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PBZESTROGA. 
. "Kurj~r Poznański" z 23 stycznia b. r. 

p1sze: 
Polska potrzebuje spokoju. Spokoju we

wn~trznego. Rząd p. Władysława Grabskie 
go, który jest Rządem zaufania p. Prezy
denta Rzeczypospolitej, zaprzątnięty najważ
niejszem w obecnej chwili zadaniem sana· 
cji skarbu i reformy walutowej. musi być 
tym Rządem pokoJu wewnętrznego, którego 
nic naruszyć ani zmącić nie może i nie po
winno. Inaczej bowiem narazilibyśmy się na 
nieprzewidziane wstrząsy które, możemy to 
twierdzić z pewnością, ·uniemożliwiłyby zno
wu naprawę i wprowadziły kraj na bezdro
ża zamętu i katastrofy. 

Jednym z . takich niepokojących czynn~
ków~ który zjawieniem się swajem na Wl· 

downi politycznej mógłby wywołać poważ
ne bardzo następstwa, jest osoba p. Piłsud
skiego. Przed paroma zaledwie dniami zli
kwidowany został incydent z zabiegami kół 
lewicowych dokoła powierzenia p. Piłsud
skiemu teki win. spr. wojsk. w gabinecie p. 
Grabskiego, a jeszcze, nie można powiedzieć 
aby w opinji z tego powodu nastąpiło zu
pełne uspokojenie. Jest jasne, jak na dłoni, 
że na wypadek udania się tych zabiegów, 
ponowne pojawienie się p. Piłsudskiego u 
władzy, na stanowisku minista spraw woj
sk~wych, nadałoby gabinetowi p. Grabskie
go piętno, nie pokoju wewnętrznego, ale 
wojny domowej. 

Incydent został zlikwidowany, ale niebez
pieczeństwo nie minęło. Jesteśmy pewni, że 
peowiacko-lewicowe koła czynią wysHki Z? 

kulisami, aby osobę p. Piłsudskiego w szczę
śliwym dla siebie momencie, znowu wysu
nąć. Próby te czynione są przecież nie od 
dzi~aj i niezbyt trudno przychwycić je, cho
ciażby jak najstarannief były zamaskowane. 

Nie chcemy sądzić p. Piłsudskiego. Sąd 
o nim i o innych działaczach socjalistycz
nych wyda kiedyś historja. Mamy jednak 
nadstawy nie chceć go widzieć więcej sto
jącego u władzy. P. Piłsudski jest twórcą i 
duchowym ojcem , Strzelca" i P. O. W., 
organizacyj napoły konspiracyjnych. jak wy-

W walce o miljoa;r. 
Romans z naszych czasOw w 4 tomdch, 
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ROZDZIAŁ CLVII. 

nika z ostatnich wydarzeń, jedna i druga 
organizacja, opanowane są w znacznym Gto
pniu przez komunistów. Stały sie one re
zerwoarem choroby moralnej, zacierającej 
zmysł orjentowania się, gdzie kończy się 
kult dla p. Piłsudskiego, a gdzie zaczyna się 
propaganda komunizmu. W organizacji "Strzel 
ca", głównej, jak wiadomo, podporze obozu 
peowiacko lewic0wego, wydało się, że wpły
wy komunistyczne s 1 silniejsze dzisiaj, ani
żeli wszystko inne, co stało rsię powodem 
ustąpienia dr. Dłuskiego. Przełom, jaki tam 
nastąpił, w ścisłym pozostaje związku z za
machem na więzienie, w którem zamknięci 
są Bagiński i Wieczorkiewicz. Organizacja 
ta odkryła prawdziwe swoje oblicze i to 
dzięki aferze związanej ze spraw'! wymie
nionych zbrodniarzy. Dół w niej opanowa
ny jest dzis,aj całkowicie przez żywioły kon
spiracyjno-wywrotowe. 

W dniu 24 b. m. w Krakowie rozpo:znie 
się proces, na który zwrócone będą oczy i 
uszy całej Polski. Sądzeni będą współwinni 
rzezi żołnierzy polskich na ulicach miasta 
w dniu 6 listopada ub. roku. Nie znamy 
szczegółów śledztwa. Dla nikogo jednak nie 
może ulegać wątpliwości, że zbrodniarze, 
którzy z okrzykami na cżeść Piłsudskiego 
dopuszczali się w biały dzień mordu żoł
nierzy polskich na ulicach starego Krakowa, 
z tego bagna organizacji się wywodzą, co 
Bagiński i Wieczorkiewicz. Z tego samego 
bagna wyszła kiedyś\ t. z w. "milicja ludo
wa" za czasów Mo raczewski ego, którą trze
ba było corychlej wysłać na fron~ a która 
w przeważnej części zdradziła i przeszła do 
szeregów bclszewickich. 

Chcemy użyć najłagodniejszego określeni~ 
i dlatego mówimy, że p. Piłsudski jest nie
bezpiecznym romantykiem obozu konspira
cyjno-socjalistyczrrego. Jeżeli upór i doktry
na nie zabiły w 11im zupełnie poczucia rze
czywistości, niejedną zapewne musiał prze
żyć ciężką chwilę, dowiadując się o znisz
czeniu dokonywanem przez ro.Gpętany pod 
jego auspicjami i według jego najlepszej 
wiary, ślepy żywioł. 

(Dokończenie na.;tąpi). 
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Wiadomości 1 Polak!. 
OBURZENIE PRZECIW ZDRAJCOM 

W Wschodniej Małopolsce, skąd j)Osłują 
prawie wyłącznie uczestnicy odstępstwa Bryl
Pluta- Pawłoski, zaczął się żywy ruch oburze
nia przeciwko zdradzieckiemu rozbiciu wię
kszoś · polskiej. 

laków z Niemiec. Dowiadujemy się, że za
biegi tych kół zostały uwieńczone powo
dzeniem. Rząd polski, według posiadanych 
przez nas wiadomości, wydał władzom wo
jewódzkim zakaz dalszego wydalania oby· 
wateli niemieckich z granic Polski. Zarządze
nie to narazie dotyczy tyl~o Niemców z Me
klenburgji. 

Stało się to podobno na skutek przedsta
wień i zabiegów posła Rzeczypospolitej w 

GENERAŁ SZEPTYCKIINSPEKTOREM Berlime, p. Olszewskiego, który w tym celu 
UV, ARMJI POLSKIEJ. przyjechał do Warszawy i wyjednał inter-
• wencje ministerstwa spraw zagranicznych 

tuż przed objęciem tegoż przez minis~ m 
Zamoyskiego. 

Generał Szeptycki, były minister wojny, 
objął z powrotem Inspektorat IV, armji w 
Krakowie, którego był szefem przez parę l;1t, 
a mianowany niedawno na jego :niejsce ge
nerał Skierski powrócił z powrotem do T o
runi a wobec opróźnienia się stanowiska in
spektora III armji przez powołanie do no
wego gabinetu generała Sosnkowskiego. 

Rola p. posła Olszewskiego w cs.łej tej 
sprawie jest i dziwna i w wysokim stopmu 
drażniąca. Jeżeli bowiem władze niemieckie 
obiecały zniesienie zakazu wydalenia obywa. 
teli polskich, to należy pamiętać o tern, że 
n. p. z Meklenburgji wydalono z gó!'ą 1500 
rodzin pol:;kidh, że mało kogo tam z Pola

POSEł: POLSKI PRZY RZĄDZIE SO- ków oszczędzono. Wydalonym dano termin 
WIECKIM W MOSKWIE. trzydniowy, w ciągu którego zmuszeni byli 

zlikwidować interesy, gospodarstwa i t. p., 
Minister pracy P· Ludwik Darowski zo- wskutek czego zostali materjalnie zrujnowani 

stał mianowany posłem polskim przy rzą· . 
d · · t , M k · · . . b'.... doszczętme. Z wydalonymi obchodzono się 

z1e sowte ow w os Wie 1 JUZ 0 J'ł" urzę· jak ze skazańcami. W odwet za te okrucień-
dowanie., l stwa rząd polski zapowiedział wydalenia c-

BANDA OPRYSZKÓW l bywatełi Niemców z gra~ic ~olski. · 
• 1 Rezultatem tych zapowiedzi było wysła-

Przez granicę Polski przekradła się ban- l nie nakazu wyjazdu z Polski kilku Niemcom, 
da ·opryszków i wpadła do miasteczka Gró- l co do których nie mamy żadnej absolutnie 
dek,' w województwie· wileńskim. Tam do- l pewności, czy rzeczywiście z Połski wyje
puściła się kilku napadów rabunkowych przy- chałi. N adomiar wszystkiego dowiadujemy 
czem ciężko ranili kilka osób, a jedną ko- się, że poseł Rzeczypospolitej w Berlinie ma
bietę zabili. . jący obowiązek bronić naszych .interesów, 

Po ·dokonaniu napadu zbiegli, zanim nad- daje się wciągnąć w pułapkę niemiecką i 
biegła graniczna policja. zabiega u Rządu w Warszawie w interesie 

WSTRZYMANIE WYDALAŃ 
NIEMCÓW. 

Dnia 22 stycznia w godzinach popołu
dniowych prasa poznańska otrzymała · po 
twierdzenie alarmujących wieści o zabiegach 
czynionych przez pewne kob w celu wy
warcia nacisku na rząd centralny w War
szawie, aby wstrzymał wydalania Niemców 
z granic Państwa, stosowane dotych ... zas nie
stety tylko w odwecie za potwome rugi Po 

obywateli niemieckich. 
Wiadomość o wstrzymaniu wydalań oby· 

wateli Niemców z Polski wzburz) niewąt
pliwie opinję polską, w szczególności w na
szej dzielnicy. Społeczeństwo dosyć ma już 
wszystkich komedyj w kwestji niemieckiej. 
Zagranicą Niemcy rozgłaszają o nas wiado
mości, jako o kraju, w którym najokrutniej 
się z nięmi obchodzą. U nas się krzyczy, 
rezultat zaś zawsze jeden: Niemcy podawne 
mu kpią sobie z Polski i Polaków i tuczą 

Borsuk niepokoi się jednak o swoje maszyny i l To mowiąc wskazuje on na Kaspra i zranionego - Wtedy was na wolność wypuścimy - szy. 
narz~dzia i chce kJniecznie wrócić. przemytnika, który jest jeszcze bardzo chory. dzi Rudobrody - ale to jeszcze tak pr~dko nie 

- Musimy przecie~ zobaczyć, co się tam stało - Gdzie jest nasz więzień? - pyta Rudobro· będzie. 
i czy komisarz jeszcze uwięziony - perswaduje on dy zaniepokojgny. Ritter wzdycha smutnie, nie widząc dla siebie 
- Kasper i ten druJi osioł są chorzy . a na Ratz- - Zamknęliśmy go tu dla pewności - mówi żadnego wyj~cia. Więzienie jeg~> może jeszcze po· 
rnana takte tictyć nie motna, bo jak się upije, to Ratzman, wskazując drzwi sąsiedniej komory trwać miesiące i lata, a mote mu slę nigdy wol• 
głupstwa robi. - Dobrze, ale teraz go rnosicie wypugcić, bo ność więcej nie uśmiechnie l 

Rudobro~y ust~puje wreszcie jego naleganiom, my tu dlu~ej zostać nie możemy. Zabierzemy go Nie poddaje się jednak rozpaczy i wstawszy 21 
chociaż wie, że to bardzo ryzykowne. ze sobą do naszej j :lkini l - mówi Rudobrody i siedzenia żąda, aby mu dano coś jeść. 

W starem sehroolskn. · - Ł!itwo teraz ..v ich łapk,ę wpaść możemy - otwiera drzwi do ciemnej komory. Zyczcnie jt~go w jednej chwili zostaje spełnione, 
• 

1 
• . k mówi ponuro - a jak oni będ4 liczniejsi od nas, Po chwili wychodzi z niej zmizerowany, wy- a sarn Rudobrody przynosi mu Lutelkt} wma. 

- StóJ · N1e strz~laf l - ostrzega, Borsu swe to przepadltśwy Słusznie jednak, że . swoich ludzi nędzn~ły Rit ter, rzucając n•szct.ące. nienawiści PodLzas gdy się komiSarz posila, 'Stoi Rudobro· 
go towarzysza -:- to Jed~n z naszyc~ • taro opuścić nie możemy. l pełne 1tpojrzen1e ne swych prześladowców. dy przy nim, i patrzy mu s ę w usta. 

- Cóż u dJabla .1 Nte poznajeCie sweao towa- Gdy się ściemnia wychodzą ze swej nory i Ucieczka jego nieudałrt. się wtedy, a następ· Borsuk zaś spakowuje swoje neczy, przycz.en.i 
r~ysza? ·- odzywa Się gruby. głos ~ężczyzny, kt6ry około północy są p~y karczmie Ieśoej stwem tego byln, że go odtąd pilmej strzeżono i mu inni paczkarze poruag ją. 
au~ do wchod~ącycb z latarmą zbhża. - Chodź tu, Jest tam zupełnie ciemno i cicho, ale to nie do tej sięchleJ dzmry bez powietrza i światła zam· Wreszcie wszystkie przygotowania do ptzopro· 
Walenty To Je~t Borsuk z ~udobr~dym. . jest jeszcze dowodem, te taro nikogo nie ma. Ru knięto wadzki są poczrn·ono1 lecz nierno~liwą rzeczą Jud1 

Rówoocześot? wysuwa 81~ z CiemnośCI d.ruga, dobrody podsuwa się plerw~zy na zwiady, a nie Mimo stra€znego swego położenia, nie stracił cały warsztat fałizerzy banknotów odrazu zabrf;() 
bardz~ awaoturm.c~o wygląda.tllCa postać a Rudobrody l wid~c nikogo i nie !dysząc najmn~jszego szmeru llednak jes%cze ocłwagt i nadz1ei Slyszał ~e kar· Obładowawszy wszystkich S\\ ych towarzyszy, 
poznaJe teraz w n.lch d~óch dawnych swych towa: wchodzi ze swym towarzyszero od strony podwórza czmę kilkakrotnie rewidowano, nie mógł jednak mówi Rudobrody : 
rzyszy, któ.rz.v w.YJ~chah. sweg? czasu z fałszywyrot do wnętrza domu, który cały teraz przeszukują. d"ć znaku życia, bo mu to straż jego zawsze unie• - Reszta musi na razie tu zostBć. Przyjdziemy 
banknotami 1 zmkli z Widowm. Nie ma tu jednak żywej duszy. rnożebniała. po to jutro w nocy l Kasper musi tez tu jeszcza 

Pełni radości witają się czterej starzy towarzy- Zostawiwszy ~alentego i drugiego prze!Dytnika Obserwuiąc go przez chwil~, szepcze Rudobrody przy naszym chorym zostaś. 
sze i opowiadają sobie wzajemnie swoje dzieje. n~ ~traży, schodz1 Rudobrody 1 Borsuktern do do Borsu~a: . Wszyscy stosują się do jego rozkazu. Naprzód 

Waleaty nie miał wiele szczęśeia, a Rudobrody p1wmcy. . . . . . . - N~)wytszy caas, aby go .stąd zabrać. be JUż wychodzą trzej obładowani paozkarze, _POtem . Ru~ 
zaś ujmuje się ża nim i niebawem p~wstaje mię - V(1doczme strzelcy !esr.cz~ tu .me nt~ odkl"yh wygleda Jak cbodzący trup i me długo bj tu wy- dobr_c'dy, prowadząc za rękę; okutego 1 sp!ltanego 
dzy nimi żywa i bardzo głośna kłótnia. - rnbwt Borsuk - bo UI&czeJ me byhby tak trzymał l korntsarZ!t. . 

Wreszcie udaje się Rudobrodemu z trudęm ula- pr~dko odeszli. . . Potem z~Uża się do komi~asza i pyta ironicznie: l Ostatni opuszcza warszt~t Borsuk1 zost~wiwszy' 
godzie starego fałszerza banknotow. Wskrzesiwszy. . - Poka~e SIO mebawern czy oni do warsztatu -. Jak ..lllę wam powodz1 stary P.rzyJ_~:~ cwlu? l tam tylko ~aspr~ przy zr~monym przemytmku. 
ognisko w głQbi jaskini ukladają si~ wszvscy zgo- me dotarh - odpow1ada Rudobrody bądtmy . R1tter m& raczy mu naw~<t odpOWiedzleć · · Mustrny s1ę okropme spieszyć - woła on1 
dnie w około niego, p~pijając rum i wóJkę. którą jednak. ostro~ni, bo gotowi nas tam jeszcze kularoi . -: D,.~my Wl:lrn teraz lepsz~ .rnie~"·kanie - _śmie· dog~niwszy Rudobrodego - bo straszna burza w 
znaletli nietkni~tą w schowku dotychczas przez przyw1ta6. · Je s1ę Rudobrody przygotuJcle s1ę do drog1 l pow1etrzu. 
strzelców i ttan~arrnów nieodkrytym. Doszedłszy do drzwi~ nadsłu?buje przez ch.wilę, - Dokąd? - pyta. Ritter zacie~awiony. ~ygląda rzeczywiś~ie bardzo .grotnle i prz~ó 

_ Dlaczegoście nie przvszli do karczmy leśnej ? s potem puka we właśCiwy sobte sposób. N1eba- - To już zob.ICzye~e - odpowu1da .mu Rudo- mytmcy tak szybko btegoą, że Rttter nadążyć nui 
_ pyta Rudobrody towarzyszy. wem odzywa się za ścianą znany głos Rat1rnana, brody, wiedzcle tylko że katdy zamiar ucieczki moM i głowa mu si~ kręcić zaczyna. 

. . który poznawszy Rudobrodego, wnet im otwiera. strasznie będzte karBny I Z;lpl:lrni~tajcie to !SObie, Swieże powietrze, którego od tak dawna nin 
-.Bośmy ~postrzegH, d~e taro . 0h1e ba~dzd~ tbez· .W1ta on towarzyszy z o szczerą radością, a Ru- - Nie pojmują wogóle, dlaczego m ni a jeszcze zaznał, oszołomiła go. W dycha on je chciwie i o• 

plecz~ue -. odpowtada . je en z me - 1 a ego GQbrody pyta ciekawie: przy życiu zostawiacie l - pyta Rittar gorzko. - garnia go nieprzezwycłężone pragnienie odzyskania 
wolebśrny st~ tu schromć. . - Czy tu w naszej nieobecności nic nie za· Przecież wy nie badzo oszczędzac e swe ofiary l wolności. 

- Tak fest - narzeka Rudobrody - okropme szło? Myślałem już, że was Odkryto i komisarza - No, mój kocbany! - amieje się Rudobrody W1dzi jedna·;, że tu wszelkie zabiegi daremne 
nam się te Juchy strzelc_y cadokucz~b. Sch_wartza uwolniono. . - robur.y z wami wyjątek, a macie to flrzyja JY. były. N !t wet, gdyby nie ~yl sp~tany, niA mólll· 
~łapali i uwi~zili, a możliwe, że teJ nocy Jeszcze - Nie dużo do tego brakowało - odpowiada ciółce swej, hrabinie Roteuburg, do zawdtięCZJ'nia! b t myśleć o . cieczce, gdyż Hu<iobrody by 1(:1 1 a 
warsztat nasz odkryj4. Ratzrnan. - Przeszukiwali oni tu każdy k!lcik, ale -· Rozumiem! - woł& Rittor. - Ja wam miejscu zastrzelił. Niema jednak pojęcia, dukąct 1~o 

Wśród orzekleństw i złorzeczeń naradzają slę tych tajemnych drzwi nie odkryli. Bylem jednak jestero potrzebny, bo pr.zezemnie wyduszacie u hra- prowadzą. 
przemytnicy, co dalej począć i postanawiają wresz już w szalonym strachu, a ci dwaj jeszcze bardziej biny pten lidze Alu ta kobteta musi wkr6tce zostać Wtem orzerywają grzmoty ciszę nocną, a błrs• 
vie ;r;ostaó na razie w tej jaskmi. się trzęAli. zdemaskowaną, cót wy wtedy ZJ mnlł poczniecie~ ktlwice l'OJAwietlają na chwil~ ciem:lo6ci. 

l 

l 



si~ polskim chlebem, jak dawniej. 
Im wolno jest u siebie prześlado· 
wać Polaków, tysiące braci na· 
<5zych skazywać na głód i nędzę. 
My Jednak nie możemy się zdo 
być na jeden energiczny akt woli, 
któryby wskazywał wyraźnie na 
to, że umiemy bronić godności i 
interesów naszych skutecznie. 

----------------~-----------DB. ALt.EGRET-1'1 ._..IJ.,HO 
LECZENIE OGÓLNE. 

Specjl;.lnosć: charoby kobtece i d%ie· 
cinne • '"YJ!T.uje od 10 do 12 1 od 4 
do 5. 

Kor.sultcrium i rezydencja: ul. Com 
mend dor Araujo n, 50. Telefon n 65') 

02 

Wiadomości z Rio de 
Janeiro. 

RIO 16-11 -1923. 

Jednym z ostatnich aktów Rządu jtłSt 
reorganizacja służby konsularnej . Podz1e1 
łono wszystkie konsulaty na trzy kata• 
gorJe: jeneralne i zwyczaJne • pierwl!z~J 
1 ,drugiej kategorii. Pomiędz! innerni 
utworzono dwa konsulaty etatowa w Pol• 
sc&: pierwszej klassy-w Gdańsku i dru
giej w Wsrszawie, w astatniem mieście 
dotychczas był tylko konsulat honorowy. 
Konsulem był P. Włady Jaw Rupniewl!ki. 
Jak do Gdańska tak i do Warsmwy 
z11mianowani będą stosownie do ustawy, 
konsulami, obywatele brazylijscy. 

,GAZETA POLSKA w BRAZYLilc · Nr 17 
~~~~==--~==~~==~-~· ~=--=-~~--=-----=-~·~=-=·=;~~==============~ 

•Jojszcz~śliw~i (bo najbogatsi czy tez 
riostoinicy r62nt) z•uykają na wyżyny 
Petropoh~'u i Theresopolls'u, gdzte Jest 
znacznie chladniej i•zupełnie przyjemnie 
Pnyrvda jakby chciałil powetować ni9 
dawny dżdżysty czas, gdyż fale wody za
lewaJą nas~:e Rio - a nio brak bylo 
i nieszczęść, l>o w paru miejdcach na 
stokach wy~yo, w które obf1tnje Rio 
(na tak zwanych, nmorroi!•) potoki w_o· 
dy i wichura stoczyły olbrzymia kamie• 
nie, prawdziwe odłamy ;;kał, które po· 
rozwaiBły nędzne siedziby biedoty rnioj· 
skiej, zabijając kilka i raniąc kilkanaście 
osób. 

Pan prcfP.\t rioski ciągłe ma starcia 
ze swymi podwładnymi urzędnikami. 
łądającymi podwyższenia płacy, zupeł
ute zresztą słusznego z powcdu drożyz• 
oy rosnącej jak na dro~dżacb, lecz ma· 
ło dba o bezpieczeflstwo ludzkie nara 
żone niebezpieczneroi budowlami na sto
kach gór rioskicb, jak to stwierdzamy 
teraz z okazji katastrof deszczowych. 

W ogóle tycie w Rio o ile jest drogie. 
o tyleż wystawione na niebezpieczeństwa 
pomimo spadajllcycb z gór kamieni: do· 
piero teraz zaczynają ukrócać swawole ~a 
mocbodowych szoferów, którzy urządza• 
llł wy§c,gowe gonttwy na najruchliw 
szych ulica~h, u wdając, ~e osobnik cbo
dzlłCJ pieszo po ulicy w porównaniu z 
jeżdtąeymi sarnocbodami jest istotą niż
szej k!itegorji i dlatego zasługuje na prze· 
joebanie lub okaleczenie przez w:kwin · 
tny .studebaecker• lub lekki , Ford•. 

Riowianin. 

Paplerosy • VK '\UU• 
NEWYORK 

mieszanina 

Przegląd religijny. 
.Powrót Perosł'eco aa łono 

Koicłeła.. 

Rząd IIassolinic-eo o mai· 
źeństw i e. 

P•Jprklwne pod wzg!ę1em kalolickim 
sbmowisko rządu Mllssohniego chiirakto· 
r\'Zuje przemówienie min. spr wiedliwo· 
§ci, Ovigłio, w senacie, w sprawie wnio• 
sltu soc. Ferr1ego: .Nieroz rw1tlność mal 
tt>óstwa jest zasadą, która feszeza wię· 
cej, niż o prawne poczucie, opiera się o 
pne.lronania ludności. Dl!ltego nie można 
jej naruslać ani otwarcie. ani tez na 
jakichś krętych drogach. Rodzina jest u 
nas •• otoczona religij nyrn szacunkiem 
Nie przesadzam tw1erdząe, M n ·tie~y jej 
bronić, z tąsamą nieustępbw·,~e•ą z jakq 
broniono bezpieczeństwa ojczyzny• . 

W ten sposob rzfłd Mu~!:lohniego naj 
wyraźniej stanął na gruncie katulickiego 
poglądu na małżeństwo zrywając tam 
sarnem z całym iiberalizmern. który 
zbankrutowawszy na innych polach, tu 
jeszcze, w sprawie mnłżeń':!twa ciągle 
wywiera wpływ na opinię. 

Procesy kanoaizacyjne 

Pewne wypadki poruszyły sprawG ka· 
nonizacji Anny Katarzyny Emmedck i jej 
w1dzeń Na życzenie Episkopatu niemiea 
ckitgo rozpoczęto z kot'lcem 19 w. 
wstępny proces 

Jeszcze jeden proces kanonizacyjny 
A to Bernadetty Soubirous, dziewcaynki 
z Lourdes, której sią NaJśW. Marja P. 
ukazala, W dniu 19 listopada odczytano 
w obecnoaci Ojca św. dekret przyznajfł 
cy jej heroiczny stopień cnót. Na tem 
samem zebraniu Ojciec św wygłosił mo· 
wę ku czc1 Bernadetty i Lourdes i pod· 
kreślił swo!e wspomnienia z pielgrzymki 
do t~go miejsca, w czasiti której patraył 
n, cud• ":ne ulei~anit osoby z cbińsiiej 
pielgrzy- ki 

Obną. ek katelleko·•el)'jlkl 
w Pra .. e. 

Turcja. Konstaotyaopol 22 -
Telegramy oade~łane z Aogory in· 
formują, że w Turcji zo2tało usta· 
nowione nowe prawo f<t m~lijne, Zl! 

kazujące wielożeń:Jtwa. 
Prawo to ma być teszcze zatwier. 

dzone przez Zgrowadzenie narodo 
we. Przypuszcza ~ię1 że na Zgro 
m9dzeniu tern nowe prawo będzie 
ene:-gicznie zwalczane przez staro• 
turków, zwolenoilt6w wieloteń~twa. 

Francja. Paryż 22 - W pa• 
ryskich kołach naukowych wywołał 
senzacje wynaleziony przez zna· 
oycb lekarzy Ą akuszerów D rów 
Clete i Perpie nowy proces dla u• 
suni~cia boiów porodowych, przez 
zastosowanie wstrzykni~ć. 

Doświadczenia prze;>rowadzone 
z siedmnastu poło~nicami dały jak 
najlepsze rezultaty. 

Płya uiywany do tych wstrzyknięć 
nazywa się •distbylaminac. 

Włochy. Pary~ 22. - Pclicja 
paryska uwięziła garsona Benonie• 
goJ który wczoraj w nocy zraDJł 
szt>fa faszy~t6w Bourservosit>go. 
Benoni zapytany o powód tej zbro· 
dni odrzekł, ~e spełnił tylko swoj 
obowi~zek. 

Rzym 23 - Telegrafują z Puglii, 
te wskutek wielkich ulewnych desz 
czów w miejscowości Tropasi za 
padła się ziemia i przywaliła swvm 
ciętarem szt>ść w pobhżu zna1d:1 
j~cycb si~ domów w chwili, gdy 
m~eszkańcy tych domów spah. 
Trzech mieszkańców zostało zabi 
tych a sześciu cu~~ko poranionych. 

Rzym 23. - Zgodnie z posŁa· 
nowieoiem komisji kardynałów zo 
stanie wzniesiony w bazylice wa 
tykańskit>j posł\g papieża Benedy 
kta XV. 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
, \V • 6-A.ZE()JE POLSKIE.J .. 

ZA OGŁOSZENIA JEDNORAZOWEJ 
~a l szPj stronnicy 2$000 od wierua 

• 2·gtej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • 
• ~.tej " ł200 • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Za całą 4· te stronnicę 100$t)()() 

• 
1/s 4•tej stronnicy 60$000 

, 
1
/• 4·tej stronnicy 35$000 

Na 3-cie stronnicy o 25%- n& 2 eJ 
o 50 o/o na 1-szej o 100 proc. więcej. 

ZA OGl.OSZENIA 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 r • 

Przy ogłoszeniach p6łrocznyGh i rocz• 
l:iycb 35 prac. zniżki 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 

Na 1 szej stronnicy 500$~ 00 od wiersza 
• 2•gieJ • 30'J$000 • • 
• 3·ciej • 20C$000 • • 

Naletytośó przypadaj\ea ze ogło
RZenia nalP.~Y zapłacie z góry. 

zaproponuje rządowi bolstewickie· 
mu w Moskwieł aby tenże jej udzie• 
lił w swych portach miejsc wolnych, 
na którychby angielskie firmy ban• 
dlo.ve mogły pobudowaó składy dla 
eksportu i importu swych towa1 ów 

Hiszpanja. Madryt 23 - Q, 
gromne śnież"ce, ulewne deszcze 
i grBdy nawiedziły znaczną część 
Hu;zpanji wyrządzając olbrzymie 

szkody materjalne i paralituj~c kom 
pletnie komunikacje. 

Niemcy. Pary:t. 24.- Z AnglJi 
dooostih że bankierzy angielscy 
przyrzekli prezyde~towi niP.mieckie• 
go banku państwowego Schachlowi 
po~ycsyć 100 miljonów w złocie 
na fundusz projektowego banku 
em,snnego w Niemczech. 

Jak wnosie nale~y z faktu ~e w G-l~ń· 
Eku uroano za potrzebny konsulat pierw
szeJ kl~ssy, a w Warszawie tylko dru· 
g1ej, I:Jrazylji idzie głównie o stosunki 
handlowo morakie z Polską. Panuja tu 
bowiem przekonanie ze Gdańsk stanie 
się centrem ruchu handlowego krajó« 
zamorskich nietylko z Połl!ką, ale i z 
Litwą, ł..l)twą i Rosją. Prawdopodobnie 
nadzieje te zi)!zczonemi nie zostaną d01 
póki Gdańsk nie zostanie ostatecznie wcie• 
lonyrn d 1 PolskL inaczP.j bowiem, port 
jego nie może przyjść do wielkiego zna• 
(;Zenia dla baodlu, gdyż w warunkach 
obecnych Polska ogląda sią za \Vłasnym 
portem. a inne kraJe odd.tielona ~ od 
Gdańska niezliczoneroi komorami. Oprócz 
tego rozwój Gdańska pozbawił by ea•cł 
ich obrotu porty angielskie i niemieck1e, 
więc "opiekunowie• Wolnego Miasta, rej· 
wodzący w sprawach portowych nie 
widzą interesu w zbytoim jego rozwoju. 

Przed kilku miesiącami orzyniosła pra
sa zagraniczna przykr~ wiadomość, :te 
b dyrektor chóru sykstyńskiego i słynny 
kompozytor, Don Lorenzo Perosi rzucił 
suknię duchownll i przeszedł na prote
stantyzm. Obecnie ks. Pesosi naprawia 
daoe zgorszenie. W raca na !;;no Kościoła 
Swie~o został przyf~ty na dłut.szej audjen· 
cii prle~ Ojca Qw., któreao zapewnił o 
gorącem praaaiania pracy dla dobra 
Kośoieła. 

W dniu 23 grudnia ub r. w Pradze 
odbyła się pierwsza filsza św. uroczysta 
katolicko rosyjska. Mianowicie arcyb. 
Kordac oddal kościół ~w. Krzy~a w Pra. 
dze na u~ytek garstki nawróconych na 
katolicyzm Rosj&n. Mszę św. odprawił 
ks. Wercbowski poslttgu]ąc aię obrz11d• 
kiem św Jana Ohryzostomana; kościół 
dostosowano do nowych celów przez 
wprowadzenie iltonol!tasów; takte oltarz 
i wsaystkie paramenty liturgiczne, zupeł· 
nie nowe, wykonano według wzorów 
lltaro·ro!!yj:.kicb Czescy katolicy, zwłasz
cz .. z .Apostolstwa św. Cyryla i Meto• 
dego• .. \łez~ św. i obrzą1ek katolicko· 
rosyjski pr.zyjęli z entuzjazmem. 

Rosja. Londyn 22. - Według 
informacyj of1cjaloych nadesłany< b 
z Moskwy Trocki, który obecnie 
przebywa na Kaukazie, jest poważ· 
nie chOi:y na niestrawność i zapa· 
lenie bronchialne. 

Wiadomość ta wywołała w poli • · 
tvcznych sferach paryskich wielką 
senzacj~. 

Dlatego uważamy, ze krmulat pierwszej 
kla~y winian był być w Warszawie, a 
nie w Gdo ńsku. ESKi. 

Na stanowirsko, konsula w Wsrszawie 
przeniesiony b. konsul 2 ej klassy a 
WiedniU p. ~'arnando de Mesquita Braga. 

W Rio jest gorąco i duszno jak u !'la 
mego Belzebuba. Chrześcijańska duiza 
raze;:.:; z marnom. doczesnem ciałem u
cieka z tego piekła na przedmieścia, nad 
morza.. tr\•cbę gdz;eś pod górę, ale go· 
raco wciska się wsz~dzia', sunie za lud1klł 
f!ilf\ zmykającą ze środka miasta i tylko 

Pecłeskł o d'Anaunzlo. 

Genialny powfeaciopisarz wioski Ga · 
brjel d'Annanzio je9t - jak donosi wło
ska prasa katolicka - na drodze do 
katolicyzmu. Od szeregu miesięcy pędzi 
życie pustelnicze. Oddaje się ro~wataniu 
religji, nie czyta nic poza księgami świę· 
tarni. 03tatnio rozeszła sio wieść, to zna 
kornity ten pisarz ma zamiar odbyć piel
~rzymkę do ar obu ~w. Franciszka z 
Assytu, a ngwet przywdziPć babit za 
k(mny. D'Annunzio znany jest z tego, że 
lubi nadzwyczajne sytuacje. To też i po 
wyższe doniesienia nale~y przyjmować 
z rezerwą, dopóki się nie okaże, że pisa· 
rzem włoskim kieruje poważna wola O• 
drodzenia się w katolicyżmie. 

TEl E RAMY 
Polska. Warszawa 22. - Do 

nosz~ z CząstochowvJ że pocaau~ 
kolejowy najechał tam na grupą 
robotników, z których dziesięciu 
zabił a wielu innych poranił. 

WarszaRa 22. - Z Moskwy do. 
noszą, że patriarcha Tycbon został 
ponownie uwu:ziony: 

Moskwa 22.- Austrja i Austra· 
lja uznały oftcjalnie obecny rząd 
sowietów. 

Rto de Janeiro 23. - Wiadou 
mości z Rygi nadesłane informuja, 
~J zostały tam skonfiskowane do· 
kumenty udowadmające. ~e rz"d 
bolszewicki w Mo~k~ie przygoto 
wywał rewolucję w Estonii, której 
celem było przył~czenie lego pań 
stwa do republik sowieckich. 

Londyn 24. - W kołach rosyj· 
skicb przypuszcza si~J że Ąnglja 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
~·····~··········· ... ·· .. ··~ 

Z Kurytyby .. 
Przedsławieaie amatorakłe 

w Zwłq•k• .Polskłem. 

W niedziele dnia 24 b. m. od··· 
b7ło się w Zwaązku Polskim za· 
powiedzia!le przed!;tawienie ama· 
torskie pod rezyserją p. Tadeu a 
Gbdowskiego, obecnego t>rofesora 
Szkoły Sredntej Zwił\zku P\llskiego, 
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Obładowani paczkarze uginRją ai~ pod cięzaram uważać, bo gotów nam uciec. Tu o sposobnoac dzllc' szajkę z Rudobrodym na czele i z Ritterem, ciętarern. W około niej panuj(\o ciemności i lety 
swym i zatrzymuj~ się dla krótkieJO wytchnienia. nie trudno -- mówi Rudobrody. ale nie potnał on nieszczęśliwego szefa swego, " ona jak w grobie 
Lecz Rudobrody nawołuje niecierpliwie do dalszego - Na dziś nie ma niebezpieczeństwa - odpo c;emność nie pozwoliłl:ł mu ich prześladować Teraz dopiero pojmuje ona swoje połotanie i 
marszu, odwołując się na zb iżają ·ą si~ ulewę. wiada Borsuk - a jutr\l tak go urnieacimy, te sięJ• wydaje przeraźliwy okrzyk. 

Grzmoty stają siQ coraz silniejsze, a błyskawice nie potrafi wydostać. Obawiam się tylko, te my ROZDZIAŁ CLVIII. - Kurt l - woła rozpaczliwie. - Na milość 
częstsze. Zrywa siQ silny wiatr i czuć ju~ w powie· sami nie jesteśmy tu bezpieczni. l l\' a miejscu katastrofy. • Boską, gdzie jasteś? Cbodt. pemo~ mi l 
trzu pierwsze sp •dające krople des~:czu. - W każdym razie pewniejsi tu jesteśmy, nit Lecz tylko jęk nieszczęśliwych pasażerów jest 

- P1orun gdzieś uderzył - wola Borsuk prze· w karczmie leśnej - wtr'4ca Rudobrody. - Idę Wraz z in[lymi pasa~erami został i Kurt z Liana calą na to Elllpowtedzią, a wciskający si~ przez 
straszony - musimy si~ oglądać za fakiernś scbro· jutro do miasta i przyprowadzę sobie tu Gratkę. w wagonie, gdy ·nagle usłyszeli przeraźli ... y świst ryay dym, zaczyna ią dusić i w oczy jej się wgryzać. 
niskiem. - Daj !Obie z tern spokój - ostrzega go Bor zbłi~a ącego się z la.'5u pociągu. - Pornocy ! Boże wielki ! Ja !łię dusz~ - ję• 

Uderzył on rzeczywiście w kolosalne drzewo, suk - to bardzo ryzykowna dla ciebie sprawa l.. - Na BJga świętego, co to ma znaczyć t - czy Liana coraz słabiej. 
<lru , gocąc je z loskotem. Pac~karze zatrzyrnuj'ł się - Wiem o tem, lecz poprzysiągłem dzlewczy· wola Kurt, przyskakując szybko do okna. linana obawą śmiarci, wysila ona się nadludz· 
przerażeni. Lecz Rudobrody nie daje im spokoju. aie zemstę, a te mi hrabina w tam dopornódz nie W chwili tej następuje okropne zderzenie, któ· ko, aby się z tego grobu pod gruzami uwolnić. 

- DaleJ, w d~o~ę - wcła on rozkazująco - chce, więc mu1zę ~:~ię sam do tego zabrać! lrego łoskot, podobny do najokropniejsiego grzmo• Wtem sięga ona ręką do zdruzgotaDej ściany, w 
muoirny poszuka6 sobie schowek. - Stracisz przy tem wolność, albo i żyeie. tu, zagłusza ktzyk i jQki zranionych podróżnych. której arzwi si~ znajdowały. Są one zmiatd!one, 

Deszcz leje jak z cebra, wiatr 8wiszezy i robi - Nie obawiam się tego. Zraniony w głowę, pada ·baron Marwitz na zie- ale otwór za wąski jest, aby się przezeń mód,; 
się tak ciemno, że jeden dru,iego nie w dzi i nie - Nie wiesz zresztą nawet, gdzie Gretka ulo mię, a kolo niego tworzy się kałuża krwi. przecisnąć. 
polnaje. kowana. ' Liana spada ze swego łota tak gwałtownie, że Liana wydaje się straconą. Siły fil opuszczają, 

Teraz mógłby Ritter bezpiec;mie próbować u- - Nie trudno mi będzie o tem si~ dowiedzieć l zostaje nieprzytomna na miejscu, t. J· pod lotem dym staje się coraz bardziej dusz,cy, phimień aią 
cieczkę, gdyby nie to. że go Rudobrody ~elazn}\ - Rób co cbce11z - gdera Borsuk zniecierpli· przeciwległej ściany na p0dłodze. zbliżll da jej przedziału. 
pięścią przytrzymuje. Jest on tak zrn~czony. że sif;l wiony. Wspomnisz moje słowa, jak CI~ przyłapią. Wa~oa ścieśnia się z trzask:1em, ściany pękaję, Wtem wpada tam kilku ludzi z jednym ze służ• 
ledwo na nogach utrzymać mote. Nazajutrz wieczorem wychodzi Rudobrody vr dach odskakuje, podłoga si~ wypukla, a górne by kolejowej na czele. Trzyma on latarkę w rQku.· 

Wtem rozjaśniaj" znowu błyskawice panujące towarzystwie jednego z paczkarzy do miasta. łóżka spadaj14 z trzaskiem na dolne, pod któremi - Pomocy l - jęczy Liana, ostat~iem sił 
wokoło c emności, a nagle spoatrzega Ritter pod l Borsuk wybie' a si9 równocześnie z drugim to· zranieni pasa~erowie o pomoc krzyczą i błagaj4. l swoich. 
jeduern z drzew posta6 roę!!klł w strzoleckiem U· warzys1:em do karczmy leśnej po pozostale rzeczy Szczęśliwi ci, którym 1ię udajlił wyskoczyć przez - Słuchajcie l - mówi jeden z nich. - Oto 
bran u. Głuchy okr yk wyrywa si~ z jego ust, gdy~ i po Kaspra wraz ze zranivnym paczkar?.em, a przy okno, Reszta leży oszołomiona, z połamanymi jaki~ głos wołaJilCY o pomoc. 
poznaje on w nim podwładnego swego, Mtlłera. Ritterze zostaje ty1ko jeden z nich na straży. członkami, nie zdolna ratować si~ od tej niecby· - Tak jest, w tym kierunku. Tędy, chod.Zci" 

- Czy i on spostrzegł ? Czy ro poznał l Czy Idąc prze3 las, nie spostr~esa fałszfrz snkoo bnej śmiercL - woła drugi. 
nie wola oo go po nazwisku l my'li Ritter. tów, te sią jakaś postać m~ska w pewnem oddalt.<• Ostatni wagon stoi jut w płomieniach, od któ· I idąc za tym głosem, wchodził oni 1io wagonu1 

Lecz grzmot zagłus~a. wszystko w około i zapa- niu za nimi 11krada rych zajmujo się i sąsiedni, a g~ste kłęby dymu z ktorego dochodzi jęk i krzyk biednej kobiety. 
dła znów ciemność nie pozwoliła Ritterowi przeko Jest to Miller, który się nagle po okolicy tej zasłantają to okropne · widowisko Jeden z nich zobaczył ju~ Lian~ i wzilłWSty' 
n~ć 1!1 ę, czy to by o na jawie i rzeczyw1ste, a nie kr~ci. Postępuje on za nim ~lad w ślad i spostrze. Słychać tylko przera:tliwy krzyk nieqzcZQśli· sztabę żelazną, star& się powiększyć otwór. 
optyczne złudLenie? ga, !e Borsuk z kompanem swym wch(idzi do kar wych, lecz któż im tu pomódz może? Kto się od· Udaje mu się to wreszcie z pomoc'! drugiego, ź 

Rudobrody, ani też Borsuk nie spostrzegli Mil- czm" leśnej. waży wejść w te palące się gruzy? którym razem wyciąga Lian9 z okropnego jej grobu1 

Jara i nie zwrócili uwagi na okrzyk Rittera. Bie- Przez chwilę w ' ba on si~ i nie wie, co począć Uratowani biegają jak szaleni w około, załamu• -- Kurt ! -- woła ona z rozpacz1. - O, ra• 
gnqc szybko D!lpr"ód, ciągną oni go u sobą, jako Czy wej~ć za nimi t A jeteli tam je!!zcze jest kt ś JllC ręce i lamentujlłC; a płacz ich miesza si~ z tujcie ... mego męta l 
jeden ze swych pakunków. z bandy Rudobrodego, to jakżeż on sobie poradzi trzeszczeniem płomieni śmiertelnym jąkiem umiera· Traci ona znów przytomnoać i jeden ze zbaw· 

Przemokli do nitki, dochodzą oni wreszcie do wobec takiej przemocy l iącycb, w jedną strasznil symfonję. Rozpacz i groza ców jej na tękacb ją stąd wynosi. 
jaskini, któr za obecne swe scbrooiako i miejsce Nie może oo pójść po pomoc do w~i, albo do najzimniejs~e nawet ogarnia serea. Najodważniejsi Nagle poJawiają się wśród tłumu obfłj sprzy-
pohytu obrali. leśniczówki, bo to za daleko. A z drug,eJ zaś ·;tro nawet uciekają od strasznych płomieni i chov.rają mierzeńcy i sprawcy tego nieszczęscia: Alfred i 

Uwolntony z wiezów pada Ritter na wiązkę ny czu· on, że co§ zrobić musi, by kryjówk~ ban· s ·ę tam tylko, gdzie dym i ogień jeszcze nie do baron Foebren. 
ID(·hu, w kłłme m ęd~y wysokiemi skałami• a prze dy odkryć. tarły N1kt ich nie sp!l~trzega i nikt się o nich ni§ 
mytnicy grupu1q się w około ogr;uska. Zdecydowany stawić czoło niebezpi.·czeństwu, Omdlenie Liany trwało bardzo krótko. ponieważ troszczy, bo nikt nie wie, że cała ta katastrofa ta 

Ze dworu slycbać dalej grzmoty ł wichrzenie wchodzi on do ciemnej karczmy w myśli. że Ritter krzyk, dym i trzask niebawem ją ocuciły. Chće ona ich djabelska sztuczka. 
burzy. przecie~ teszcze tu być musi i ie on flO t znajdzi,.. się podnieść, lecz nie mo~e te o uczynić, bo le~y 

'~'~'"' Trzeba uam teraz b~dzie lepfej oa wi~!nia Widział on wczoraj w lesie wprawdzie l>rzecbo· pod zsuni~temi lotami, przywałonami centnarowym ((łiąg dalazy nast15pi). 

r 



!grano wesołą komedyjk~ je· 
1aktową pod tytułem , Pacjent 
rowincji. · 
~mator'!y p.p. D~bickis Czarnec· 
i Barański odegrali ją z rutyną 
wadowych artystów. Szczególnie 
Głcdowaki z trudnej sweJ roli 
wiązał si~ znakom~."!ie, prz~czy. 
j!łC si~ swą grą do ozywaeOla 
e1 akcji. 
Następnie ilani Chorośnicka. ~ile 
m i dzwięc;mym altem odśpae
iła kilka melodyjnych aryj cze· 
.ch i bułgarskich i wyjątek z 
lki ,Q matko mojac ! zdoby• 
.ją~ sobie huczne oklaski i szcze· 
uznanie obecnych Na ogólne 
danie zmuszona była P• Choro· 
icka odśpiewać powtórnie bułgar· 
~ melodyjnlł piosnk~ ,szumi 
Hicac. 
lo śpiewu akompaniowała p. Chor. 

pianinie p. Gosławska ~ 
Panu Głodowskiemu nalety się 
czere uznanie za umiej~tną re• 
serie i za energiczne laj~cie się
łem przedstawieniem, a p~zedea 
szystkiem za pozyskanie tak wy, 
tnych sił amatorskich. Mamy na• 
ieję, ~e nie poprzestanie na tych 
l!ł'Wszych wysiłkach i stworzy w 
Otkim czasie stalv i dobrany ze· 
ół amatorski, k ry ożywi Zwią
k Polski i wyrwie go z teg() dla
ego letargu, w jakim 1est od pe. 
10 :zasu pogrątony. Mote mu 
1 nawet uda ściągnąć do Związ• 

Polskiego! tego głównego śro. 
wiska polsko~ci, więcej roda
w, a przedewszystkiem tych, 
~rzy chętnie dotychczas zasz-czy· 
ją swą obecaością wszystkie kou · 
rtyJ przedstawienia i zabawy wy. 
wane orzez obcokrajowców~ a 
ikają Żwtązku1 jak gdyby siQ 
wstydzili. . 

Nie tak post~pują Ntemcy, Włosa 
one narodowości. Tam jest inne 
'ęcie o łączności narodowej. 

ZwłĄzek Pol8kł w Kurf• 
tybie 

Niniejszym zapraszam Sz, człon• 
1'1 Związku Polsk1ego wraz z 
dzioaroi na BALE KARNAWA· 
1WE, które odbędą się w doiach 
~ marca r. b. w lokalu włas 

n przy ul Car&os de Carvalbo 73 
['oczątek o gudz. 8 wieczorem 
IVst~p na zabaw~ dozwolony tyh 
członkom Zw1ązku . 
:eny wejść: Panowie 2$2001 pa• 

óOO rs. 
Za Zarząd 

Sekretarz: MITCZUK. 

aowae oltj,ełe rEąd6w &tanu 
rzez Pana Presydeata D -ra 
aetano Muolloz ·da Boeha. 

)nia 25 b. m. o godt. 1·szej 
oludniu odbyło si~ w t{oogre 
ustawodawczym Stanu Parana 
~zyste obj~cie rz4dów stanu przez 
•tórnie wybranego na następne 
rolecie prezydenta pana D ra 
tano Muohoz ds. Rocha i przez 
,prezydentów p. P• D·ra Marins 
Jargoi pułkownika Joao Antonio 
'{ uroczystości wzięh udział licz· 
arzedstawiciele władz wojsko· 
b, cywilnych i duchowieństwa tu 
:& przedstawiciele miejscowej ,,, 

Z Para.ny. 
rte1zeaęi1Jwe polowanie. 
nia 21 b. m. wybrali s1~ na po1 
llie w miejscowości zwanej Rio 
~edras, położonej w mu:~icy{)jum 
latheus, Ernesto Terres1 Pacift· 
os~ da Silva i Antonio Ferreira 
es. 'ten ostatni podczas polo· 
u miał wypadek, ktOry go pozba 
tycia. 
powodu tego nieszcz~&liwego1 
razem zagtdkowf- go wypfidku 
::zo~go policja mieJscowa wdro· 
energiczne śledztwoA 

r przystępie tzała zabił 
własneao •:raa. 

'8szna tragedja rozegrała się 
l kilku dniami wdomu kolo· 
Władysława Steca, mieszka• 

o w odległośc• 4 ch kilometrów 
stacji kolejowej Fernandes 

c . 

Daia 19 b. m., gdy syn Włady· 
sława Steca 20~łetni J11zef wybierał 
się1 jak zwykle, do roboty w po1e1 
ojciec jegoł kt.óry od pewnego cza· 
su cierpiał na pomieszanie zmysłów J 
wszczął z nim sprzeczk~, wśród 
której zabił go kilku cięciami fa· 
kona. N a rozpaczliwe wołania o 
poin~c matki i rodzeństwa zamor• 
dawanego JóztJfa Steca zbiegli si~ 
sąsiedzi1 a wkrótce po tem 1 dele· 
gal policji, który uwiqził Władysia. 
wa Steca. Śp, Józef Stec własną 
pracą utrzymywał całlł rodzinę. 

~P~a-p-ae-ro_s_y_:.~V~E~A~U~O~•-=L~O~'ł'~US 
miPS'lZ ni na dPłikatnR 

----~~------------------z Sao Pa.ulo 
Leka•z, który śmierć od •t•z•· 
łu rewolwerowego uznaje za 

natoralaą. 

Dnia 13 grudnia 1923 w pobli
żu fazendy Monte Belło w muni• 
cypjum Jardinopolis znaleziono przy 
torze kolejowym kompanji Mogyana 
zwłoki domokrążcy Syryjczyka Ąbra 
hama Macarao. 

Po dokonaniu sekcji zwłok Ie· 
karz policyjny uznał śmierć Abra. 
hama za naturalną. 

Później zacz~ły krąty6 pogłoski, 
te Abraham Macarao został za· 
mordowany. Wobec tego delega\ 
policji Carvalho Franco postanowił 
pr~eprowadzić ścisłe śledztwo, aby 
zbadać o ile pogło~ki t~ s, słaszne. 

Otóż ~ledztwo to wykryło, ~e 
Abraham Macarao został zamordo• 
wany po krótkiej sprz('czce przez 
rodaka swego El 1asza AbtbeJ także 
domokrątce1 wystrzałem z rewol
weru. 

Delegat policji wykrył ponadto, 
:!e ElJaaz Ąbib~ pv dokonaniu mor 
d3rstwa okradł SWOJą ofiaręł za 
zrabowane pieniądze otworzył si<lep 
w miejscowości Rocinha i otenił 
si~ z wdową po .zamordowanym 
Abrahamie. 

Sledztwo wykryło r6wnietJ że 
wdowa po Abrahamie Macarao była 
spólniczką tego mordrrstwa. 

Obydwoje zostali uwięzieni. 
A lekarz policyjny uznał, że Abra· 

bam Macarao umarł śmierci' na· 
turaln~! 

tłapiel'osy , VEADOc Y O hK 
mieszanina 

------------------------------------------
Ze stanu Bahia 
Śmierć areybi1kapa. 

W stolicy Bahji zmarł dnia 19 
b. re. arcybiskup D. Jeronimo Tho· 
me da Silva ~ajstarszv ksiąte Ko
ścioła katolickiego w Brazylji. 

W impcnującym pogrzebie t~go 
czcigodnego prałata wziQłY udział 
wszystkie kongregacje religijne, 
pi'zedstawiciele wszystkich władz 
cywtlnych i wojskowych i niezliczo• 
na ilość czcicieli zmarłego. 

Zwłoki zło~ono w basylice Sw. 
Salwadora. Zmarłemu zostały od· 
dane honory naczelnika państwa. 

Z .Rio Grande do Sul 
Fałlzywl kl!lłtła. 

Donoszą z Porto Alegre1 te wgł~r 
bi stanu Rio Graode do Sui cho· 
dz' indywidua w stroju ksi~!y i wy. 
łudzają od mieszbóców pienilłdze 
na budow~ kościołów i ochronek 
na Wschodzir, a gdy im si~ uda 
to i capadają na spokojnych ob7• 
wateli sertonu. 

Ostrzegamy przed nimi naszych 
rodaków. 

W sprawie wykoaanła klanzol 
zawartej ugody pokojowej. 

Ministrowie wojny i spraw1edli 
wości o~bvJi konferencjEJ z p. pre. 
zydentem Republiki w sprawie za 
bezpieczenia klauzul zawartej ugo· 
dy mi~dzy rz._dem stanowym i re 
wołucjonistami w Rio Graode do 
Sul i komprnmisu przyjQtego przez 
rzad federalny. 

Minister wojny zamierza w mar• 
cu wyjechać do Rio Graode do Sui 
i tam osobiście czuwać nad wybo 
rami federalneroi do S~;.;l)ltu i Izby 
deputowanych. 

Mpotkante byłego ~ten e· nła re
wolucyjaego Honorjosza Lemo· 
&a z pnłk-..waikiem wojsk sta 
•owycłl D· rem Flores da Cnnlaa 

We wszystkich kołach politycg• 
nych jest szeroko komentowane 
spotkanie D.ra Flores da Cur1ha 
z generałem . HonorJUSZt!m Lemos1 
którzy tak często w czasie re wolu 
cje walczyli przt>ciw sobie, 

Spotkaoie miało miejsce w Uru· 
gua.Janie, podczas którego oba wo 
dzowie bardzo oprzeJnie wymieniii 
ukłony. 

Zachowanie si~ tych wodzów, 
do niedawna wrogów, spotkało 
si~ z uEnaniem wszystkich obywa te 
li i obydwaj otrzymali z tego powo· 
dtt wiele telegramów gratulacyjnych. 

-----~~------~~~~---- ----Papierosy ł VEADOc 
La Reine 

miPRzanin'ł. wv~?:ultana. 

(Dokończenie). 

Na ośmiu ulicach centralnych na 
wszystkich rogach było po jednym lub 
dwóch rewolucjonistów na ka:tdym ro· 
gu prócz tych którzy się ukryli na Pra• 
c;a da Republica, w poreie i na stacji 
kolejowej. Pozatym w elektrowni było 
ich około 15 chlQpa i w Cervejaria R1t· 
ter drugie t}le. Tu wiQe rachunek p. 
Kiełryckiego sifi nie zgadza. Niecb~e 
więc p. "porucznik• sobie przypomni; 
bo jeteli p. Kidryci:i się uwata i pod
pisuje publicznie jako .porucznik • choć 
niema na to najmniejszego prawa, gliy~ 
aby porucznikiem być, trzeba na to u· 
kończyć odpowiednie s~koly i otrzymać 
patent od naj wyższych władz mili tar· 
nych rz~dowycb legalnych. to pewin1en 
mniej więcej wiedzleć faka siła i gdzie 
walczyła i wielu ludzi posiadała. 

Poi wierdzaw ilość zabitych i rannyr h 
rewolucjonistów i sil legalnych jaką po
dałem w pierwszej mej k respondeucji 
a je~eli p. Kid:-ycki Dle słyszał o tam i 
to ignoruje, więc niechże sobie kupi 
dzienniki peloteńskie z dnia 30 paździer
nika: :~~Rebatec, Opiniilo Publicac i >Jor 
nal da Manba c z których zaczerpnąłem 
moje pierwsze wiadorm ści i które po
mimo tego, te są z partyj asistów, je· 
dnak podały prawdziwe cyfry w stra· 
tacb obu stron walczących. 

Potwierdzam, te rewolucjomści opu
ścili Pelotas o pierwszej godzinie po 
południu, a nie o piątej jak to p. Ki• 
drycki pisze. 

Zaprzeczam tomu, co pisze p. Kidrycki, 
że rewolucjontści zatrzymali się na :r Ta. 
blada•, gdy~ tamtędy óni tylko prze
je:łld~ali, a zatrzymali się prawdziwie w 
posiadłości p. Ernesto Laog i w hotelu 
.Familiar• skąd n!lsfępnie udali się do 
Pelotas z fazenderem Jose Antonio 
Netto przez ulic~ 15 de Novembro, o 
godzinie 10 rano, a nie o 9 jak to P• 
Kidrycki podajt', zaś Zaca Netto był wh 
tany owacyjnie jedynie tylko przez 
swych .partidarios•. 

Jeśli p. Kidrycki był ranny, jak pisze 
i jak to podano w , Jornal da Manb&•, 
wi~c nie mógł widzieć, ani asystować 
aktu pow1ta:nia Zaca Netto i twierdzić, 
~e witały go nieprzeliczona masy pu• 
bliczności, gdy~ walczyli rewolucjoniści 
zupełnie w innem miejscu i zupełnie w 
innem miejscu witany był Zeca Netto 

Zaprzeezam temu, co pisze p Kidry· 
cki, te major Aldrovando Le!lo dowo• 
dził sil~t stanuwą, gdyt padł on od kuł 
rewolucjonistów w chwili, kiedy prz)był 
objąć dowództwo tą milicją. Dowodz1ł 
obron!\ posterunku milicji Stanowej ka· 
pitan Orlaodo Cruz z Cangussu. 

P. Kidrycki b~dąc rannym zapewne 
wie, ilu rewolucjonistów rannych było 
razem z nim w szpitalu na ulicy G&ne. 
ral Victorino i w Santa Casa de Hise· 
ricordia, wielu umarło i wielu się wy
leczyło, niechte w!ęc powie prawję . 

Wiele było chwały i zwycięstwa ze 
strony rewolucjonistów w całej okolicy 
Stanu Rio Graode do Sui, lecz tylko 
na papierze, a w rzeczywistości było 
inaczej: Napadów i grabieży bez liku i 
setki ofiar niewinnych a wiecej nic. Te 
ofiary, ktore niewinne padły na polu 
walki przeciwko narastnikom, ich krew, 
ich żony i dzieci woł&ją o pomstę do 
nieba 

Ja z& -;wej strony mogę dodać to, 
te przykro mi jest że p. K1drycki dziś 
podnosi rękę przeciwko temu rządowr, 
który przed kilkunastu laty przy!ąl jego 
Ojca do tego Kraju i dal mu motność 
do życia i kawalek chleba powszedniego 
i nieograniczouą swobodę Wolności, cze 
go w Polsce pod zaborem f,bt;ych łaknął. 

Jeżeli p. Kidrycki walczył, to pytam 
się go w jakiej idei ? 
c~y niema dostatecznej wolności na 

teJ najpi4łkniejszej ziemi brazylijskiej ? 
Czy brak mu chleba lub swobody lub 

praw obywatelstwa? 
c~y nie robi tego tutaj czego tylko 

nie zechce? 

., 
•, 

':• 

flfi~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~!o~ 

i Czas zamawiać świete nasiona ! i 
~ ~ = Skład nasion z Polski : 
li Pawłs Nlli.ODEn:A. U• 
~ ~ 
~ ~ 
~ KURYTYBA TraYessa Zacharias nr.&, (ulica prowadz11ca ~ = ' z Awenfdy Lu1z Xavier do Placu Zacbarias). ~ 

: ~ g = e1 łZł ~ ; Warzyw: KAPUSTA, buraki, brukiew, cflbula, ~ 
~ - - marchew,, sałata i t. d. or 
!fi ._ .: = 61' 
~ ..... .Q~ tli 
! ~ ~ .... Kwiatów: Bratki, goździkił łewkonje, maciejka, = 
i -t mak i t. d. tli 
~ ~~ IJII = ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, = = sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatow. (Dostarcza = 
~ siq z własnego ogrodu). ~ 
!fi ~ 
4ll Kto przyjeżdża zdals:a do Kurylyby1 niech tu zaopatrzy IJit = siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. = 
~ ~ 
~~\i~~~~~~~~~~~~~~~·~~~\i~·~~~·~~~~ 

Handel Polski 
w Barro-Erechłm Rio Gr. S. 

Władysława OlJroślaliaA 

Nowo sprowad:ony wielki wybór towarów metrowych.t jakoteż narz~· 
dzi rol::~iczych 1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro- Erechim - Rio Graode do Sol. 

Więc o co jeszcze chodzi p. Kidryc
kiemu. 

Aby mnie nie sądzono za 7.wolennika 
tej lub owej partii, podaję niżej moJe 
zapatrywania. z którymi zawsze żyłem i 
z którymi tJDzostanę : 

Brazylja dla dobryt b Br •. ~ylian•)W 1 

Brazylja Jedno państwo na·r·.t d r{'l t• • 
tvlko! 

Brazylja z jeddem prawem dta W8ZY 
stkicb l 

Brazylja z jedn11 polityką tylko dla 
·wszystkich i 

BrazylJa 1 jedi:lym Rz!ldem tylko l 
Brazylja z Jedną wolności'ł świętłl 

tylko, jaką obecnie posiada ! 
Brazylja z jedn'ł ideą polityc·mą tylko l 
Precz fałszywi obrońcy W ulnośc; f 

Brazylja się bez was obejdzie l 

SYLWIN DERENGOWSKI 
(Geometra rządowy) 

Feitoria, dnia 6 lutego 1924. 

BACZNOŚĆ 
Towarzystwo Sportowo-gimna 

styczne 
,Junak c 

urzadza dnia 3 marca b. r. 
Wielki Bal Karnaw a lo wy 
w Sali Związku Polskie3o, na któ' 
ry zaprasza wszystkich rodaków 
chcących się ubawić pięknie i wea 
soło. 

Poczlltek o godz. 8 wieczorem. 
Za Zarząd 

Antoni Remus-sekretarz 

----------------------------------
Potr~eba 

Ostatnie wiadomości. 
Telegramy nadesłane z Warszawy do 

uoszą, że państwa bałtyckie zawady 
między soba traktat rozf e m czy, to znaczy. 
te W"~zelkie spory i nieporozumieoia ~a, 
htw,ane będą polubownie. 
BUŁGARJA. - W1adomości telegra· 

f,czne nadeslane z Sofji donos:rą o wy 
bucbu rewolucji "" Bulgarji. Wiadorul· 
ści są sprzeczne. Jedne powiadają, t~ 
kr·ól Borys i jego ministrowie zostali u
więzieni przez rewolucj(Jnistów, inne po
!lhOd?:ące z Saloniki donoszą, że szefow 
rewolucji uwięziono do krótkiej walce, 

Z Sofji wysłano k1lka !pułków wojska 
celem uśmierzenia rewolucji, która wy· 
bu~hla w kilku dystryktach. 

-------------------------------
Do sprzedania 

Z powodu wyjazdu jest do sprzeda 
nia 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
zn"jduje sio dużo luu. kapryjugi, je· 
den slkier ~aaadzonej kukurydzy, jeden 
alkre.r bawełny, pół alkra ryżu, ft~sola 
s pastwisko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 

Opróct tego są do sprzedania 2 ko 
nie, 2 siodła, mtslde i damskie, 2 
chomonta, 1 krowa dobra, l wóz, l 
pług, 2 hrony przyrządy do robienia 
culł ru i makaronu, 2 maszynki do sa· 
d~enia, l mas~ynka do niszczenia 
mróVtek, jedna do łuszczenia kukury• 
dzy, 22 drzew pomarańczowych i 
mand&rynek, winogrona, drzewa figo· 
we, morwowe, sprz~ty domowe, kury 
kaczki, etc., etc. Wszystko moina na· 
być bardzo tanio. 

Bliższa wiadomość na kolcnJi Tor• 
vinho u Jana Daroweńca 

--------------------------Towarzystwo Polskte ·w Sao Paulo 
ma zaszczyt uwia.domić, lŻ w sobotfl 
dnia l 1gn marca br. o godzinie 8 mej 
wteczorem, odbedzie sio bal karnawa
łowy, (ultca Tibiri!;a N. 12) na który 
taprasza wszystkich Rodaków w Sa'J 
Paulo i okoLicy. Zarz~&d. 

młodrgo pomocnika handlowego do 
sklepu spożywczt>go, z praktyką i 
dobrą rakomendacią Zgłosić się 
należy do RedakcJi ,Gazety Pol
skiejc. 

Sklep Mpożywczy 
----------- BOiDANA SKOBUPSKIEOU 

Av. Col. Bonifacio Villela ·No. 29. 
Dominik Kureoki PONTA- GROSSA. 

Połeca Sz. P. P. artykuły spo1ywcze4 
Poski zakład krawiecki l mąkę, c~kier, ryt, ~ół, śled.zie, milję itp· 

(Jllea .&leare N. a Trunk• k~ajowe 1. ~agran:czne wsze!· 
• kiego rodllaJU1 kupuJe produkty rolne 

Wielki wybór rosterjałów na ubranie fasole, ziemniaki. masło, jaja i t. p 
lamówiente wykonuje się w razie po· Ceny umiarkowane. 
trzeby w 24 godziny. SWÓJ DO MWEGO l 

Bo•ote gwa•aatowana 
CENY NISKIE. ...................... 

: Dr. Zygmunt Gradowski : 

: ADWOKAT ~ 
' Po ukończeniu uniwersytetu, ~ 
i ma zaszczyt znwiadomić Sz. l 
' Kolooj~ ~·oJ:;ka iż ot~or' · ł * 
i kancelarJ~ adwok6.cką 1 i 
' załatwia w~zel kie sp11:'~h '~ • 

i wllne1 krymmf\lne, sNWtt w ~ 
' rozwodowe i t. d. * 
*B . - k . • ' auro 1 nm·sz ume: ." * P•aęa U•orlo 5,3'7. 1 
..,.~ ................... ~ .. 

----------------------~ Przegląd S;wiatowy. Nowy num ... r 
:~~ Przegl<&du Swiatowegoc jUŻ si~ uka· 
zał i zawiera: 2ycie pclaków za grani
CZ41 Olbrzym wydaw01eiy w Police; 
Rel•gje Narodów, Vlłl Olimpjada (szcze
gółowy pr"gra tn Cha cn·x - M t n t· 
Blanc), Informator Przemysłowo Han• 
dlowy, Kącik dla Pań (Mody~paryskiej) 
i w. in. Niezwykła na dzi8iejsze czasy 
obf1tolć iluatracji dopełnia całość nut 
meru (Red >~kc.ja i administracj11: War· 
sz ••11 , 11kr1.ynka p ·ct:tows la5). 

b .. .:; s p ·teuu;.uz y. 
dn;a 27 -go lutega l 924: roku. 
Kurt$ marki p()l&kiej niewiadomy. 

Frank 880 Pezo 1-:L 6~800 
Frank ,zw 1$465 Dolar A~370 
Ltr $376 Funt szt.erl, 3~$500 
Pez 2ł794 



/ 

• 
• 

••• .... Dr~ Mir~~~ w Szeligo,~ski - , 
(ifi r ł~7ly łUJ7dent k1inłk euł'opejskicłt j, 
~;- Leka.:rz J. ope:rato:r Jł 
r.·:~-f DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIBURGICZNYCH I KOBIECYCH ~·1~ 
~; LN·:t.'' t odłull na] P\.> W~Z\:('h spu:;oho\'1' . Bad;J za P••moc;:; pro.mieni Roe ~~gena. 

11
i\'l~·~ 

ff!,:. p,~~-~.~.r. Jl"~tMlada Wł38Df\ ptaC'!OVnię dO badań mikroskopowyeh i bci~1i 

Wiel ł{i Sklep Pols j 

Marcina Szyndy & Ska 
~ t-i rwt na chorObJ nkr7te 

Chorych zam'iejscowych pr zyjntuje na leczenie 

i . w swej klin·ice j Plac Tiradentes N. 19 

. ", Rnlł !lllo 'F.t'aacłseo 11 fliS- łiu.ry&yba ~ 
ma zawsze na składzie: mąkę pszenną• żytnią i kokurydziauą, cuk1er, ryż,".,sól, 

śledzie, śliwki, rodzenki i konserwy owocowe • ~:. _______________________ .;_ ___ _ 
Ma również najlepszą kawq mieloną z włhsnej fabryki. 

Trunki krajowe i zagraniczna w najlepszych gatunkach 
Kupuje p.-odukta rol~e jalwto: kukurydzę1 raaol ziem~iaki, masto1 jaja, drzt>wo Jt.p 

SPBZEDAZ N& KOLON,JE HIJBTOW.BJA .l DFlTA.LJ()ZNA. 

CENY PUZYSTĘP~E 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

• ••••s• • ••••• •••• • •••• lJr.zewgższa/ące wszgs&le inn~ ' , 

LEKARZE 
----~~----~~~------~ D· Uarłoi!t łlureira 
Kl,n•kA rnedyc~no ch•rur iczna Specjsl
ność: choroby f'Cr u, uszu nosa i J{Jrdła 
K .<nsu!torium: ulic-s Marechal Floriano 

n 19 Re'!"Ydfncia ul. V de Nacar 
n 85, Tdefon 388 037 

---Dr. .:ario• Icklflr 
O 'tra h r i akuszer. !tpec)alncść eboroby 
kt biece i p~cherza. Przyjmuje od 8 do 
\ł i nd 2 do 4 godz wtecz. Przy ul •cy 

Conrclheiro B..rredu n 111 ( 3l 
----DrEapiudol• 
R ·· ydenCJa i konsultOTJUm ul Marechal 
o~,,doro n 4fł Prz} jmuje od 12 do 16 
j.~ d7. ('n rr,/ur~n u, Telefon 151 03. 

Dr F.raucuuek .ł'ranko 
PrqJmuje od 3 d. 5 po poł. Kon~uJ
h t;um uhc~ Barao do Serro Azul n 8 

R~.tydenCJ& ultca C('tmme ador 
Ar,.ujo n 7i Ot 

Vr. Jl łzuaesoa 
O~~ n ter-A kuuer Specjslnośc choroby 
kt b E'ce i r'echerz:l\, K'1naultorjum Apte 
k~> 1 de Marc;o IJ 6 Telef·' n n 62 Ro 

zyclencja iov B·r nco n ;:a, Telefon 
n 661 08 

------==----
Jłi' .lllenłl~l!f clle Araujo 

~ ec :•In. ść: syf.l.s 1 choroby pęcherza 
PPv•mu1e od 3 do 5 po poł. Konsul

t.Jqum Aptek:t Mmervł, Pl•c T :ra• 
dente" 06 

D ,· tłudoił Wa1·necke. 
~- tej • lncść 'horoby nerwowe i dzie 
cmne. Dyrektor Cen:rali mstytutu Op'eki 
11:.d rlz.iećmt przy ul Alegra n b gdzie 

przyjmlJje od 10 do 11 t pół z rana 
07 

D Hałdania Sobrinho 
ł\ l n ka dla derosłych 1 dzieci. Leczy 
11yf1:is we ~'ztl< ch stadjach prepara 
Iem Bt3muth10dtna. Leczy choroby 
f'"::t'Wltc..wo l nałogowe JUk a1k~:~holizm, 

ue gest ~ Konsultorjurr: Ul. S. Fran• 
Cl:i;;o n 54 Aptek~ Moderna, Rezydencjll 

Traveisa i.11Cbttrl~ts n 12-a 09 
Dr. Wirmood Lima 

.Akuszeqa 1 operaCJe. Koosultorjum Ul. 
l d d Ma.rc;o n 17. Przyjmuje od ~i pół 
do 4 1 pół godz. po południu Re~y 

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

Dr He qoei1a Lima 
M~dyk-Chtrurg. tiptCJalność: ~:horoby 
d~tec·nne. · Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 Konsultor,urrt Apteka Minerva, 
ł:'lac T radc:ntes, Rezydencja Ul. El]ano 

Pere1ra n 27 0-& 
.Dr. ·.rouea Ne&lo 

WyJ~:idia do 'horycb w d1ień i w 
OO'-Y Przyjmuje od 8 do 10 i od 16 
do 17. K'Jnsultorjum 1 re:ydencja Plac: 

T1radcntes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

'v~~T~H~I --
A nD3 (Jar mełłano tJłłle~ 

ul. Ebano Perelra n. 43 012 
Humlterto Pimeniel 

Empreza Gaphiea Paranaense 
Plactdo e Stlva & Cia Ltda, 

P~tpiery wszelkich gatunków, najroz
maitue ks'ąiki n1Uk:1we i belestry
styczne. Wykonuje si~ kAŻdlł roboto 
druksrak!ł. Przy ulicy 15 de Novembro 

n 53 Adres tełegrafu:~ny ,.Gazeta• 
Cttixt~ post .. ) R. 

Livrada Jlondtal 
P1erwsz:orzodny zakład drukarski, intro· 
liłatornis, liniArnia i hbrykacj& kS'iąg 
h•ndl"'wych W~bór ks tąŻek i przyrtą,• 
dów szkolnych. Dla kupców zo znacz
nym UQUstem Ul. 15 de Novembr~ 52 

Pempeo Rełs 
Agent różnych firm, Importuje pap;erv 
i przybory b1urowe. Skłsd i biuro pr%y 

ulicy Jote Loureiro n 39 Adres tele 
graftcz.ny LUZO Caixa postał 308 

052 
ASEKUROW AC SIĘ .NA ŹYCIE 

Radr.u11y tylko w EQUITaTlWIE, któ 
ra ma swo·" f.lje "t Kurytybie przy 
ulicy 1 de MarC(o n 4 A Super nten 
dent na Paran~ l Bankier na Kurytybo 
Be,.ittmin FP.rreira Leite. 051 

1Jitraala Sokleaae l nełnia•e 
Nowe i uływane wszelkich kolorów i 
ro:miar6w Sił do nabycia po cenAch 
bardzo nizkich w , A COMMEFClAL' 
farbiarnta i zakład krawiecki, przy ul . 
M•rechAI Flortsnn Pełx;:,t(l ry.J5 053 

LA SAISuN 
Pani Navolar 

Ele~&nckie kapelusze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Nr vembro n 81. 
Telefon n 478 054 

::,wteże nastona wlłrzyw 1 kwltttów 
posisd• na składzie ALEKSANDER 
WINIARSKI, l'·loricultura Ed,.lweiss 

Przy ulicy 15 de Nwvambro n 27 Ogród 
przv ulicv Desemb11r~radnr Mnttll 047 

()a8a Scbmtdt 
Wyroby fajansowe, żelaziwa, szkla, 
amuni~ja, Farby l oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej. lam 
pv et<: Plac Tiradentes n 3 048 

~apatarla 81rla 
Korzystajc!el lokwiduje się wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychtnie tanie 
Plac Ttradentes z · prawej strony ka-

!edrv n 1 O 062 

Bodelphe 6onacller 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose Bonifscio n 3-a 

CASA DALILA 
Estevam Moołltier, przy ulicy ló de 
Novombro n. 68 naprzeciw Casa Novi• 
dadet . Kapelusze, obuwie f Inne przed
mloty dla mtżczyzn. Nowy dom, no 

we towary~ Ceny przvat_ępne. 

~E:..:.b_a..:..:n"=r. ~P_er_e-,·r::-:-a _ n--::1_1--::--'-- 012 CASA PARISYS 
41acea. Vromłewicz Przy ulicy Marechal 09odoro n. 62 

Z~by sztuczne z podntebieniem i bez, Czyszczenie paznokci 2$500, Miszeza 
w złocie i kauczuk Plombowame i nie odcisków t;g. masaż piekności tS, 

wyjmowanie bez bólu. mycie wło~ów 2g500. karb!iwanie 2$ 
Robota pierwszorzedna-Ceny przyste- z wyczosków wykonuje sit na obata• 

pne. Przy ul R achuelo n 8 015 lunek, loki, warkocze i portize. 
4Joio B .Martins . -n _ 

Ul. Msrtchal Flonano, n . 102, rrzyj. t•lBN14DZ8 
triUJe O każdei ~r dzmie. \118 wvrotyczajl\ Sit: Oa mały procent 

-- ~ n•to ••ciel - pod bypotek~ lub pod gwarancją 
~ oń~zony dt:nlysta w N. Ameryca, z bonusó\*1 i apolis. Kupuje się i 
t•3 lem,ą praktyklł Wyrywa bez .bólu, sprzeda]'e domy &iemie i majt:ttki 
plt•!'!1bu ,e po c:ente od 5S i wstawia po t ~ ' "' ' 
cenie od 10$ Robota gwarantowana. D1órmacje u rządowego correctora 

Ul. Commendador Araujo n. 24 Godofredo Lima pr~y ulicy Mare 
010 ehaJ Deodnro n. 38. 028 

Le a,, ecell i• --
Pnyirruje 'J 8 do 11 1 od l do 5 ej 

godziny. Plac Tiradenten n 10 
022 

.1:\.st ~:; gai·we, pap erme a dr'Ul 
k.,n,e 

()asa de Ne-vłdades 
:sm& Ilustrowane, jurnale, sabawkf, 

ks fłŻI\t do nsbożeństwa, śwl~te obr&ly 
i statuetki, najror.mattrze przedmioty 
na prezenty. Papiery WIZtikich aatun 
;. · <V P11y \Jlic:y J 5 de Mov~mbro n A 

-
IIOTEL C~UłllTYBANO 

W ~ntura Pereira de Souza & Ci a 
W centrze miasta; tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokoje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczn~>. Po• 
syla siQ obiady do domów. Przy 
ul. 1 de Mar~o n, 7 ·- UW AGA 
łeo botel w flt~czoie dla rodzin. 
oąo 

.JOSE B l!łlJRlJGI 
Sprz dat hnrtowoa wsz .. lkich mil• 

teriałów i drobiazgów Telefon n 
146. Adres t elegra ficznv: •Su rugi c. 

S~rzynk~ pocztowa 40. Przy ulicv 
1 n OP NflV mbro n. ~ 040 

()~SA. I~DII\N 
Jana Prosdocim'a 

Or•cyna mechaciezna 
Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkiP. dodatki. Pn~y ul, Badio 
do SPrro Ą~nl n. 3. 021 -Hotel GRarany 
Pray• d Est111Qii0 n 32 i S4 , Curityba
w 'obliźu stacji kolejowej Tanie i wv, 
godnie urządzone pokoje dla podróiu 
ilłcych. Rastaur~cj11 Csfe Restaurante 
Telefon 480 Włdcic:iel 
039 Jan Ricciardella. 

UASA JA()OU 
Ja hób • G· in'lpnnda 

Fabr•ka mcbliJ m:Jt~racy,~ kołd0r 
i plaszr;.,v nieprzemakalnych. Po· 
siada meble nowe i u~ywane. 

SprzEdaż na wvpłaly. Przy u1icv 
1 de Mr-'<;o n. 18 ·- Telefon n. 389 

04-1 
D. O CARREBA 

Wykłada cały kur~ r<łchunkowo. 
ści i buchalterii b;mdlow~>j podług 
najpr~dszł'gr> i najora Hv('z:ni isz• go 
systemu. Przygotowur~ uczni p:.-a. 
ktycznie do obieria posad w biu· 
rach b8ndlowych. bankach i fabry• 
kacb. LE>kcje kaligrafji utvwanPj w 
buhalterj1. Ulica Floriano Peixr"lto 
n. 55. Oł9 

()Ą.SA. rBĄTT, 

Skład maszyn do pist~oia Re 
mingtoo i Corooa; maszyn do Jj .. 
czenia oraz kas , Registradora c -
Przy ulicy 15 de Novembro n. 66 a, 

o·a2 
-~()~A.'!'"fli--Ą~LO~~lii~B~A~B!"!:'D~A.:---

Fabryka chustek, wykonuJe nai· 
rozmaitsze hafty1 meretki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 
Pl~c Tiradentes n. 25 026 

...... JSĄNI.c\ NA DASZY-'lEJ 
uczv 

Ellsa ()onstantłaa Rocha 
przy ul. CommP.odador Ar6Ull n. 52 

Przyj mute i wyitonuje szybko 
wszelkie roboty do prztpisywania 
na mas7vni~ 038 

PBAKTY()ZlVA SZKOŁĄ 
HAKDLOWA.. 

Przy uL Dr. Muricy o. 103 na piętrze 
Dla baehalterów i ko•e•p•n· 

denłów 

Cały kurs trwa lo miesięcy, w skład 
klórq~o wchodzą 4t;iura: bankowe, 
fabryczoe , składów burto wy ch, ko· 

misowe. Zapisywać sic motna 
7.1\W':.'!P 027 

A DWOH&()I. 
AZEVEDÓ-MACEOO -

i DR. MACEDO FILHO 
Prowad: wuelkie sprawy cywilne, 
hsndlow" krymtnalae oraz sterot w 
każdej m ej~cowośct stanu Parana i S. 
Cathuim• K11szt• z góry płatne. Biu· 
ro Av Vics t'! M~c•,•do 20 078 
- DR B!"fJAMIN LlNS 
Biurn C ncelheiro B"rr~d"s 181 (063) 
--oivfu .. ILVElRA. DA MOTA. 
2 biuro re;ent.,lne S erot i lnventarzy 
P:zy ulicy Marechal Floriano Peixo• 
to 2 a. 042 

ul< GnS'lAO FARIA 
B•uro Plac Otorio n 49, :Telefon e26 
044 

DR HUGO ANTONIO DE BARROS 
Biuro ul ca Buen~111 Aires n ló, fele 
fon 666 080 - ' Dłł ULY ..,::;~s V!Ellłrt· 
Biuro ulica Rio Branco n 8:>, Tele 
fon 378 ~J 

~B~~~;t&~~~~~~~~~~u 
~ Największy wynalazek dla J~czenia s fjlisu f 
~ Eli:x:i:r ,.9:1.4"" 
~ uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn 21 lutego 
~ 1916 roku, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebozpl€Czvństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krflw i lelr:m;twem wielkiej wartośCi. 
Jut przy utyciu tr:r.eciej fiaszoczki , objawy eboroby Dll'ł(<3t poważniej· 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, ww>dy i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjął. U 9Gc/o mężczyzn żonatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sek1•etne choroby te pozostają cbronicznemi i to jest 
przyczyn11, że tysiące kobiet zamężnych cim•pią na rozmaite niedomagania 
kobieca, nie wiedząc zupełnie, co t~ citoroby spowodow. ło. 

3 flaszeczki wystarczą zupolnie do odzyskama waszego zdrowia :> 
i uratowania waszych dzieci od prz)byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 914" najodpowiedniej- J 
.. szem leltarstwem, ponieważ oie at~tkujfl żołądka i jest przyJemnym w 

u~ciu. "ELIXIa 914 • nabyć można we wszystkich aptekach i skła t 
_8 dach apte .. znycb w Brazvlji r 
~ Główa7skład 9al-vio e Cia ~· Paq .o . &v Sio .Joio lM 

~c.;-~~~~1'111~·m•~mmf~ 

~~~~~~~~~~.l~~~~~.!}~~~~= 
S~anow ne Panie ! 

W ciągu 41ch v,odzio uwulmó si~ moze ~l" od kolek macic.z• 
aych• jPż~> li użvw::.ó hPd?.IPI'],> ' • .,lUX O "ł~O ~ TINAc 

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

,FJuxo-8edatina• iesl jodyo.ym znall} w L'rodnktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lecte"!liu niedomagań kobiecych. 

~
. Kolki maciczne leczy w ciągu 4 ch godziu U~ywany 15 dni przed 

porodem ułatwia poród, zmniejsza bolflści porodowe i kolki, i zabez· 

l 
piecza tycie kobiet przed następstwarn; kr o oków tak czę!itych przy 
por;..dach. Przy innych chorobach kob ecych .Finxo :lłe4atina• 
działa zaw~ze skutec:mie i leczy w;;'/.y tk1o n iedomagH.UJa kotuece, 

Zaleca sią lel{arzoan i aknsz(wkom. 
~ Jeclym· dep)Zytarjusza: 
~ Galvl'~ & Cia Sao Prmlo AvenidaSao Joa.o 14&. 

~~~~~~~·~'~~~~~·tl;~~ 
'e 

=Bi111BRIII1M!;ł1112ii111~21BBBHR2!1lllralłllr 
Jl Towarzystwa Fraacask Je Zeg1a~ti Darsk lej. b 

l nDhargeur~s Reunis'" i J,Sud Atlantiqueł~ . 
~ . l 
ia Reeul~rne odjazdy z portów Santos i mo de JaneirO l do Hawre i Borde ux. = KomunikacJa najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
• ksusowemi pospie,:;znymi, które odbywa ,ą podtóż ZA. Santos 
B do Francji w 15 d.niacb, oraz stalkami specj\lnie urz11dzo• 

•
! nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po, 
• mies:r.czE>nie o 

Stallti mail\ do dyspozvcii kabiny III klasy. 
11 Podróż z Bordeaux, z Havce czylj z Patlice do Gd•ń•ka od ' 
łl bywa s i9 pociąg•mi francuskiemi AŻ do Dunkerque a z Dunkerque 
f& do Gdań•h statkami kom p francus~iej • Transatlantique •. W ten 
- sposób unikme ai~ różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 

11 żeni nasi N;jblit~;y B';dr~·.rd~· Europy : 
Z 8AN'.I'08 Z RIO DE J.IIEIRO 1 

•LUTETIA.c 9 lutego 10 lutego 
11 •BELLA JSLEt • 14 • 

l 
, FORMOSE• • 29 )) 
, 1\'IASSILIA c 8 marca 9 marca 

Sprzedaż biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do aó 

l 
BrazylJi t. zo. (bilh•'tes de cbamada) załatwia i bliższych in· 
formacji udziela 

1 

Ignacy Kasprowicz 
11 Avenida 1 ui• x~vier 1~ 281 Kurytyba. 

1 

łasłlmltlKIBIUIIłmi"f!SHIISIIBBIIBBt 
Charutaria e Casa de ! · eccos e lllo~hados 

Jose K o e r b e l. Im ooriUJ~· WPl'O&t. 
Zawsze m4 składzie ws~ystko co wchodzi w zakre-s materialów spoźywcz 
W1elkt wybór: cygarniczek, fa1ek tutejszych i zagr•r.łlcznych torebki na ~ 
i wuystko potrzebne dla palących Skł&d znant~ch '!ygar babiskich jak: · 
erd1ch & Cta_, Stender, Dannem&n, Co~ta, Ferre1r & Penna, M. Sennin &Q 

_. Uhca Jose Bomfacto N !4 . rb 

-----------------------------------------C A S A B l C H E L S puy ulicy 15 de Novembro N.:7łn 
Założ. w 1897 przez Ąłfreda Eroesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybtlr kapduszy dla pań i d~ 
zabawek materiałów, przedmioty whściwe n1 pre3eaty1 oraz na karn~o 

Warto ,przekonl:łć się osobiście o dobroci towarów j&ko też 0 
kich ceoacb 03L 

' IZ 

·-~~-~~~~# ... 
~ 

\ 
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