
12$, Jeden banknot i 2$, w salach jedno· 
milrejsowycb. 

BraQo do Norte Reg 314 zawieraj~ce 
43 4CO. Prócz tego p. Wincenty Jalczak 
z Boa Vista zechce nam napisać na co 
s~ nadesłane 20$, P. p. Stefan Krasowski 
i J. Senger Hetvalsinho. List Szan. Pa· 
nów z dnia 31 -- I cdebraliśmy dopiero 
dzisiaj. Zastosujemy się do życzenia. 

Przychodzą nam rozmaite reklamacje 
w sprawie ~karbu Rodziny Otóż zawia
damiamy, it wydawnictwo jego zostało 
z powodu drożyzny i braku funduszów 
na jakiś czas zawieszone. O ile by nie 
miał więcej · wychodzić wpłaty na rok 
1924 zostaną zwrócone. 

----------------------------
Związek Polski 

w Kurytybie 
urządza dnia 24 lutego br. 

PRZEDSTAWIENIE AMATORSKIE 
Odegrana :zostanie komedja w 

1 akcie Timory'ego pod tytułem : 

PAOIENT Z PROWI:NWI 
Nastąpią w drugiej części 

śpiewy solowe. 
Odśpiewane zostaną utubione 

piosenki polskie, czeskie i bułgar 
skie przez pani ,~ J Radeck~ i z. 
Chowśnicltą. 

Począ.l.elt o g ) (Jl. 8 wieczorem. 
Ceny miejsc: W:~ląp na salą dla 

mdczyzn 1$500, dla pań 1$000.~ 
dla dzieci w wieku szkolnym S50IJ. 

50 proc. c~ystego dochodu prze 
zoacza si~ na budowę F~On::nika 
polskiego w Kurytybie. 

Uprasza Sz Rodaków nie przy
prowadzać ze sobą dzieci w wieku 
poniżej lat 10·ciu1 nie ucz~szcza· 
jących do szkoły - a to celem 
unikni(cia hałasu w czasie przed 
stawienia. 

Odwołanie obrazy. 
My nitej podpisani cofamy te słowa 

ubliżenia, któreśmy przeciwko panu Ignar. 
cemu Strzałkowsktemu wymówili i uzna 
jemy go za człowieka honoru. 

Brat;:o do Norte 30-1-19231. 
Władysław Każmirski 
Antoni Domaszak 
Władysław Mark:ewicz 

~--------------------------
Ostatnie wiadomości. 
NIEMCY. - Wiadomości nadesłane 

Do sprzedania. 
Z powodu wyjazdu jest do sprzeda 

nia 16 alkrów ziemi dobre!, na której 
znsjduje sio duźo latu, kapryjugi, je· 
den alkier ~aaadzonej kukurydży, jeden 
alkier bawełny, pół alkra ryżu, fasola 
i pastwisko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 

Opróc~ tego 114 do sprzedania 2 ko 
nie, 2 siodła, mcskie i damskie, 2 
chomonta, 1 krowa dobra, l wóz, l 
pług, 2 brony przyrz4dy do roblenia 
cubu i makaronu, 2 maszynki do sa· 
dzenia, l mas:!!ynka do niszczenia 
mró't\ek, jedna do łuszczenia kukury· 
dzy, 22 drzew pomarańczowych i 
mandarynek, winogrona, drzewa ftgo
we, morwowe, sprz~ty domowe, kury 
kaczki, etc., etc. Wszystko można na· 
być bardzo tanio. 

Bliższa wiadomość na kolCnJi Tor-
vinho u Jana Darowańca. l 

----------------------------Sklep spożywczy 
IBODANA. SKOBUPSKIEGO 

Av. Col. Bonifacio Viiiela ·No. 29. 
PONTA- GROSSA. 

Poleca Sz. P. P. artykuły spo~ywcze, 
mąkę, cukier, ry!, sól, śledzie, miłję itp· 

Trunki krajowe i zagraniczne wsze!· 
kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umiarkowane. 
SWÓJ DO SWEGO l ........................ , 

: Dr. Zygmunt Gradowski ' 

: ADWOKAT ' 
·, Po ukończeniu uniwersytetu, t 

ma zaszczyt zawiadomić Sz. ', 
Kolonjq Polską, i~ otworzył * kancelarię ad wokack~ i że t 

' załatwia wszelkie sprawy cy- ' * wilneJ kryminalne, spadkowe, t 
' rozwodowe i t. d. ' *n· .. k . * ' auro 1 m1esz ame : ' * Praęa Osorio • -117. * 
11o. .................. .. 

s~akier 
Sprzeda sł~ lub wyJzieriawi za 

ceno umiarkowanil s~akier, składaill· 
cy si~ z czterech alkrów ziemi, 
duźego i w dobrym stanie sit znajdu• 
J4cego domu mieszkalnego, pajolów i 
innych ulepszet\ gospodarskich, polo• 
ż:my w dystrykcie Nowa Polonia, w 
miejscu, gdzie kr~yźui'ł siQ drogi pro• 
wadz~&ce Jo Camro Comprido, Santa 
Felictdade, S lgnacio i Orleans. Jeat 
doskonałym punktem dla kaMego int 
ter esu. 

Bliższych informacji nahyć można 
na Praęa Tiradentes w sklepie pod 
nr 19. 

----------------~------_._. 
Polecamy: 

z Frankfurtu i Bawarji z!łpewniają, że 
został tam odk~yty spisek, maj ąuy na l 
celu wymordowame wszystk1cb szefów 
ruchu separatystycznego. Przez tych "PI· 
skowców miał być zamordowany szef 
separatystów Dr. Heintze tudzież inni 
przywódcy tego rnchu polityczuego. l 

Prefekci Palalynatu udali si~ z tego 
powodu do wladz państw sojuszniczych 
z prośbą o zarządzenie surowego śledztwa 
i ukaranie winnych, 

PORT RETY P. PREZYDENTA 
WOJCIECHOWSKIEGO w artysty· 
cznem, kolotowam wykonaniu for~ 
matu 50 X 70 cm. Cena 108000. 
. ROZMAITE POCZ'l\JWKI I O· 
BRAZY MALARZY POLBKICH v1 
wszelkich rozmiarach i cenach. 

Karty gratulacyjne na imieniny 
i t. d. od 2CO do 600 re;sów, at. 
bumki, pamiątki Chrztu S'w. 

KSIĄZKI DO NAB02EŃSTWA 
zawierające bogaty dział pieśni w 
rozmaitych wielkościach i gusto· 
wnych op: awacb1 mied:ty innemi1 
na pam. pierwszej komUnJi AWo i 
zawarcia ślubu malźeftsk., (~ drob· 
nemi i dużemi literami), książki dla 
dz1eci gotujących się do l·ej spO" 
wied1:i i komunji §w, 

F•lip l.ewiński poszukuje ·w wdDej 
sprawie Jana Osowskiego, który przed 
30 iatv wyjechał ze Studziennic w PoJ, 
11ce do Brazyłji. Dłu~zy czas pozostawał 
w stanie Rio Granda do Sui. 

Poszukiwany osohiAcie lub ktoby wie· 
dział tegot miejsce zamieszkania zechce 
się zgłosi6 wprost do mnie pod adre• 
sem poniżej podanym - FJ!ip Lewifiski 
- '8arra dos lndios - Passo Fundo -
Erechim Rio Granda do Sul. 

------------------------------~ 
Kurs ptenięd~y. 

dnia 20 go lutego 1924 roku. , 
Kurs marki polskiej niewiadomy. 

Frank 371 Pezo zL 6S3GO 
Frank sr.:w. 1$480 Dolar 8$400 
Lir $373 Funt szterl. 35$800 
Pez 21741 

Plli;KNE KSIĄZECZKI POWIE· 
S'CIOWE 1 HISTORYCZNE, ZA• 
BAWNE KSIĄZKI DLA DZIECI ź 
wierszykami i koloroweroi obrazka• 
mi. Papiery listowe i t. d. 
Prosimy o łask . nadesłanie zamówień 

pod adresem : 
.GAZETA POLSKA• 

Curityba - Parami 
Caixa Postal B. 

--------~wv~o-i~a~l~e-a ........ ------
PoszukuJę się woznicy, umiejącego 

dobrze obchodzić się z końmi. 
Bliższych wiadomości udzieli: Guilber· 

me Etzel, rua Sllo Francisco 53-56 
(dawciej Collectoria Federal). 

J. 
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Mirosław-Szcligo"sski -,•;••11a•••w•" ~ .
1
,, ~S: .~~~~~··••p•••lmaks~•t..· • 

Były !~!łydent· lt:!inlk europeJskich ti Ci telr\..l l. 1{ ep 0 S l 
Lekarz l.. opę:rato:r @) • G 

~vo~.,2~~tEn.~~~~~f~p~~~~c~.!.~~~~!!~~!~.~iK:~~~~!.a 
1
: l Maretna Szyndy & Ska; 

.P4llił~ada włą.suą prat!own •ę do badan mJkroskopewyeh i b&da6 1 'łl 

~irWł na ehotoby ukryte ~J • Plac Tiradentes N 19 
ChonJciz zarrdejscolrych _pT·zyjntuje na leczenie ; • 

~~~ • 'l.C swej klinice rs •• ma zawsze na składzie: mą,kę pszenna. żytnią i kulm;:ydziu.u~ł cuk;.er, ryżł)ófa 
;~~~ lłu11 ~la ·r .. ~utcise6 • ~~ --- _ K~rytyba ---- ~ 8 śledzie, śliwki. rodzenki i konse1·wy owocowe. d 
~~ ---,.-- ,-------------- ~ Ma również najlepszą kawq mielooł\ z własnej fabryki. l 

w d .. 
l ~ T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

Kupr~je produkla rolne jakoto: kukurydzę, fasol~, .demniaki~ masło, jaja, drzfwo it.p: 

8PBZEDAŻ NA. KOLONJE H1JBTOWNA I DĘTA.LlCJZNA. i 
CENY J>UZYSTĘP"E 

lJtze~V.I/Ż8Za/ące wszys!Hie inne: ' 
Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarj' . ' 

·····················~············ 
LEKADZE 

D t..'u.rh•~ Bortdra 
K!m:k" medvcu -; o c:hq·t~' · iczna S!'ecjal
ność: ~ hor<> by r ~? U uszu nou i gerdła 
Ko.nsu!tNium: ui•ca Muech!\1 Floriano 

n 19 R >.!H>d t:· ,.,c · ~ ul. V de Nacar 
n 85, Tddon 388 037 

-- - o-;:---~ai'fos Ic"łt·r 
O , r~< t ·· ,- 1 ai.: \Jster !~eCJIIlność ch-oroby 
k b iccc i pęcher:o: a . Przyjmuje od 8 do 
\ł i t•d 2 do 4 gnd~ wttCZ. Przy ul ·cy · 

(:qp n•~h"•rro B·rnd•s n 111 (3) 

Dr EMp >ndola 
R ·' y d~·n~J:l i k' m.u!tNJU:'n ul Marech11.l 
D~h doro n 4ł\ Prz) jmuje od 12 do 16 
flr•d :~: ro n !'r,iu -~ n U, Telefnn 151 03) 

Dr Fnlllcis&ek .l!'&·uuke 
PrzyJmuje cd 3 d • 5 po pol. Kon~ul
tN ;um u lica Bauo rlo Serro Azul n 8 

R~rvacnc 1 a uł.clł Commendadc.r 
· At ~·u•n n 7~ Ol 

llr. D łzaacson 
O .:. er<tlJr- A n:>Js~er Specr~lnośc chorohy 
kr. b ece l r· t;cherM. K"nsultorjum Apte 
k;. 1 Je Mart;" li 6 Telef n n 62 Re 

zyueno: ia ~ \o Bn·nco n r6 . Telefon 
, n . 661 08 

D .. Rłeuues de Aruujo 
::; rec~t< Jn!'Ść; syf l1s 1 t.horoby pęcherza 
Przy m~J; e od 3 do 5 po poł. KJnsuł

t;'rtum AptekA .MinerV!i, rl"c T.ra-
de r,t ~ !l 05 

D : .Kudułt Wurnecke 
S;;t: Cjt!.lność cht;rol:'y nerwowe i dzie 
cmnr:. Dytektor Centrali mstytutu opieki 
~ltd ~it.:ecm1 przy ul Alegra n b gdzie 
przyjmuje od 10 do 11 1 pół z rana 

07 
D · SaMaułu 8obrinho 

ł\lm·k ~: c:Ja dc ro~lych 1 dztecJ Leczy 
syfws we ""sz~l { ch stadjAch p repara 
ttm B smuth1odme. L~czy cheroty 
r :,rwr.we 1 nał. gowe Juk !!lk .-·holizm, 
u,Jgest ę KJnsultor1urr: Ul. S. Fran• 

cJs~o;o n 54, A~tek • Moderna, .Rezydencj~ 
Tr! V·;iS ~> .l.. <~ chari 11 s n 12-a 09 
Dr. \ł' srmond Lima . 

Akuszeqa 1 operacJe K..wsultcrjum Ul. 
1 de Marr;o n 17. Przyjmuje od 2 i 'pół 
do 4 1 pół godz. po południu Re~y 

dencJa ul. Dr. Muricy n 129, 
Telefon 123 013 

---=--:-:----:-
D 2!ie.que1ta LimK 

Medyk·Chirurg. bpt:cjalność; choroby 
dY.Jec·nne. Pn.yjmu;e od 9 do 10 i od 
3 ao 5 KJnsultor1um Aptek" Minerv1, 
ł:'hc T udentes Rezydencja UL Ebano 

Pere1ra n 27 04 
------~D~r-.~T~'o_r_r~-s~Netto ____ _ 

Wyjeżdża do thorycn w dtień i w 
noc.y Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. K:nsultorjum 1 re:ydencja Plac 

T1radeotes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

------~~~~------VE~ '.I'WSt;I 

A u n o. tJarnu~t .auto ł.iłiie~ 
ul E bano f'Hfłlrt. n. 43 012 
Humberto J•imentel 

Empreza Gaphica Paranaense 
Pll!cido e S;lva. & Cia Ltda. 

Pspiety wszelkich gatunków, najroz
maitu.e ks'~źki n11uknwe i belestry
styczne. Wykonuje si~ każd'l roboto 
drukarską. Pr1.y ulicy 15 de Movembro 

n 53 Adres telegrsf:czny .Gazeta• 
Caix~ t)Cist .. t R. 

Livraria .Dundial 
Pterwsz•:rzędny zakład drukarski, intro
ligatornia, liniarnia i f,brykacjt kJit!J 
ht\ndhwych W)bór ks1ąiek i przyr~ll· 
dów szkolnych Dis kupców .ze znacz
nvm uoustem Ul 15 de Novembro 52 

PoDlpeo Rełs 
Agent różnych ftrm. Importuje papiery 
i pr:r;ybory biUrowe. Skł3d i biuro przy 
ulicy Jo!9e Loureiro n 39 Adres tele 
graf'czny LUZO Cain pcstal 308 

052 
ASEKUROWAC SIĘ NA ZYCIE 

R11dzimy tyJk,, w EQUITATIWIE. kt6 
ra m ~t swotą f lję w Kurytybie przy 
ulicy 1 de Mu<;o n 4 A Superinten 
dent na Paranę i B11nkier na Kurytyb~ 
8eni11mi'n Ferreira Leite. 051 

librauta Snkleuae l "·ełniaae 
N '\WO i używane wnetkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMERCIAL' 
fl'lrbiarnta i zakład kuwiecki, przy ul 
M~rech11l Florisno Peixoto n 45 053 

. :r?>Jt .... , . - -

LA SAISON 
Pani N?.volar 

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

Reformowanie wszelkich kapeluszy p~ 
c:enach nizkic:h 

Przy ulicy 15 de M~"vembro n 81. 
Tel('fnn n 478 054 

~w1eże nastona w1;rz.yw t kwt r.tów 
poai,d• "" skhdzie ALEKSANDER 
WINIARSKI, Floricultura Edęlwetss 

Przy ulicy 15 de N .:v~mbro n 27 Ogród 
or~v ulicv Desemb,.r~adl'r Mnttll 047 

«)asa Schmidt 
Wyroby f~tjansowe, żelaziwa, szkła, 
amunicja, Farby i oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej, lam 
;JV etc Plsc Tirsden!es n 8 048 

:!!tapataria l!llria 
Korzystajc:el J,kwiduje się wielki 'A'Y 
bór obuwia ceny nieslyc~unie tanie 
Plac T1radentes z prawej strony ka-

:edry n W 062 

Rodolplto 6on•cher 
Skład obuwia, kilpeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose 8onifacio n 3-a 

CASA DALILA 
Estevam Monutier, ~nzy ulicy 15 de 
lifovembro n. 63 naprzeciw Cssa Novi· 
dades Kapelusze, obuwie l inne przed
mioty dla m~żczyzn. Nowy dom, no 

we towary Ceny przyst9pne.:___ 

E!'lanl.l Pere ra n l l 012 CASA PARISYS 
olucek Vromlewicz Przy ulicy Marechal Deodoro n. 62 

Z~by sztuczne z podmebleniem i bez, Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
w zło~ie i kauczuku. Plombowame i n\e odcisków 5$. masaż pi~kności 1$, 

wyjmowanie bez bólu. mycie wło~ów 2S500. karbowanie 2$. 

.J'08E D 811 811GI 
Sprz· d aż burto w na wsze)k,ch ma 

teridów i drobiazgów Telefon n 
146. Adres tele~rafaczoy: •Surugic. 
S~rzynka pocztowa 40. Przy ulic'l 
to d~ Nov~mhro n, ~ 040 

C&!!i& I~DIAN 
Jaoa Prosdocim'a 

-
Of1cyoa mechaniczna 

Zawsze ma na składzie roll'erv i 
wszvstkie dodatki. Przy ul. Badio 
do SPrro Al'.ul n. 3. 021 -Hotel Guarany 
Prar;a d11 EstaQfto n 32 i 84. Curityba
w ~obliżu stacji kolejowej Tanie i wy, 
godnie urządzone pokoje dla podrótu 
jących. R~stauracja Cafe Restaurante 
Telefon 480. Właściciel 
089 Jan Ricciardella 

CASA .JACJOB 
Ja!.Jób1 G ··inspunda 

Fabryka mf.'bliJ mMer3cv1 kołdP.r 
i płaszczv nieprzemakaloych. Po· 
siada mPble nowe i używane. 

Sprzedaż na wq::łaty. Przy ulicv 
1 de Marc;o n. 18 -Telefon o. 389 

04t 
.II.G.CABBEBA. 

Wykłada cały kur~ rachunkowo. 
ści i bucbalterji handlowej podług 
na.iprędszego i najpraktyczniejszego 
systemu. Przygotowuie uczni pra. 
klycznie do obj~cia posad w biu· 

'rac h handlowych, bankach i fa bry• 
kacb. LE>kcje kaligrafji używaoei w 
buhalterji. Ulica Floriano Peixoto 
n. 55. otg - CJA~4 PBĄTT. 

Skład maszvn do pis1mia Re 
minglnn i Oorona; maszyn do li~ 
czenia oraz kas » Registradora c -

Przv ulicy 15 de Novembro n. 66 a. 
032 

-~CJ=-A~!!il\-:--L~O~lii:-:B::-~-:-::B~D~A.:----

Fabryka chustek, wykonuJe naj· 
rozmaitsze hafly1 meretki i pliso• 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

PJ}Jc TirSJdeotP-s n. 25 026 
-p1SANIĄ NA lłiA8ZYSIE~ 

uczv 
Ellsa CJonstantina Rocha 

przy ul. Commendador Araujo n. 52 
Przvjmuje i wykonuje szybko 

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszynie. 038 

PBAIITY()ZNA SZKOŁ~ 
HAliDLOWA. 

Przy uL Dr. Ma1ricy o. 103 na pietrze 
Dla baehalterów i kore•p•n-

dentów 
Cały kurs trwa 15 miesięcy, w skład 
którego wchodzą 4 hiura: bankowe, 
fabryczae, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać si~ można 
zawsze. 027 Robota pierwszorz~tdna-Ceny przyst~- z wyc:zosków wykonuje sio na obsta• 

pni!. Przy ul R•9chueło n 8. 015 lunek, loki, warkocze i portlze. ADWO.HA.CJI. 
.Joao B Dartins -----=:=~~=:::----A ":'';;z=Ev::-;E~D:::-O~M":"A:-:C::::E~o~o~----

-
UI. Muechal Floriano, n. 102, przyj - I•JENIĄDZE i DR. MACJ!:DO FILHO 

muje o każdej gcdzinie. u18 wyratyczają sie na mały procent . Prowadzi wszelkie sprawy cywilne, 
.Justo llaciel -----pod hypotekę lub pod gwarancją handlo'we, kryminalne oraz sierot w 

t; : cńczony dentysta w N. Ameryce, z bonusów i apolis. Kupuje si~ i każdej miejscowości stanu Parana i S. 
~~3 letmą praktyk4. Wyrywa bez bólu, sprzedaje domy, .z.iemie i majątki, Cathariny. Koszta z góry płatne. Biu· 
pb~:buje po c: nie od 5$ i watawia po Informac]'e u rządowego correctora ro Av. Vice1te M11.chado 20 078 
cen 'e od 10$ "Robota gwarantowana. - DR. BENJAMIN LINS. 

UL Commendador Araujo n. 24 Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 
010 chał Deodoro n. 38. o28 Biuro Cnncelheiro Barudas 181 (063) 

--oAVID l:liLVElRA DA MOTA. Le a,, D oceli i a 
Prt.yj rr u e c• J 8 do 11 i od l do 5 ej 

jpdztny. Pltc Tiradenten n 10 

0=2~2~------~---------------
. h.Sit_gurwe, pap,ernie 1 drw 

ku me 
l tJasa de Novldades 
l"i!m~ tłustrowane, jurne.le, zabawki, 

ks14ZAl do n,.bo:ż.eństwa, śwl~te obrazy 
i statuetki, nl'ljr:>zmaitrze przedmioty 
na prllzenty. P::pie.ry wszelkich satun 
\. )..".· Pra)' ulh:y ló do Movemttro n CJe 

' ... 

-
HOTEL eURITYBANO 

Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta.ł tramwaj przy 
do~zwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne, 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła siq obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mar<(o o. 7 - UWAGA 
1'eo hotel w ył-czoie dla rodzin. 

050 

• t 

2 biuro rejentalne S ero t i Inventarzy 
P:zy ulicy Marechal FJoriano Peixo• 
to 2 a. 042 

DK G/\STAO FARIA . 
Biuro Plac Ozorio n 49, łTelefon e26 
044 
-ÓR~H';+O~G~O~A~N:::::TO'='N~I~O~Do;::E~B~A~RROS 
Biuro ultca Buenos Aires n. 15, ·reie 
fon 666 080 - . DR. ULYj!::iES VłEIKA 
Biuro ulica Rio Branco n 8'), Tele 
fon 376. 010 

~tl~~~~~~~!Jijl~~~;mJ~~~ 
Najwi~kszy wynalazek dla 16czenia SYfilisu 

k Eli.:x:i:r ,,91.4'' 
!l uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn lH lutegc 11 
~ , 1916 roku, Nr. 26 f 

Zwalcza skutecznie c;yfilts bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener, 
gicznym środkiem, czyszczl\cym kraw i lekarolwem wielkiej wart0śd s 
Już przy u~yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet poważni ej. 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wr~o~ly i reumatyzm, znikaj!\ jakby je ręki 
odjął. U 9G0/o mę~czyzn żematych, którzy za czas6w kawalerskich, choro 
wali na choroby sekretne choroby t" pozostaią chroniczneroi i to jest 
przyczyną, że tysiące kobiet zamężnych ciel'pią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'10roby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz~} zupełn ie do odzyskania waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz~ byych nastqpstw. 

Dlrt dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" uajodpowiedniej· 
sz:em le.lcarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
użyciu. "ELIXIR 914" nabyć motaa we wszystkich aptekach i skła· 

~ dach apter~znych w Brazylji. 
~ Qłóway skład Qalvao e Cia S. Paulo, A.v. Sao .Joio 1ft 

~~l*J(ł!)~I,IIJ~~~~ 

~~~~~~~~~1.fl~~~~~~~~~~!4: 
S~anowne Panie! 

W ciągu 4tch godzin uw łnić się możecie od kolek macicz• 
oych1 jeż~H tlżvwaó bedzit>d~ :.FllUXO SEOI\TINAc 

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

,pJliXo-Sedatina• jest jedynym znanym produktom leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczeniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczno leczy w ciągu 4 c\·1 godzin. Używany 15 dni przed 
porodom, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez
piecza ~ycie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
porcdacb •.. Przy innych chorobach kobiecych .FJtll[o -~edatina• 
działa zawsze skutecznie i leczy W-izystkie niedomagania kobiece. 

Zaleca si~ lekanom i akuszerkom. 
Jefłyni depJzytarjusze: 

~ Galvlct & Cia Sao Paulo AvenidaSao Joao 145 .• 

~~~;,~~m~~~~;;~ł1iti;EI~ 

=BBBIIIIRił!IIIBiiUIIBIWBilł;BłiB2Uił~BI 
R Tewarzystwa FraacaskJe Zeglal'i Dorskiej. 

l ~,Ghargeur~s Reunis~• i f,Sud Atlantique~~ 
Reeularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 

do Ha wre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu

ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podtóż z~ Sanfos 
do francji w 16 d.niach, oraz statkami specjalnie urz,dzo• 
nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po1 
mieszczenie 

Stalki maią do dyspozycji kabiny III klasy. 
Podróż z Bordeaux, z Havce czyh z Pallice do Gdańtka od 

11 bywa sio pociągami francuskiemi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
Jll do Gdańłka statkami komp. fran~us~iej • Transatlantique•. W ten 

sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 

1
1 teni •• ,; Ń~jbiii~;y sr;dj~td~· Europy 

Z 8A.NT08 Z RIO DE J A.:SEIRO 
•LUTETIA.c 9 lutego 10 lutego 

i 
:.BELLA ISLEc • 14 • 
:.FORMOSE• • 29 ., 
•MASSILIAc 8 marc1 9 marca 

j1 Sprzetłaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 

i 
Brazyłji t. zn. (bilbetes de cha:nada) załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

' Ignacy Kasprowicz 
Avenida l .ui• Xavier N 281 Kurytyba . 

L.umlKJHUUimmfiBIIRISII&BIIIII 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo~hados 

Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
Zawsze ma składzie wnystko co wchodzi w zakrts materjalów spożyWCZJ 
W1elki wybór: cygarniczek, fajek tutejszych i zagraaicznych, torebki na t) 
i wuystko potrzebne dla palących . Skład znanych ~ygar bahiskich jak: 
erdich & Cia, Stender, Danneman, Costa, Ferreira & Penn11, M. Sennin & 

Ulica Jose Bomfacto N !4 

.C A S A D l C H E L S przy ulicy 15 de Novembro N.:7o 
Założ. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bicbels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dzi! 
zabawek, materjałów, przedmioty właściwe na pre3eoty, oraz na karnaw 

Warto ,przekonać sit: osobiście o dobroci towarów jako teł 0 1 
kich ceoach Ol! · 

a~~~~~~~m~~~, 

.;, .. 
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