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PRZESTROGA. 
(Dokończenie). 

Na dowód, jak daleko i niebezpiecznie 
~ięgnęła robota konspiracyjno-wyrotowa w 
samem wojsku, używająca tak skwapliwie 
jego nazwiska, przytaczamy dokument, bę
dący w naszem posiadaniu. Oto jego treść: 

Województwo Krakowskie 26. 9. 1923. 
Wydział prezydjalny. 

L. 623. T aj n e. 
Do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych 

W Warszawie. 

W drodze ściśle poufnej doszło do wia
domości Województwa, że przy pomocy 
pficerów pierwszej i drugiej Brygady b, Le
gjonów, których oficerowie orzydzieleni są 
io rozmaitych pułków, przygotowany jest 
~mach stanu. Akcją tą mają kierować: Gi
rul, ppłk. w Tarnowie i Zulauf, ppłk. (Do
~ódca 40 p. p.) we Lwowie, a pierwszym 
frokiem ma być wywołanie zamieszek we 
"'"Vojsku. Pułki ruskie mają się w danej 
·hwili rozsypać. 
f Wedle tego samego źródła ad jutant Ma
tan Zaruski donosi o wszystkiem, co się 
łzieje w ototzeniu Prezydenta Rzeczypos
K>litej, decyzja co do wybuchu miała już 
tastąpić - została jednak przesunięta, któ
e to przesunięcje wytknął Piłsudski. 

Kolejarze i Zydzi używani są do agita· 
i w pociągach. 
Były już projektowane zamachy na po

rczególne osobistości, ale . na razie zarza
no tytko czynr.e zmewagt; -czyn taK zwa. 

t przez zamachowców "mordobicie". 
W Bobowej (koło Cierkawic - wła

ość Długoszewskich) prowadzić ma agi
Jcję wywr?t~wą wśród chłop_ów d~wny 
tlijutant W1emawa-Długoszewsk1, a meba
rem ma tam także przybyć ja'l Dąbski. 

IJ'ócz teg<? jakiś major .obj~żdżać ma dw.ory 
prowadztć szeroką agitację za obalemem 
~ecnego Rządu. 

Wyzwoleńcy na Kresach zyskują coraz 
rięceJ na siłach i w razie udania się spra
ry w wojsku mają tam powstac. chłopi. 

W walca o mlljoD7. 

J.est d~żn_o~ć do porozumienia się z ko· 
mun_JstamJ, . c1 Jednak nie ~hcą dać się wcią
gnąc, bo me chcą odstąp1ć od swego pro
gramu. W tym kierunku na terenie Tarno
wskim pracc:>wać m~ major Dziadosz, będą
cy na urłop1e od k1lku miesięcy. 
. O ~em mam zaszczyt donieść Panu Mi

mstrowJ, zaznaczając, że róWnocześnie odpis 
tego sprawozdania udzielam Dowódcy Q. 
kręgu Korpusu Nr. V. w Krakowie. 

Gałecki; Wojewoda. 
* 

"' * . Czyż mDże po tern wszystkiem ktokol-
Wiek mieć . _jes~cz~ jak!eś wątpliwości, czem 
byłoby. P~JawJeme s1ę p. Piłsudskiego na 
odpowiedztalnem wysoce stanow~sku mini
stra spr~w . wojskowych ? Człowiek, który 
pr zyczymł .s1ę w t~k znacznym stopniu do 
wytworz:m~ choreJ atmosfery, tej atmosfe
ry, w ktor~J wbrew jego woli musiały po
wstawać 1 powstawały różne zbrodnicze 
tenden~je, zmi~rzaiące do wyładowania nie
zdrow~J e~erg;1, me może więcej piastować 
odpowiedzialnego stanowiska członka rządu. 
Chociażby się zresztą oduczył pewnych 
rzeczy, to w każdym razie ~hwila obecna 
pod żadnym pozerem na to nie pozwala 

(Z "Ku~ra Poznańskiego") 

~----------------------
Wiadomości 1 Polakl.: 
POWITANIE ZAŁOGI "LWOWA" 

W TCZEWIE. 

zyl;· ~łicer3w~bćzr!Mtvkis~f6YfMli~f?l~ wa 
statku szkolnym "Lwów", tych dzielnych sy
nów Ojczyzny, powitał Tczew .6:ały bardzo 
uroczyście. Uroczystość rozpoczęła się dzięk 
czynnem nabożeństwem odprawianem w ko 
ściele farnym. Następnie w czerwonej sali 
Domu Miejskiego odbyła się Akademja, na 
której p. dyrektor Garnuszewski złożył spra 
wozdanie z przyjęcia naszych marynarzy 
przez Rząd i Polonję w Brazylji. Oprócz 
tego wygłoszono przemówienia ujmujące 
dzieje podróży "Lwowa" do Brazylji oraz 
dzieje marynarki polskiej w ogóle. 
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. Po~róż ta wykazała przed całym światem 
Wielkie zdolności i sprawności polskich ma· 
rynarzy. 

Po~~anowion?. wydać "Jednodniówkę" o 
P?.drozy morskleJ "Lwowa" oraz ufundować 
" l owarzystw~ . Bratniej Pornocy uczniów 
Szkoły Morsktej" w Tczewie. 

"STRZELEC" SPRAWĄ ZA
MACHÓW. 

, "Gazeta Poranna" podaje senza(_yjne szcze· 
goły dotyczące tajnych spisków zamacho
wych. 

' Dnia 14 ~aja 1923 na terenie Powązek 
został . :c.:orgamzowany drugi oddział powąz
k?wsktego "Strzelca" przez Klemensa Wa
Silewskiego, ~ ?ici.echa Dąbrowskiego i Mie
czysła'":a Krasmsktego. Do oddziału tego 
zaa~gazowano przeważnie młodzież i wyro
stkow, przyczem organizacja nosiła chara
kte~ kcnst?iracyjny. Współpracowali i kiero
wab oddz1ałem Bagiński i Wieczorkiewicz. 
. . "Strzele:c" rozpoczął szereg zamachów 
1 jego to robotą były zamachy na uniwer
sytet w .warszawie, zamachy krakowskie, 
wysadzame mostów i t. d. .._Y/reszcie osta
t~i~ dziełem odd~i~ł~ ·był zamach na wię
zteme przy ul. DzikieJ, w celu uwolnienia 
Bagińskiego i Wieczorkiewicza. 

Pier~szy, plan zamachu zepsuł W. Dą
?ro~skJ, ktory dos~edłsz} do przekonania, 
+~ je~en ze. strzelcow, Oleksiak, jest "ende
kiem 1 zdraJcą" post.anowił go usunąć, cze
go dokonał l grudma 1923 w bramie do
mu N. 99 przy ul. Leszno. Ktoś z publicz
~ości ~atrzy!Jlał Tordercę, IP~;,ramt agenĆji 
sledczeJ 1 umknąc. 

Dąbrowski był teraz już tym zamachem 
skompromitowany, wobec tego wykonania 
planu napadu na więzienie podjął stę sam 
Klemerts Wasilewski. Na wypadek powodze· 
nia napadu na Dzikiej, planowali zamachow· 
cy następny napad na więzienie Mokotow
skie, gdzie siedzą Maśliński i Krasiński. 

Po schwytaniu Wasilewskiego przez kilka 
dni szukano Dąbrowskiego, aż wreszcie pod 
inspektorowi Piątkiewiczowi udało się trafić 
na jego ślad i aresztować, 

. ~ś.ród ar~s~towanych znajduje się także 
n~eJakt 9arhck1, koniokrad, który mimo, że 
me zamechał swej profesji, wodził jej w 
"Strzelcu". 

OPINJA P. HILTONA YOUNGA 
O SANACJI SKARBU. 

Do;adca finans?WY p. Hilton Young, któ· 
ry dma 25 styczma b. r. powrócił do War
szawy oświadczył, że zostawił Polskę mar
k~wą, a zastaje złotową. P. Y oung z uzna
mem podkreślił. wysiłek, jaki Polacy pono· 
szą ~la uz~rowJeni'l Skarbu i oświadczył, że 
~ola }ego Jako doradcy przemieni się na 
zyczhwego obserwatora 

KURS MARKI POLSKIEJ. 

Kurs marki polskiej z końcem stycznia b.r. 
u.trzy.my~ał się mni·ej więcej na jednym po 
ztomte. Zydzi puścili nawet na ten temat 
dobry dowcip. Na pytanie, jak stoi dolar 
odpowiadają: Un stoi tak "koło WaweiuU: 
Znaczy t?, że stoi około 1 O miljonów ma
rek polsk1~h,. bo . na banknotach l O-miljono
wych znaJdUJe s1ę rysunek Wawelu.-Dnia 
23 stycznia b. r. płacono przeciętnie za do· 
lara ! 0.15ą.ooo marek polskich, za franka 
SZW?JCarskJego 1.760.000 mkp., za franka pa
rysktego 465.000, za koronę czeską 290.000 
za koronę austrjacką 142.000 mkp. 

WYDALANIA OBVW A TELl NIE
MIECKICH. 

W myśl rozporządzenia minbterstwa spraw 
}\fe~yu~.tr.~nuah. ""1~..~. •• ~- t:.·-~··- ..................... ,... 
rlni tr7ech 15-tu obywatelom niemieckim. 
Takie sa:no rozporządzenie otrzymało w o· 
jewództwo pomorskie. 

Rozporządzenia te, na których mocy 300 
obywateli niemieckich opuścić musiało oba 
nasze województwa zachodrrie, było odpo
wiedzią na barbarzyńskie wydalenie obywa
teli polskich z Meklemburgji. 

Za wydalenie z Bawarji 14 rodzin żydow
skich, obywateli polskich, województwo po
znańskie doręczyło rozkaz opuszczenia gra
nic Polski do dni 3-ech czternastu rodzinom 
obywateli niemieckich. 

- Tego jeszcze nie wiem - odpowiada Alfrt.d Spojrzawszy znów na niego, widzi Alfred, żel swej ~brodni, lecz na drodze ~ej widti żnów la~ 
w'ymijająco. on strac• ł przytoroność i uspokojony, biegnie aby żącą nieruchomą postać - znów jedna z ofiar jego! 

omans z naszych czasbw w 4 
przez Jerzego Bornes'R. 

- Nie pozwolę na to, aby jej pan coś złego szukać za Kurtem Baron Foebren zostaje przy Pocbyla on . się nad nią i popatrzywszy jej w 
tom'ilch, zrobił, rozumin pan? - mówi baron etanowczo - Lianie, która nie daje żadnego znaku ~ycia. Wró· twarz, wydaje ochrypły okrzyk. Oto leży ten dla 

dość mi tych okropności wynikłych z haniebnego ciwszy na miejsce katastrofy, zastaje Alfred już którego wszystko to siQ !ltało: baron Kurt von 
uczynku pana. cały pociąg w płomieniach. Stamtąd nikt się jat Marwitz. 

- No, na współkę z panem, pJnie baronie - więcej nie wyratuje - myśli on uspokojony. Nie wierzy on swoim oczom i schyliwszy się 
przerywa mu aktor ostro Nie mając żadnych środkbw do gaszenia pło- jeswze ni!ej, prz.t~konuje się wreszcie, że ta blada, 

Q l) 
. (Ci!lg dalszy). 

Cisną oni się do obu palących siQ wagonów, a - Nie wymawiam si~ zupełnie od winy, ale mieni, stoją uratowani pasaterowie i służba kolajo· ~:ktwawiona twarz, to rzeczywiście należy do mQża 
varze ich ś!Jiiertelnie są blade i zmienione. mniejsza o to 1 Nie sprzeczajmy si~ przynajmniej wa w ponurem milczeniu. Liany. Wyratowano go przecie~ i umarł on wido· 

Mimo to odważają siQ oni wrócić na miejsce Nigdy jednak nie pozwolQ na to, aby pan tQ ko· Dwaj lekarze, którzy byli w pociągu i na szozQ· cznie dopiero tu z braku pomocy lekarskiej. 
rej zbrodni Alfred ciągnie drżącego barona za bietę zamordował. One nas nic nie obchodzi. ście uszli śmierci, zajęci są opatrywaniem i banda Ale on rzeczywiście już nie żyje? 
lbą i ogląda siQ trwożnie w około. - Oho ! Mnie ona bardzo obchodzi, panie ba· żowaniem rannych. Niektórzy pasażerowie pom ga- Cutło jego jeszcze ciepłe, ale nie oddycha on 

_ O Wszechmocny Boże - jęczy Jn - cóż ronie. I na żaden sposób z rąk jej nie wypuszczę. je- im przy tern ; inni zswodzą i szukają za swoimi więf'ej. Nie. on oie żyje! 
&n zrobił 1 T t okropne. Wszyscy ci ludzie niewinni,. - Niech więc i tak b~dzie. Ale nie śmie pan krewnymi, niektórzy płaczą nad zwłokami zmarłych Nagle przychodzi mu myśl przeszukania jc~o 

- Cicho - zgrzyta aktor przestraszony. - popełnić mordu, przy którym bym ja pod pewnym ofiar. k·eszeni i zabrawszy jego portfel i pełną saktew ,Q, 
ao nas jeszcze zdradzi l . . . 1 względe~ by~ wsp?łwioll:ym. , . Na widok. ten odzywa .się sumienie n_awet, w wsuwa mu swoje papiery i pulares i ucieka. 
Onieśmielony baron mdkme, a po chwib sze!)cze - N1e, ::ue l N1ech s1ę pan o to me o~aw1a - tym zatwardztałym zbrodmarzu. Jego wmą Jest Jak Marwiłza teraz przeszukają to według zna· 

aów, wsltazując na Lianę, którą wnet poznaje. l zapewnia go Alfred solennie. - Zostafi pan przy l całe to nieszczQście. Aby sprzątnąć ze świata dwo· lezionych przy nim papierow, wezmą go za do~do• 
_ o. popatrz pan... znów jedna ofiara .• to niej, panie baronie, a ja p6jdQ zobaczyć, co się z je niewygodnych mu ludzi, naraził on · ~ycie setek ra Sc~effieJda z Ameryki, co dla Alfreda jest ż 

118 !... Marwitzero stało . Spodziewam się, ze go nie wy innych ludzi, którzy mu nic nie byli winni i spro- pewną korzyści'ł 
- żona Marwitza - mruczy Alfred - ehod:t ratowali. wadził nieopisane nieszczęście na matki, ojców ro· Odzyskawszy znów zimną swą krew, wrac!r 

~. Musimy j'ł teraz w swoją moc dostać. - I całe to nieszcząście mialoby być na dar dziny i dzieci. były aktor n~ miejsce, w którem zostawił Lianq 
Baron idzie mechanicznie za nim i w ńastępnej mo ? - lamentuje barou. - ldż pan przynieś mi A wszystko to było dziełem jednej sekundy, pod opia'< ą barona Foebren. 

1wiii stają oni obaj przed m,żczyznq, który wy- pan pawnoM o jego śmierci. jedno prcekrQcenie sygnału było powodem tego Równocześnie zbliżają się do nich dwaj fun• 

~
i Lianę ze stojącego już w płomieniach wll gonu. W tej chwili odzywa się tuż obok nich jQk zderzenia. kejonarjusze kolejowi, którzy i Lianę chc'l zanieM 

: - Proszę tę damę w moj'ł oddać opiekę - ciQżko zranionego, którego przed chwilą tu złożono, Dreszcze przecbod?.ą ge na myśl, ~ stał on się do j<Jdnego z nieuszkodzonych wagonów, aby i:t 
' emawia Alfred do niego - ja ją dobrze znam a którego obaj towarzysze z powodu ciemności mordercą tylu ludzi. Chce on się cofnąć w ciem· tam oddać pod opiekę lekarzy, wraz z wielu inny· 

Służący kolejowy oddaje mu ją bez wahar:.ia i dotychczas nie spostrz~gli.. . . ności gdy_ wte~ potrąca nog4 o trupa strasznie po· l 'lli rannymi. ~i~ mogQ tego je~nak uczynić1 gdyz 
raca napowrót na ratunek pozostałych. · Przerażeni odwracaJtJ s1ę om 1 patrzą choremu kaleczoneJ kobtety. Alfred zastępuJe 1m drogę, mów1ąc: 
z szatańskim uśmiechem tryumfu patrzy aktor badawczo w twa~z Pochyła on się nad nią, a blada jej twarz zdaje - Proszę żonQ moją tu zostawić. Ona tylko 

cz twarz nieprzytomnej Liany, która nie przeczuwa, - Czy on nas podsłuchał i czy nas zdradzi? si~ mu się mówić: zemdlało, a ~resztą nic jej nie jest. Ja jui z porno• 
~ czyich r~kacb się teraz znajduje. - szepcze Alfred, blednąc. - Morderco! Bądź na wieki wieków potopiony. cą przyjaciela swego dam s~bie radę, 

- Byłoby dla ciebiea doprawdy 1epiej1 gdyby - Musimy niezwłocznie stąd uciekać - mru- Zdj~ty wyrzutami sumienia, chowa on swą Po oddaleniu się k ol'· jowców pyta barott: 
~Q byli w płomieniach zostawili - cedzi on przez czy baron zrozpaczony. twarz w obie ręce. - Co pan teraz uczynić zamierza l' Czy nie 
Jby. - Co by nam to poroobło?- perswaduJe mu Biada mu, jeżeli prawda na jaw wyjdzie i je- chce pan jechać do miasta l 

- Czy ona jeszcze żyje? - pyta baron Foebren. aktor. - Ja za nic w li wiecie tu nie zostawię tej żeli go za to do odpowiedzialności pociągllłl, - Nie! - odpowiada aktor stanowczo - mu· 
.. - Niec.h pan się teraz o nic nie pyta, bo mu- kobiety. Raczej temu człowiekowi tu usta na wieki A choćby uszedł ziemskiej sprawiedliwości to St:O wpierw żonQ swą bezpiecznie ulokować. ' 
7~y by~ ostrożni, aby ludzie nic nie saostrzegli l zamknQ - dodaje on z dzikiem spojrzeniem na pr:recieź bęJzie z tego musiał zdać sprawę przed - Chce pan powiedzieć, żonę barona Marwitza? 

Baron bierze i ianę za nogi i zanosi ją wraz zranionego. sądem PrzedwiecznPgo, gdzie siQ spotka ze wszy· - Nie, moją żonę! Bo najpierw była ona mo-
I~Aifredem na dośó du~ przestrzeń za groblą ko· - Nie, na to nis pozwolę. stkiemi swojeroi ofiarami ją żoną, a powtóre, ja zabieram miejsce barona 

1ow4. - Ą jak on zdradzi wszystko, co słyszal? Wtem zbliża się jakaś postać męska i padłszy Murwitza. 
lal Poło~ywszy zawsze jeszcze nieprzytomDil Lianę ~- Kto wie, czy on słyszał i rozumiał, cośmy na kolana przed zwło~ami kobiety, zawodzi i la• - Jak to pan myśli ? - pyta Foebren zadzi• 
D L ziemię, pyta Foebren aktora ostrym tonem: ze sobą mowili, a choćby nawet, to nam w każdym mentuje: wiany. 
)8 - Powiedz pao, co pan chce z tą kobietą razie nie zaszkodzi, bo on z pewnościf! do rana - Jadwigo, kochana iono l - Patrz pan - odpowiada Alfred, pokazu~a 

11ynie f nie do1yje. Jak furjami gnany, ucieka morderca z. miejsca portlei z karont~ i nazwiskiem Kurta • 

• 
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Włochy. - Rzym 26.-Kon· TABELA CEN OGŁOSZE 
D R. ALt.EGł&ET1'1 FILHO. 

LECZE NIE OGÓLNE. 
Spec jalnosc: <:Mrr'bY kobiece ~ dzie· 

c nne. L • ..,n!r.uje od 10 do 12 t od 4 
do 5. 

Konsu!torjum i rezydencja: ul. Com-
Flendl'!dor Au.ujo n. 50. Telefon n. 650. · 

o 2 

"rażenia ·p. M. Stankiewi· 
c.za, 2GStępcy itapitana 
s atku "l wow" z podrń· 

ży do Kurytyby. 
Na statku .,Lwów• 

Jeździłem dn. 13 pazdź . 1923 do Ku 
rytyby z delegacją .uczlliów ~e ,Lwow~· 
i pobyt tam spraw1 ł na rume wrażeme 
oszotorniające. . . 

Kolonill polska w Parame oczek1wała 
przybycia .Lwowa• już od _m iesiąca, .a 
poni~wa2 spoźnil:śmy się , ~tęc oczekt
wanie ją zmęcz} ło. P~zyJęcle rn_arynarzy 
pol-skicb, którzy pierwsi, na p~lsk1m statku 
pod polską banderą przybd1 do Parany. 
b lo zor~rnizowane przez Związek Polsk1 
7. tklktorom p. Szoligowskim na cze!t:. 

\Vohoc togo, żo ru ~;tmY przed sobą 
pr:r.vcHjrnn:ej 2 i pół miosiąca podró~y 
7. pn-.;;rotem, a wi~c ziwowo pływa~te 
n 1 łhltyku i mou u Pólnocnem, musie• 
l.smv si~ spieszyć i n ·e mogliśmy, tak 
jRk ;.roszono, pojechHć na kil~a dni do 
Kurytybv i sp~rtzil:śmy taro mecalą do 
ht:. Przybycie n9.sze do Paran!lgua, portu 
oaległego o 200 kilometrów od Kurytr· 
by. było dość niespodziewane, co me 
l>t zwoli łl) zawiadomić nwcza~u wszy,
ftkich Polaków w rozległym stamo Przy]' 
m nvah wi~c nas sama tylko Kurytyb~ 
1 r .:jbli~sza okolica, a jeunak _w du1e~ 
i lsJnflj sall Związku zebralo stę o 8•eJ 
gndr.in1t1 około 500 osób. 

• Odpgr'lno s ~tukę Szumowskieg? .s~ra~ 
JJad Wioła •, rlek!amowano, pob k•e dzwc1 
Bt·dzyljt śp1eW11ły chórem, • s!yilzeli~?JY 
w1ersza n~ cze~ć ,Lwowa 1 polskich 
m rv ,. trzy, słuchaliśmy mówców, a wszę1 
ctz1e • dźw:ęczala jedna i ta Sti. ffilł nuta: 
ro ... ści 1 t ę;;knoty do Polski a :larazem 
.JliPZmu;rae) radości, że jednak statek pod 
b nieq polską zawitał do brzegów Po
iU i<owej ,A mery ki i że rodacy ;:;:;arynarze 
s w Kurv tvbie. 

Mowiquo ·nam, że na sali była tylko 
dr.•otl l}ta c?.ęść osób z tych, którzy przy
byliby, gdyby był czas na zawiadomienie 
w.,1.y tkteb. 

.iaryoa1 zv naszvcb rozchwytywano na 
ws'-y:;tkie st rony, pytano o kraJ 1 o statek 
- ...,'lił_,·A7. ~P.lu•i<>ł n!lf >;l ~'{p<dil 
p&.nrnqc; lm prz!;luLtJO'l JU~ o b ecna116mJ 
!ro onJ!>. w okol;cy miasta 1 wszędzie nas 
g.)s;~c:zr,no, t>~k, że chciało się tam zostać, 
a tr"ablł było jrcbać dalej. bo tam też 
w~s oc·zekiwano. 
[h 14 l O rano więcej niż 700 0s6b przy 

w chato speejaln) m pociągiem do Para. 
1 . •uu i wysluchs.lo mszy !św. i:la pokła· 
117.11') EfRtku, urzątlzonej staraniem księż~ 
1 , ~onarzy. Letnie, równikowa słońce 
p lilio, musiG!iśmy wystucbać mszy św. 
J;to•ąc w czapkach na głowie, żeby nie 
' 1 t:::ć porażenia, ale nabożeństwo to 
bylo znpełnie taki,) samo jak w Polsce i 
u ., .. ;;·'kim bylo rnżno i"wszysc:y, razem z 

k,; kaznoLizieją Drapiewskim myśleli, że 
• je?.e!t ~ pomocą Rożą statek polski po
myślnie przyrłrnął do rodaków swoich 
I.!Jl połutloiową półkulę. tak samo po 
r vś.nie i wróci, a wkrótce potem pol-

e statki zac1.ną rogulurnie kursow~ć 
d Drzzylji, żBuy przewo1.ić z Polski to, 
e .ego brakuj~ w Bra1ylji. co się prze· 
,, 1 ~,i na statkach obcych i żoby od wieźć 
do Po'sid tych, kt6rty chcą odwiedzić 
łarr1 sw01ch krewnych, bo wierny, że Po• 
Jar:y w Brazylji nigdy nie stracą łączno· 
ści z Ojczyzt>ą. 

Stnruszka j ouna, słaba jtli, po nabo. 
żrii:;twie całowała burtę statku, bo to 
<:t;'!8tka Ojczyzny. Przyniesiono nam móc 
kwiatów, prawie każy przyniósł coś dla 
maryuuLy; komitet Związku ofiarował 
.r.obrana wśród członków 1500 milrejsów 
na zakupienie uczuiom i marynarzom 
rzorzy i tylko krótki nasz pobyt tu ura· 
tQwał prawdopodobnie ~ycie wielu wie· 
prT.om, któreby zabito na kolonjacb, 
g·hbyśmy tam pojechali, jak było w pro· 
gramie. 

Polacy w P aranie tworzą pol· wę ca, 
łej ludności, są najlepszymi i najwytrwal
szy n' rolnik1:1mi, kolonje robią wra~enie 
dużych, dostatnich wsi polskich, wszęJzie 
widniejq kościoły. W mif.IŚcie trzej Polacy 
;5ą lakttr.oami, czterech jost profesorami 
na uniworsytec!e, są kupcy i uemleślni
cy i wy<hodzą trzy dz1enn ki 

Ta łł\czność juchowa którą, przetrwa 
la pół wie~u. roz.,stan:e, al~ wzrośn1e 
~ korzyśCią dla p.-,1-ki i dla Po!v.ków w 
Bra;r.ylji, Jeż ~li h:!J.~te wspumagun·, ciaJht 
h. Jmumkacją przez polsku~ :-:tatk:i 1 b•,z
pośrodni handel Pul~ki metylko z roda
kaml, naj:;ilniejs.tymi w Parame, ale i z 
e~dą Brazylją 
OJjechal śmy z Paranagua 15 paźdz ieby 
opowi~dzieć o tern w Pol'lce. Odjechaliś· 
my z ufnością, ~e byliśmy tam nie po raz 
ostatm i nie smutno nam było r• orzucać 
na::.zych rod!lków tam, bo wracamy do 
kraju i •\ierl)my, że w niedalekiej prz.y 
szlośc! większo§ć z nas bę'rlzie tam znowu i 
t e parowce, oa których przyjed~iemy zro-

bi& to, te podróż~ Gdyni do Paranagu~ 
nie b~dzie się w1dawała p_odróżą oa kr~J 
świata, trwaJ!lcą 3 roies1!lce~ a st~me 
się tak szybki\_• j~k 1 rzepły~ięcte Paetftku 
miQdzy Japon}ą 1 S. FranCisco. . 

Przyznaję, ~eśrny się trochą zmęczyh 
i już zaczynało nam być trudno. ale ~o· 
byt wśród rodaków w Parame, odw•e
dziny ich na .Lwowie• dodoly nam 
otuchy. 

Rdl.lo więc puściliśmy si~ znowu ~a 
ocean, żeby za półtora mie8iąc.~ wst~p1ć 
na wyspy Azorskio, na ?b.wtle ty.k o, 
żeby dobrać wody słodkieJ, ~ stamtąd 
zostanie nam około 2 000 m1l do P~s 
de Calais, a stąd już do Gdyni pozo.sta;e 
tylko 1000 mil. Daleko, ale bę~z1emy 
spieszyli. 1!1. Sta.nkłew•ez. 

-------------------Przegląd religijny. 
Strzał do wjzerunk11 Chrystusa 

• P1ast• pod tytułem Dziejq się cuda po• 
daje co nastąpuje: Na Podolu, koło sta· 
cJi Zroeryn'!ia, stai przy dro~ze krzyż, 
na którym umieszc~ono m~edz1aną blachą 
z poczerniałym wtzerunkJem_ Chrystusa. 
W sierpniu z. r. pr~ec_h?dz;ł tą drogi\ 
oddział arruji boh;r.ewłCkteJ. Jede~ z czar· 
wonycb Minierzy strzelił do w1zerun~u 
Chrystusa na tym krzy~u. Kula prz_eblła 
podobiznę Chrystusa. Krasuoarm~ejcy 
wśród śmiechu i blużaier~tw . poszh da
lej. W kilka dni notero w1eśmacy, pr:r.e· 
cbodzfłCY tamtędy, zobaczyli, że z prze• 
strzelonego miejsca na w~zeru!lku Chry
stusa cieknie struga krwi. W1eśó o tem 
gr uchla po całej ekolicy, ludzie si~ ma· 
sami zaczoli schodzić, ~acz~ly naply~ać 
coraz liczniejsze z dalszych stron ptel
grzymki, aby przed wizerunk}em cudow
neg.; Chrystusa sią pomodlić. 'W_ł~d~~ 
bolszewickie pr6bowały unlemozlt~Jc 
pielgrzymki. przysłały .c~erezwyc~aJkę, 
prtysłały specjaln~ komts)ę, ale !11e P?" 
radziły nic. Z wizerunku spły~a Js~otme 
struga krwi. (Z ,.P1asta ) 

CJadowne ocalenie. 
W dzień Nowego Roku ksiądz ·z M~

ciny w Limanowskiem w Malopo!sc:a 
wezwany został do chorego w _jedaai z 
okolicznych wsi. Wziqwsty NaJśW. Sa 
krament, pojechał sankami Trzeba b~l? 
przejeżd~ać przez tor kolejowy. W chw1~1, 
gdy sanie, wiozące ksi~dza, _znalazły SJQ 

na torze, spadły zapory koleJoWe, spusz· 
czone przez mieszkającego poza zakrę
tem budnika tak, i~ sanie Etanęly na 
szynach nie ~OKilC ruszyć ani naprzód, 
... ;rom ~lfKI'Mt'- .;. ··!c-.. " J-b. u•egu p~c~ąg 
i całą slłfl uaer1ył w same, rozbiJaJąc 
je w drzazgi. Cudowoero zrządzeniem 
i ksiądz i parobek n ie zginęli, ale zostali 
wyrzuceni ze sań i upadli w głęboki śnieg 
kolo toru kolejowego, nie odnosząc na· 
wat poważniejszych obrażeń. Nawet ko· 
nie, zaprzągnięte do sań., wyszły bez 
szwanku. 

List Pap1eża e statajaeh die
eezalnyeh we Francji. 

Do .Głosu Narodu" piszą z Rzymu: 
Przewidywane jest tu ogłoszenie listu 
Pc1pie!a do biskupów francuskich, który 
te list zawiera..ć bądzie zezwolenie na 
wprowadzenie w formie pr6by statutu 
dla stowar:t-y&zeń djacezjalnych we F(aD· 
er. Statut ten został zbadany i llZgO• 
doiony w Rzymie z prawem kanonicz
nem, a w Pary~u z konstytucją francu
ską. Na zasadzie tego listu K ściół zyska 
poprzez stowarzyszenie djecezjalne pod· 
stawę dla norwalnej eg:cystencji i roz· 
woju administracyjnego instytucji kościeh 
nych. Ambasador francuski spędził wczo· 
raj po poludniu kilka godzjn w Waty· 
kanie. Wizyta ta jest otoczona jednak 
najzupełniej taJemnicą. 

nGłos Narodu• dodaje od siebie: O 
ile powyższa wiadomość nie zostanie 
znów zdementowaną, jak poprzednia, o 
ukończeniu rokowafl Stolicy Apost. z 
Francją - list Papie~a oznaczałby nowy 
okres w stosuoku lt'rancji do katolicyzmu. 
Pozostałoby w dalsżym ciągu prawo o 
rozdziale Kościoła od państwa z r . 1905, 
działalność jednak Kościoła bylaby urno• 
ł.liwiona przez wrrowadzenie t. zw. sto• 
warzyszeń djecezjalnych. Równocześnie 
list Papieski zakończyłby spór w łonie 
franc\lskich katolików, z których j~dni 
byli za wprowadzeniem stowarzyszeń 
djecezjalnych, inni za§ przeciw, uwaiająe 
je 1.a niewystarczające dla owocneJ dzia 
łalnoś<'i Koaciola W prowadzenie ich w 
formie nie bezwzględnego prawa, ale 
próby świadczy o wskazanej w tym wy
padku przezorności Stolicy Apost. 

Pro1ekt sam i usilua działałoość rządu 
obecnego w kierunku zrealizowania go 
omaczu, że t~oe sekciarstwo Combas•ow, 
V\'aldeck - R·ms~eau'6w otrzymuJe cios 
dotkliwy. Francja, ktora w r . HJ05 poszła 
do walki otwartej z Kośetołem dziś się 
powoli z niej wycofuje! A Kościoł, któ
rym ust. z r. 1905 roiula zachwiać w 
podwalioach, okazuje 11i0 znów - po raz 
ju~ nie wiedzieć kt6ry - s iłą niezwal
czoną! B.Je weń ramię ateizmu w na• 
dziei, źo go zgładzić potrafi; po czasie 
pewnym jednak IL.Usi zwrócić się do niet 
ga o układy i tern swoj~ słabość, a jego 
DiQoiaz~zalaość atwierd:~ić. 

T [. l r . . ', 
1 

, W , ł.lAZEł:IE POLSKIEJ• ferencja M1ądz~· n3rodowa root·ska, 
która się ob~cnie odbywa w R~y
mie, pr7.e"tD1Czyła dla eskadry Bra· Polska Warszawa ~6. - (Te· 

legranl »Grt zt'la d o Povo«) Magistrat 
it"ł• "l'hsla W· rs z: 1 wy nadał oby· 
watel'=l' w o pam Curie Skłodowslueił 
wynalazczyni ru dla. 
(Wiadomość o ?~c!aniu . o?yw~

telstwa p. Curi~ S !{wdowslue] znaJ• 
duje si~ już w pismach polskich 
z k .::rtjU nam nadesłanych P. R.) 

(francja Londvn 26 - ~zien· 
nik angielski •Timesc mów.1a.c o 
okupacJi Z!:1g~ębia Ruhry przez F ran• 
ej~ i)rzychodzi do wniosku _że oku. 
pacja ta pokryje w ~upełności koszta 
z nią połączone, jednakże spow~: 
d~wa.ła ruin~ finansową, Franq1 
i · jeżeli Francja nie zaniecha dal· 
szej okupllcji, sytuacja jej finanso1 
wa będzie coraz gorsza, 

Paryż 26. - Komisja rzeczo· 
znawcow finansowych wi~dz-ynar·o· 
dowych zhadała1 źe kapitały nie• 
mieckie ulokowane zagranicą wy 
noszą sz"ŚĆ do ośmiu biljonow ma· 
rek w złocie. 
Paryż 26. - Donoszą z Wiednia 

że w jednym z tamtejszych hoteli 
znaleziono kona)~cyc.h sławnego 
artysl~ kinowego Maxa Lindera i je• 
go żoo~. 

Telegram nadmi~nia, te Linder 
niedawno si~ ożenił z pewną pa· 
..nienkąt którą wykradł z domu ro· 
dziców, nie wspomina jed:1ak o przy· 
czynie, która spowodowała ten stan 
agonji małżeństwa. 

Paryż 2 7 - Z Londynu do no· 
szą1 że premier angielskt Mac Do· 
na l d z 1 w1 a.domtł rząd francuski o 
konie\Z 'l~,ści przywrócenia kontroli 
mi~dzFn odowej w Niemczech. P. 
Mac Do•t:-tld wyłuszcza w swej no· 
c1e sposob1 w jaki ta kontrola sku
tecznie przeprowadzana być może. 

Paryż 28. - Z Wiednia dono• 
szą , że MaKsa Lindera i jego żo~~J 
którzy otruli si~ w pewnym WJe· 
deńsktm hotelu uratowano i życiu 
ich nie groz:i ni~be21pieczeństwo. 
sluego1 ktÓry 'Gd --lulku· doi zaczął 
SlQ poducsić - znowu opada. 

Niemcy. Ore~mo 2S. - Mmi
ster spraw zagranicznych Stre5se· 
mann przema whtJ"C na pewne m 
zgromadzeatu ludowem ośw1adczył1 
że Niemcom muszą być zwrócone 
ich kolonjeJ gdyż tylko ooe je w 
dyscyplinie utrzymać potraftą. -
(Zr:ana Jest całemu światu ta huma• 
nitarna dyscyplina uiemieckal P. R.) 
Odnośnie odszkodowań woien

nych oświadczył p. Stressemannł 
że .Sie!Dcy życzą sobie zgody w tej 
kwestjt, jednakże głównym warun· 
k:em teJ z~ody jest ustalenit> zoo 
śnych stosunków mi<dZy F~ancj ą 
i Niemcl mi, Te znośne stosuok1 
z'1Q nie mogą mieć miejsca1 dopóki 
Francja nie przestanie protegować 
separatystów oadreń~kich. 

Londyn 27. - M1ądzy Anglja 
i Niemcami, został zawa!'ly układ 
odnośaib do sumy1 jak4 Nierccy 
mają Anglji zapłacić tytułem odsz• 
kodowań wojennych. 

Monachjuro 27. -Wczoraj roz· 
pocz«:ła sie rozpr~wa przeciw mar· 
szalkowi Ludendorfowi, Hitlerowi 
i innym przywodcom OStatnich Za• 
burzeń politycznvch, mających na 
celu cdł<1czenie B \Warji od Rzeszy 
niemieckiej. 

Rząd bawarski zarządził wszel
kie 6r1 dkl ostrożności, aby za po 
bieć ~wentualnym rozruchom, gdyż 
umysły Bawarczyków są niezmier· 
nie wz~urzone. Rozprawa potrwa 
okołc trzech tygodni. - Garnizon 
wojsk ntemtecktch w Bawz.rji znacz. 
nie w z 11nr \Jflno. 

Ber111 27. - Jest oczekiwane 
k~żJe! c r w1h rozwi~~anie Rady 
p~:~ńst•7 . W ra kim razie nowe wy
bot v d • ut 1w nych odbyłyby si~ w 
kwieto~u br 

Berii ll 28. - Porucznik Heoryk 
BerzełtJ wo11k marszałka Ludfm
dorfa us1łował wzniecić zaburzenia 
rewolucyjne w s zkole wojennej. U
wi~~ifll iV prz z władze wojskowe, 
będzie ~lldtooy wraz z swoim dzia. 
dkiem Ludeodorfell). 

zylji i Ch'li 80 tysi~cy t?D ogólnej 
pojemności. 

Hiszpanja wycofała si~ z kon 
ferencji z powodu, że ta przyznała 
jej tylko 82 tysięcy tun pojemno 
ści dla jej eskadry, a nie l 05 tysi~cy 
ton żądanych prz~z rząd hiszpański. 

W imieniu rządu bolszewickie· 
go w Moskwie admirał Rehgoy o. 
świadczył, :le RosJa prawdopodo· 
bnie nie przyjmie kompromisu nie · 
budowac!a okr{,}tów w ciągu 10 
Jat1 uchwalonego przez mi~dzyna
rodvwą KonferencięiMorska Żądał 
ponadto, aby Rosjt przyznano ta. 
ką samą pojemność eskadry wo
jenqej, jak~ przyznano Aoglji t. j • 
.tOO tysi~cy ton. 

ZA OGl..OSZENIA JEDNO~ĄZOWEj 

~a 1 szPj stronnicy 2$000 od wie~ 
• 2-giej • 1$000 • 
• 3-ciej • $200 • 
• 4 tej " $2UO • • 

ZA STRONNICE JEDNORAZOWO 
Za całą 4 te stronnicę 100$ 

• 
1/s 4•teJ stronnicy 60$0 

r 1/4. 4-taj stronnicy 35$~ 
N a 3-mej stronnicy o 25 %, na 2 

o 50 o/o na 1-szej o 100 proc. więCi 
ZA OGl.OSZENIA MIESIĘCZNE 

Na 4-te) str. 7,, rs. zą l cru. kw 
• 3 ':liej • 90 rs. za • 
• 2 -tej n 110 rs. za • 
• 1-szej " 140 rs. za " 1 

Przy ogłoszeniach p6lrocznych i ro 
uych 35 proc. zniżki. 

ZA OGl..OSZENIA W DZIALE REDAKCYJN 

Na l szej stronnicy 500$• 00 od wier. 
• 2•giej • 30 J$000 • 
• 3·ciej • 20C$000 • 

Naletytość przypadaj"ca zu oe 
szenia nalP.iy zapłacić z góry. 

Związek Polski w Kory· 
t7bie. 

Genua 27. - Ubiegłej nocy do. 
konano olbrzymieJ kradzieży w 
pałacu poczt i tr.legrafów. - Zło· 
dzieje rozb1li kas~ i wykradli z 
niej 400 tysi-:cy lir w gotówce i 
500 tysięcy w papierach wartoA 
ściowycb. Niniejszym zapraszrm Sz. czł· 

Stróż czuwający nad pałacem ków Zwil\zku Polskiego wraz 
zniknął Rodzinami na BALE KARNA'" 

ŁOWE, które odbędą się w dni · 
Rzym 28 -ojciec św. Pius Xl, 2 i 4 marca r. b. w lokalu wl 

pr~yjął na osobneJ audiencji · a m nym przy ul. Car1os de Carvalho 
basadora Brazylii z małżonką . l Początek o godz. 8 wieczore 

_ N astąpca tronu włoskiego Wstt}p na za ba ~e dozwolony 
przybądzie do Poludniowej A me· ko członko.m __ zw,ązku: 
ryki w miesiącu lipcu wraz z ucznia· . Cenv we]śc. Panow1e 2$200, 
mi akademji morskiej w Livorno me 500 rs. 
na okręcia wojennym •San Gior· Za Zarząd • 
sioc i pod osłoną okrętu .Sao Sekretarz. MITCZU 
Marco c. 

Grecja. Ateny 27. - Zgro ma• 
dzenie narodowe uchwaliło detro· 
nizację króla Jerzego1 który jest 
ciężko chory, wskutek wypadku au· 
tomobilowego.. którego stał sj~ o 
f1ara przed kilku dniami w stolic~ 
Rumunji. 

P. pa Venizellos .. Roussos i Oton 
-- ....".....--.... - J- .... -- -... ___.__ ......... q 

parlamentu greckiego z tym jednak 
warunkiem, te uchwała ta zostanie 
potwierdzona przez plebiscyt. 

W kołach politycznych przypusz 
czają, że uchwała ta pa~lamentu 
spowoduje upadek obecnego ga· 
binetu. 

Bułgarja. Ateny 28. - Z Buł• 
garji nadeszły tu wiadomości, do· 
t&d nie potwierdzone, że w tern 
pafl.EJtwie została proklamowana re. 
publika. - Wiadomości głoszą tak. 
że, że król Borys albo uciekł do 
Wiednia, albo znajduje sią międz~ 
wojskiem mu wlernem i przeciwnem 
Zankowowi1 obecnemu ptemjerowi 
i sprawcy upadku monarchji buł· 
garskiej. 
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l KRONIKA KRAJOWA i 
esseee*sseeseee»esee&ee~••es 

Z Kurytyby .. 
w,.eofaaie z oltlegu no& 

bankowych. 

Zostało przedłużone na 6 mie 
si~cy wycofanie bez potrącenia na
st~pujących not bankowych: 
Po ó$000 estampa 15 a 16 a 
• 1 OSOOO • 11 a 12 a 
» 20$000 • 12 a 
• 50$000 • 11 a i 12 a 
• 100$000 • 11 a, 12 a i 13 a 
• 200$000 • 12 a 
• ó00$000 • 9 a i 11 a 

Od l go lipca 1924 rozpocznie 
si~ strącanie procentu od bankno· 
t6w. o któ:.-ych mówi dekret Nr. 
671 z 7 listopada 1907. 

Dyrekc1a Baoku do Brasil po 
stanowtła wvcofać b:. a knoty fabry
kowane w Casa de Moeda, a mia 
nowicie po 1:000$000 estampy 
1 a, sefli 9 a, po 50$000 es tam· 
py 1 a i serji 1 a. 

S tuknoty te przyjmuje Sekej~ 
Emlsyjna .Banku do Brasil gj 1 
styczma i przyjcnowar je b<:dzie 
d() 30 czP.rwca 192~. PO TYM 
TEaMlNIE BA~KNOTY TE THA• 
CĄ SW4 WARroSa 

Tabela ce• przewo•ow,.eh 
obrębie miasja, usłanowio 

przeli Prefekturę. 

·Za przewiezienie towarów i t 

czy ze stacji kolejowej do skl 
i ze sklepu do starji do 500 
2$000. 

Za przewiezienie ponad 500 
do 900 kg. 3$000. 

'7 - .. _.-.~.. ....... _.,._,_- .oi.._Ooj l COl 
Z1 przewiezreoie cukru, m 

ryżu, kawy lub innych towarów 
workach lub inny sposób za 
rek (voJlume) o 40 kg -50 
SlóO; za worek (volume) pon 
50 kg.-60 kg. $~00. 

Przy przewoźemu wic:ks-rvcb c l 
tarów P"zenoszacych 150 kg. w· 
jak np. fortepjany, kufry, maszJś 
~szelkiego rodzaju, skrzynie, e u 
)ak również przy przewoteniu n 
bli i ruchomości domowych, pri 
czem potrzeboa jest wi~ksza ił 
pomocników, b~dzie pobierana o 
datkowa taksa miQdzy strona~ 
umówiona. p 

Przy przeniesieniach reczny~i 
lub płec~ych iJ:'Zez tragarzy są nk 
st~pujące ceny : k 

Za rzeczy podróżnych ;>rzen 
szone do pociągu lub z poc!~~B 
za każdr raz 1$000; za rzecp. 
przenoszone z domu do stacji 1t 
ze stacji do domu, za każdy n 
2łOOO. 

Ceny te zaelosowane są tyldo 
w obr~bie miasta tj •. między ulicd 
mi : Buenos .Ąiree, Bandeirantąe 
Joao Negrao• Avenida 7 de Spo 
tembro, Conselbeiro Laurindo, Codz 
selheiro Barradasl Gar•baldi., IgnPr 
cio Lustosa, Trajanc Reis. Lar~ 
Dr. Faria. rua Dr. Keller, rua D:lu 
E melino de Leio. alameda A1t 
gusto Stelfeld, rua Cabral1 SaJdak 
nha Mat'IDho, Desembargador Moja 
ta1 Commendador Arau)o ate a ru 
Buenos Aires. l· 

Za przeniesienia rzeczy poza lPo 
mi ulicami calety sią dopła,st 
25 proc. w mie.)scach brukoWI 
nych i 60 proc. w miejscach ni 
brukowanlch. 

Za przeniesienia rzeczy' poza gr 
nice miasta maJą być ceny umówi 
ne mi~jz.., odnośnemi stronami. 

Za prz 1kroczenie powytszyo 
llrzepisów bQdzie nałoiona kar. 
p!eniQtoa w kwocie 10$-20$. 

11" 

Pałs•JW1 przedstawieiel. 1c 

,Q.,zeta do Povoc z dnia 2~:t 
b, m. pisze, te niejaki J Ozef K~ic 
ściański prz;edstawia się jako ręo 

lllj 



Dr. Grae1aue •e Ollveira 
operator-akuszer 

Leczy masażem elektrycznym, reuma
tyzm, newrałgje i paraliż. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 15 de Nc,vembro 93 na piętrze 
nad apteką Tell Telefon 5 75. 

prezentant •Encyclopedjic i jako 
taki przyjn\uje zamówienia i za· 
datki na t~ encyklo,;edję. Mi~dzy 
inn~mi skarżył się w Redakc)i 
'JI Gazeta do Povot p A~'fur V1an• 
na z Imbituvv, te Kościłlński olrzy ... 

• mał od oiE>go przed lulku miesi q .. 
cami 50$000 a conto encyklope· 
d!iJ lecz dotycbcz:łs jej nie otrzy· 
mał. Powiada p. V:ann?, że podo
bne zadatki otrzymał Kośdański 
od wielu inoycb osób \ łiik samo 
im zamówionej encyklopedii nie 
doręczył. - A nie doręczył, bo 
wcale nie jest reprezentantem ,En· 
cyclopedji•. 

Gdy sprawa ta doszła do wia· 
domości firmy wydawniczP.j •En• 
cyclopedia« zarząd tejże ogłosił, 
że Józef Kościsński nie ma żadne· 
go upoważnienia od niego do przyj r 

mowania zamówień lub zadatków 
z na zachunek encyklopedji, i prosi 

o zawiadom!eoie o teru intereso· 
·wanvcb. , 

l Sprawq tą zai«:ła się już policja. 

Z Para.ny. 
Zamo••owauie delegata 

policji. 

W miejscu zwanem Barrinba, 
polozonem 4 kilometry od Colom• 
bo został zastuelony ·z zasadzki 
delegat policji z Colorobo p. Ar
tur Miiller1 w chwili, gdy asystował 
przy ślubie odbywaj~cym się w 
doll!u P• Mitbała Fioła. . 

t Zwłoki zamordowanego przewte• 
f ziono do Kurytyby i powierzono 
rodzinie. 

Policja wykryła, te mordercą 
delesata Miillera jest niejaki Mi· 
guel Lisboa dos Santos. 

Zbrodniarza uwięziono. 

Z Rio de Janeiro. 
Zemsta za honor eórkl. 

W towarzystwie zwanem • He· 
clenico Sport Club Brasile w Rio 
Włoszka Maria Santos poraniła 

y\łmiertelnie kilku cięciami siekierą 
wodziciela· swej córki Henryka 

nMarsamo. 

Olbrzymia kra•ziet. 

o Dnia 25 b. m. w nocy do f>kle• 
!pU jubilerskiego Marji :~ontenegro 
:przy ul. Benjarnin Constanl dostali 
YłiiQ złodzieje i skradli klejnotyJ 
Dktórych wartość oceniono ua 50 
kontów. 

D 

g)łyły po8eł p~lski w B•azJ'Ijl 
cp. Czesław Pruszyński ud.zlela 
1t prasie fraacuskiej 

li lałor•acyj. 

Telegramg nadesłane z Paryża 
Ido R•o de J ant>iro zawiadamia, że 
ttto Bordeaux przybył okrętem •Lu• 
~eliac hrabia Pruszyński minister 
~olski w Brazylji. W rozmowie z 
dziennikarzami oświadczył p. poseł 

ruszybsk1, że jest zadowolony ze 
~wej misji w Brazylji1 gdzie znaj. 

Diuje sie 200 tysiQCY Polaków, 
ttórzy utrzymują ścisłe stosunki 
akonomiczno.towarzyskie z B.razy• 
ajanami, 
t Odno~nie do Polski oświadczył 
l· hrabia, że sytuacja finansowa 
t~olski w niedługim czasie będzie 
•stalona. 

~-------------------------
rNiadomości z Rio de 

Janeiro. 
r, RIO, 21-2-1924. 

W tej chwili otrzymałem numer ,.Lu 
11• w którym tenze pisz:e, żs wobec 
Jebornej wystawy włoskiej pro-
1tt urządzeuia ruchomej wystawy pro 
2~któw i wyrobów brazylijskich i pol 
~ch w Rio i w "'arszawie nie jest 
ewwu takli niemożliwością za )aką U• 

11je wystawę korespondent Eski w 

•• 

Ga'1!eci9 z dn. 2 lutego i zabiegi posła 
hrabiego Pruszyfiskiego na tern polu 
mają podstawy walne 

Omówlenie Ludu • składa się z dwóch 
części dość różnorodnych pierwsza tyczy 
się wogóle wystawy wyrobów polskich i 
brazylijskich w Rio i w Warszawie i to 
ruchomej, druga mówi o zabiegach na 
tern polu posła hrabiego Pruszyńsiiego. 
Co do pierwszej części, to jeśli wyłą 
czyć słowo .ruchomej •, , Lud" nie po• 
trzebowal mieć najmniejszej wątpliwości 
co do opinji o tew E':kiogo, gdyż ten 
przAciwko motliwości i dod11m potrzebie 
takiej wystawy ,ani jednego Slowa nie 
napisał Naturalnie, jeśli taka wystawa 
ma być ruchomą czyli jeździć z Rio do 
Warszawy i z Warszawy do R!o, to 
Eski a z nim i ka~dy inny może ją tylko 
podać za' wzór, czego czynic nie należy ... 
Ale uznajJlc, dla nawiązania i zacieśnia• 
nia stosunków handlowych pomiędzy 
Polską i Brazylią: za wysoce pożyteczne 
utworzeni9 wystaw brazylijskich produ• 
kt~w w Polace a polskich w Brazylji, 
nie można zapominać o starej zasadzie: 
)OSi duo faciunt idem non est idem• 
czyli ~e je§li dwie różne osoby robilł to 
samo to rezultat będzie także różny. 
Np. jeśli do namalowania obrazu w ko 
ściele na ten sam temat wezma 5ię ma• 
larz wartości Matejki i malarz od po1 
bielania ścian, to w pierwszym wypadku 
będziemy mieli utw6r artystyczny miły 
Bogu i ludziom a w drugim wstrętny 
boho~az, któren co prędzej trzeba bę· 
dzie zakryć tynkiem •. To samo jest i z 
urządzaniem wystawy i z wszelklł pracą 
na każdym polu... czas, miejsce, oko· 
liczności, no i osoba tego co działa są 
to czynniki miarodejne dla rezultatów 
Ztlłd i rzecz sama w sobie dobra. jąk 
wystawa polska w Brazylii, mo~e 
~adnych dodatnich rezultatów nie przy· 
nieść 1 jeśli będzie robiona przez nieod 
powiednie lub niezgrabne ręce. Otóż tu 
• e que pego o carro ... • a dlaczego o 
tern dokładnie powiedziano w koreFpon · 
dencji w numerze z dnie 2 lutegct. 

Dotychczas z owej tajemoiczPj bo 
imiennie nieokreślonej komisji handlu i 
wystawy dwa nazwiska zaledwie cieszą 
się popularnościlł w gazetach rioskich, 
ale bynajmniej nie ze względu na ich 
d1iałalność 'na polu stosunków bandło· 
wych polsko brazylijskich: jedno z po• 
wodu sprawy o roztrwonienie pieni~dzy 
niejakiego Kobola, a drugie z powodu 
interesów fantastycznej f1rroy L Pereira 
Lima, które ostatnio, choć fundo,.-ane 

...11a marmurze, weszły w konflikt z poli-
cj(\ i ustawę karną. Stoso~nemi publi· 
kacjami w gazetacb możemy służyć cie 
kswym w każdej ch wili... 

Zresztq cały huczek o . stosunkach 
handlowych polsko·brazylijskicb i o sła· 
wetnaj komisji, jak już pisaliśmy, ma 
na celu nic innego jak wstawienie szkieł 
w oczy ludziom od których zależą przed 
stawiciele pań-;twowości r-olskiej, lu 
dziom naturaluio w Warszawie, gdzie 
po dziś dzień panują dziwne i bardzo 
nieokreślone pojęcia o Brazylji i o jej 
sprawach. 

E SKI. 

Obecny stan szkolnictwa 
i oświaty polskiej poza 

graniGami Państwa. 
(Ciąg dalszy). 

Na Warmji, gdzie już w 6 wsiach 
Ż'łd1nia takie podniesiono, dotąd nie 
ma również źadn(Jj nauki polsklej 
Nauczyciela zaś p. Brzeszczyńskiego 
z Gronit pod Olsztynem, który w s w ej 
szkole · uczył nieco po polsku, usuni~to 
przez przeniesiente go od l paździ~r· 
nika rz. do obwodu Arnsberk w West• 
falji Na Powtślu w 20 azkołac:g zapro 
wadzono wprawdzie polsk4 nauk9 re, 
lił'ii i j~zyka w osobnych kilku lekcjaćh 
tygodniowych, lecz traktowanie tychże 
lekcvi przez niektórych nauczycieli 
nie-Polaków jest wrocz wrogie. Fre• 
kwencia na tt nauk~ dzieci polskich 
zmniejsza si~. jak n . p w Sztumie 
podzemcze z powodu rozmyślnie nie-

• korzyst.'lego podziału godzin szkolnych, 
lub jak w Starym Targu z powodu 
niepr:ychylnego posttpOwania odnoś' 
nego p. nauczyciela. W ktlkunastu zaś 
wsiach innych Powiśla ani tego dro
bnego ustE;pstwa ludności polskiej nie 
uźyczono. Prz)tem podnieść należy. 
że za naukE; pelsk11 gmina osobno nau• 
czyciela opłacać musi. W ze1'tłym 
roku urz114zono podobn4 nauk~ polską 
w 3 miejscowościach Zł towskiego. 
także w Babimojskiem w 3 szko~ach 
już od roku 1922 Teby było wszy1 
stko. na co rz(\d oruski w publicznych 
szkołach ludowych pozwolił. 

Polskie szkolnictwo prywatne skaza · 
ne jest na własne aiły i dotł}d bardzo 
nikłe wykaZUJe rezultaty : Na Pow1śh.1 
jest 7 ochronek polsktcb. ·w Berlin•e 
otworzonu od 1 listopada na nowo 10 
tak zwanych szkółek polskich. w kt6 
rych po południu raz lub dwa razy 
na tydzień uc~ą si~ dz1eci, słabo po 
rolsku mówiące, czytania i pis~tma 
polseiego. Podobne prywatne szkółki 
istniej11 fi S2u;zecinie, Hamburgu, w 

Dreźnie, Lipsku i Bremie. W Westfalj2, 
sk!łd ludność polska dla głodu maso· 
""o wyprowAdZa si~ do Francji, llczba 
polskich szkółek skurczyła l'~ ze 100 
na 42 

Tak wiec w Niemczech poza Gór 
nym S'ląskiem z liczby 90.000 dzieci 
polskich w wieku sżkolnym zaledwie 
jedn& dziesi~&tf. cz~ść otrzymuje jaką· 
kolwiek nauk§ w j~zyku ojczystym 

Dnia 15 października zr. powst&la 
w Olsztynie na Warmji prywatna pol 
ska ukola wieczcrna uzupełniajElca 
dla rrłodzieży pozaukolnej z,p.sało 
sio .{0 uczniów i uczennic ; nauczaj4 
tam dwie nauczycielki, miejscowe Pol· 
ki, Tli szkołą oraz kursami prywatnemi 
zajmuje sl~ "rolsko·katolickie towa· 
rzystwo szkolne• w Olsztynie, Podo 
bne towarzystwa powstały : w Sztumie 
dla Powiśla, w Złotowie dla Pograni 
c za, w Opolu dla Górnego Slqak•. w 
Berlinie i w Westf&lJt. Są one wzgl 
b~d4 urejestro~ane w 14dach odnoś
nych jako osoby prawo.:zynne Wsr.y 
stkie złączono w Zwi4zku Polsk ch 
Towarzystw Szkolnych w Niemczech, 
z siedztbą w Berlinie. Kierownikiem 
btura Zwilłzkowego jest p dr Micha 
łek. Organizacja Zwi~&lku mogłaby 
wi~c działać skutecznie i rozwiJaĆ si9 
pomyjlnie, gdyby mtała odpo..., ted:'lie 
fundu!ze. Niestety, ludność polska w 
Niemczech me należy do sfer zamo
żnych, dlatego sama nie może zadość 
uc~ynić potrzebr~m Zwillzku. 

Do Polsl\ich Oiwtatowych Urządzeń 
. w N:emczech zaliczyć należy : Towa
rzystwa Czytelm Ludowych, Towarzy. 
stwa S'piewu i inne. Lic7ba gazet polt 
skich w Niomczec:h w roku bteżącym 
znacznie si~ zmniejszyła. Wychodził 
Jeszcze : .D tlennik Berliński •, ,.Gazeta 

· Olsztyńak• •, ,Nowiny Codziennec, w 
Opolu ~rKatolit• w Bytomiu, i .Ma
zuraki Przyjaciel Ludu" w Szczytnie 
drukowany szwabach,. Niemal przy 
każdej gazecie utrzymuje 119 polsklł 
ksl9garni9. (Ciąg dalszy nastąpi). 

Jan l!'iochowiak 

Koncert pożegnalny p 
Pro f dr. Jt . Radeckiego 

Od przeszło pół roku bawił tu pomif~
dzy n!lmi w Kurytybie p dr. W Ra· 
decki znakomity psychologii - violoncze 
lista. 

Że zdoby\ sobie sławą w dziedzinie 
psychologji, tego dowodem jege powo• 
łanie na katedrtl psycbologji do uniwer
sytetu w Rio de Janeiro; - że gra do. 
skonale na violonczeli, dowodzą jego 
koncerty w teatrze • Guayra •, w ktorym 
to · odbył się równi~ż osta.tni po~egnalny 
koncert, w środę dnia 27 go lutego, 

,.Trzeba go było słyszeć, - opowie 
dziać trudno", powie każdy, któ~y się 
przysłuchiwał jego wiolonczeli, z której 
po mistrzowsku wydobywał czarujące 
dźwięki. 

Publiczność slucbala z zapartym od
deehem. - Szczególnie menuatti Bocche1 
rine'go i Meszarta były wykonane zachwy
cajf4CO, a D. von Goens'a, Scberco, na 
zakończenie. zyikało artyście gry na 
wiolonczeli bu:-zę oklasków i głosów o 
powtórzenie .• 

iyczymy naszemu rodakowi p. Prof. 
dr. W. Radeckiemu powodzenia na od• 
powiedziałnem i zaszczytnem stanowisku 
prof. psychologii na Uniwersytecie rioskim 
i aby również tam w stohcy Brazylji, 
przysporzył sławy polskiaron imieniowi. 

----------------------------Konkurs ua ołtarz S erca Je· 
au•owego w poł•kim Kościele 

w Ku yt)·b ie. 

Kocnih!t Koś 1ui'a ~.olski ' [!O '11' 

Kurytybie ogłas~a ł ze do 25 go mar 
ca r. b. można podawać ofr r1y w 
zamkni~t'ycb kopertach na wykol 
nanie ołtarza Serca Jezusa, według 
już wykonanego w tyliłże kościele 
ołt11.rza Matki Boskit:j. 

Oferty powinne ~awierać koszt~ 
rys i czas w jak1m si~ chce ołtarz 
wykonac jako też gwaranc1ę dosko 
nałego wykonania według wzoru 
już 1stniejacego ołtarza M. Boskiej. 

Do Komisji rzeczozllułcZeJ1 któ 
ra bqdzie badala oferty nal<>i.ą J).p.: 
T. Porat. Jan Brzezifiski, J an Mit• 
czuk i ks. prob. Drapiewaki. 

------------------·----------
s~ a kier 

Sprzeda sl~ lub wydzierhwi za 
cen~ umiarkowanil s r.akier, składai•
~y si9 z czteret h alkrów ziemi, 
dużego i w dobrym stAnie sio znajdu• 
)'łc:ego domu mieszkaloegf), rajol?w i 
innych ulepszeń gospodarskich, polo. 
bny w dystrykcie Nowa Polonia w 
miejscu, gdz•e kr'lyźu;, się drogi pro• 
wadzące do Camro Comorido, Santa 
fi"ehctdade, S lgnacio 1 Orleans. Jeat 
do,skonałym punktero la każdego inr 
teresu. · 

Bhższych informacji nabyć można 
na Prar;a Tiradentes w sklepie pod 
nr lQ. 

BACZNOŚĆ 
Prawdziwe tanie ceny znajdziecie w składzie spożywczym 

L UC CA & C-ia 
Wielki dettnzyt zb,.żt i n~tcionalneg _. win~. Sp_rzeJaż hurtowna i detaliczna 

Plac Coronel Eneas (dawniej plac da o::dem za Katedrlł) nr. 7. (055) 

~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~A = ~: = Czas zamawiać świete nasiona! = 
~ = ~ Skład nasion z Folski ~ ~ 
: Pawła NIKODEBA. lłt 

~ ! """' KURYTYBA Travessa Z~cha~ias nr. 5, (ulica p~owadząea or = ' z Awenidy LUJz Xav1er do Placu Zacbar1as). ~ 

tfi ~ g ~ 
1) ~.Q ; Warzyw: KADUSTA, burakj, bmkiew, cebula, = 
tfi C' ~ cd marchew, sałata i t. d. = 
~ ~ ! .~ Kwiatów: Bratki. goździki, lewkonje, maciejka, ~ 
!! ::: ~ mak i t. d. :: 

tfi lłt .. ~ ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, M: = sałaty i inoych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza ; 
!fi SiQ z własnego ogrodu) = i K•o przvjeżdźa zd:1 lsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy IJit 
-cq siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. = 
4~ ~ 
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Handel Polski 
l 

w Darro-Erechłm Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowycb1 jakoteż narz~· 
dzi rolniczychl kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produata 

koloojalne, - płacę wysokie ceny • 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erecbim- Rio Graode do Sui. 

BACZNOŚĆ 
Towarzystwo Sportowo-gimna 

styczne 
•Junak c 

urzadza dnia 3 marca b. r. 
Wielki Bal Karnawalawy 
w Sali Zwi~zku Polskif·go, na któ· 
ry zaprasza wszystkich rodaków, 
chcących się ubawić pięknie i we. 
solo. 

Pocz~tek o godz. 8 wieczorem 
Za Za rz~d 

Antoni Remus-sekretarz 

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

Z powodu wyjazdu ;est do sprzeda 
nia 16 alkrów ziemi dobrej, na której 
znajduje 5'9 dużo lnu. kapryjugi, je 
den slkier ~a1adzonej kukurydzy, jeden 
alkier bawełny, pół alkra ryżu, fasola 
i pastwisko - wszystko ogrodzone 
kolczastym drutem. 

Oprócr. tego są do sprzedania 2 ko 
nie, 2 siodła, mcskie i damskie, 2 
chomoota, 1 krowa dobra, 1 wóz, l 
pług, 2 brony przyrządy do robienia 
cukru i makaronu 2 maszynki do sa· 
d:t.enia, l mas:ynka do nisz~zenia 
mró~ek, jedna do łuszc:zen•a kukury
dzy, 22 drzew pomarańczowych 1 

mandArynek, winogrona, drzewa fig~ 
we, morwowe, sprzęty domowe, kury 
k czkt, et~ .• etc Wszystko można na
być bardzo tanio. 

Bliższa wiadomość na kolcnJI Tor 
vinho u Jana Daroweńca 

----------------------------
Ftlip l..ewiński poszukuje w wałnaj 

sprawie Jana Osowskiega, który przed 
30 Jaty wyje'cbał ze Studziennic w Polr 
sce do Brazylji. Dłuższy czas pozost11wał 
w stanie Rio Granda do Sui • 

Poszukiwany osobi6cie lub ktoby wie· 
dział tegoż miejsce zamieszkania zechce 
się zgłosi~ wprost do mnie pod adra· 
sem poni~ej poda.nym - Filip LewiiJski 
- 8arra dos lndios Passo Fundo -
Erechim Rio Graode do Sul. 

Towarzystwo Polskie w Sao Paulo 
ma zaszczyt za wit domić, 1ź w aobot~ 
dnia l1go marca br. o godzinie 8·mej 
wieczorem, odbędzie 1i~ bal karnawa
ł<'wy. (ultca TibiriQa N. 12) na który 
uprasza wszystk•c:h R)daków w Sao 
Paulo i okol1cy. Zarz,d. ________________________ , ____ 

Kurs p'tenięrlzy 
dn111l go marca Pt 4o ·(•ku. 

Kurs mark1 oolskieJ ntewJadumy. 
Frank 355 Pt~:t.• zl 6i.3l9 
Frank liiZW.l$460 iJo.ar 8łt40 
Lir $370 Funt szterl, 3ó$500 
Pa ~$784 ' 

Potrzeba 
młod~go pomocnika handlowego oo 
sklepu spożywczego, z praktyką i 
dobrą Nkomeodacj~. Zgłosić się 
należy do Redakcji ,Qazety Pol
skiejc. 

--------------- --------
Sklep 1pożywczy 

BOHAN4 SKOBU~SKIEGO. 
Av. Col. Bomfacio Villela No. 29. 

PONTA- GROSSA. 
Poleca Sz. P. P. artykuły spotywcze, 

mąkę, cukier, ry!, Ból, śledzie, milję itp• 
Trunki krajowe i zagran:czne ws::el· 

kiego rodzaju, kupuje produkty rolne, 
fasole, ziemniaki, masło, jaja i t. p. 

Ceny umjarkowan&. 
SWOJ DO SWEGOJ 

----------------------------............................ 
: Dr. Zygmunt Gradowski : 

: ADWOKAT J 
! Po ukończeniu uniwersytetu, i 
1 ma zaszczyt zawiadomić Sz. •' 
,., Kolonj~ Polskq, iż otworzył 
i kance!arj~ adwokack~ i że * 
: załatwia wszelkie sprawy cy- ' 
' wiłneJ kryminalne, spadkowe, = 
t rozwodowe i t. d. i 
' Biuro i mieszkanie : -* Pra~a Osorio 1W.IJ7. .............................. 

Polecamy: 
PORT RETY P. PREZYDENTA 

WOJCIECHOWSKIEGO w artysty• 
cznem, kolorowem wykonaniu for, 
matu 50 x 70 cm. Cena lOSOOO. 

ROZMAITE POCZT0WKI I O· 
BRAZY MALARZY POLSKICit w 
wszel&ich ·rozmiarach i cenach. 

Karty gratulacyjne na imieniny 
i t. d. od 200 do 500 rejsów, al .. 
bumki, pamiątki Chrztu S'w. 
KSIĄZKI DO NABOŻEŃSTWA 

zawierające bogaty dział pieśni w 
rozmaitych wielkościach i gusto
wnych op.awacb1 mied"y innemi1 
na paro. pierwszej komnnJi ~w. i 
zawarcia slubu małże:6sk,, (z drob
neroi i du~emi literami), ksią~ki dlś 
dz1eci gotujących się do I-ej spo• 
wied1.i i komunji §w. 
PlĘKNE KSIĄŻECZKI POWIE· 

S'CIOWt:: 1 HISTORYCZNE ZA· 
BAWNE KSIĄŻt<I DLA DZlECI ż 
wierszykami i koloroweroi obrazka• 
mi. Papiery listowe i t. d. 
Prosimy o łask nadesłanie zamówi~;ń 

pc•d adreRem : · 
"GAZETA POLSKA• 

Cur1tyba - Param1 
Caixa Postal B. 

~ --~--~----------~~ 
( ~ 
\• 



c-· 

.Mirosław Szeligo\vski 
B~ły RSJ";-.. ent klinik europejskich 

:.t...ekaJ~z i. o);'e:ra. to:r 
DOKONUJE WSZELKICH PERACYl CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 

Letzv podług na)nowszvcn 8p ) 00\":'. Bada za pomocą promiem Roen\gena. 
Pęs •a da wiusną praeow a ię do badań m ikroskopowyeh i b2id'"a6 

k.rw na choroby ukryte. 

Wielki Sklep Polski 
Marcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentss N. 19 Chorych za'lniejsc?-wych prt:yjn-t'l.tje na _ lec~enie 
u swej klinice. 

R11a Sio 'Fc:lac~seo •· 83- KnrJ'&rba 
ma za. wsze na składzie: makę pszenną. żytnią i kukurydzianą, cukier, ry~,' s6J, 

śledzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. .... 
.. -... _ '·.-: ~_-"<:-,.,.-· M-&' __________ -

Ma również najlepszl\ kawq mieloną, z własnej fabryki • 

.. · 9Jirva z browaru • Trunki krajowe i zagraniczne w naj lepszych gatunkach 
-""' ··--~-- :...; . 

Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydze. fasolę, ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. l 8I•BZEDAŻ NA :U:OLONJE HIJBTOWXA. f D:lllT.t\LI«JZNA. l CENY PH.ZYSTĘPNE 

.1Jrzewgższa/tjce· wszgs&ie ińne 
1 F osiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 
l .................................... , 

Co to ,iest aparat radjo 
telefoniczny_ i do czego 

sluzy? 

(uokcńczeoiE). 
Z powyłej podaoyc:h ogólnych opi · 

sów wyłania sio oczywiśc'e zapytanie, 
jak właściciel domowego radiotel~fonu, 
la1k, nieobe:z:nany z technik4 tej dzie· 
dzmy, może przy tak wielkiej ilości 
rozsyłających stacyj wybrać sob1e pm. 
~ram upatrzonej stacji i słuchać 30 
bez przeukody. To właśnie jest jednym 
z najtrudniejszych problemów w uży. 
lkowaniu fali rad1otelefon:cznej~ 

, , ..................................... . 
: Fabryka cukierków : 
; "A U R O R A" ! 
, 0"'6ze:fa :K:uli.. ł 
* WCii5 • ' 1# Wyrabia cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owini~te w papier * 
fł (.ballas") we wszystkich odmianach. i 
' Ulica Mar-tirn. Af':fon.eo nr. 16. * 
J C o r i t I b a P a r a n a - B r a s i l. : 
0G ............................................. .. 

- . Rozsyłanie radiotelefonicznych fal 
służy tywodnwania fal radio•ych w 
p wie!rzu. Nazwt~ć to można promie
niowaniem tych hl. Fale te mają różną &C.m!MS~~Bm~J!5~~-·JIK1t!MI"Iwmm~mM •• maa•~g~~ 
.Hugość, podcbnie jak i w radioteleara• SnJlił DRlitiRfti'Ufti'ii ~ Mlłil'łlUfłlR~ RR~ S 
f1i. Czł . wiek orzyswoił już sobie ich II!L'4 A k d ~~ 
normowanie. Kai:da stacja jest tak zbu· ~ pte a TI. ra entes'' 
dowanll , że powoduje promieniowanie l '' m 
( lll radlowych pewnej określonej dJu· 
goś ci. F ale r~ diotelefonicz:ne są zuwy-
';zej znac2.nie krótsze od takichże fel, * Walerego w1·śn1·ewskt·ego i.(Jlll 
rczsyl.ar.ych w transoce&.nicznej radio- ~ MI 
tdegraf;i. Te ostatn e maj4 u:z.•yczaj !S , 11 
długość, wynosząc, wi~cej niż 10 OOo - Plac Tiradentes N. 37 B 
metrów. Fale radiOtelefoniczne me by- ·S ~ 
wają dłuższe ponad 500 metrów. -

Każda z rozsyłających stAcyj rad:o. • Baczność Koloniści polscy! • 
telef0nieznych używa hl pewnej okre1 S ~~~~~i.<J!II 
ślonej długości, pr%eci~tnie od 200 do W aptece teił ktćrej włdciciekm jest Pohtk1 rozmówicie lifli 
500 metrów. Jedna ma, naprzykład fale ~~ 
d ustometrowe. inna trzystometrowe, ~ · • k • &11)1 
moa 360 metrowe itd •• "..pa:at odb!Orc:y :m SI~ w HZY u OJczystym i znajdziecie rzPtelną obslugQ. = 
:~. najdujący s1e w m1eukan u, o ile cho· m ~ 
dzi o przechwyrenie programu pewnej R S W Ó J D O S W E G O l ł1 
stc.cjt, winien być nastawiony tAk, aby • * 
mógł od b erać fate tej długości, ktćrą • 2BBBBIIBBBBI!łllt'C'•u~lli1WIIRłlmrBI1iłii' 
ta stacja rorsyła i tak, aby żadne In• D fi i'if il« 
r ej długośct hl e nie mogły być przezt:ń 
odbierane. To si~ nazywa - podobn1e ·--~ 
jag i w raJ!otelegrafjt - nastrajaniem 
r d.otclefonu. Dokonywa s i~ tego przy A 11 c o 
p ·1 mccy okn;cania korb i kółek na / VE E RA'' 
skrzynce s paratu dopóki wyuź 'li e sły· '' 
ch ·C ż~Jamy progum i dopóki inne 
odgłosy nie zmilkną 

KOZ!:lyłame radiotelefoniczne, polega 
na polorak1m celom i \llłykazało tyle 
na;różnorodniejstych możhwości - że 
trud:1o wyl;czjć tu wszystkie. Celem 
i zadaniem radiotelefonu nie jest W.)'l 
lącm·e r-ozrywka. Radjotelefon odd11je 
t k znaczne usługi i potytek na wielu 
polach i w tylu dziedzinach życia ludz' 
ktego, że jest dzi~iaj uznanym i cen
nym środk1em komunikacyjnym. Nie 
tylko, że jest on lepszym i wszech- . 
stronniejszym od fonografu -ale 'fi/ do
aatttu, korzystej11c z fal powietrzbych, 
dostarcza wiadomości cennych dla 
wszystkich warstw ' ludności kraju. Rot
n kowi przyno1n sprawozdania i prz:e
powiedme !>Ogody, drobnemu kupcowi 
podale 'eny rynkowe na towary, finan· 
siśc:e ostatnie doniesienia giełdowe. 
Roznosi rówmeż kazania i mowy r.aj• 
w~~ bttniejszych myŻQW w kraju, bardzo 
pożyteczne Ciekawe odczyty naukowa, 
na różne tematy, wresz~ie podaje naj . 
waźntejsze wypadki o historycznem 
:n~tczeniu 

Polska pc·siada w Warszawie olbrzy
m ą sta'j~ dla wysyłama depesz tele
grtfem bezdrutowym do Stanów Zje 
dnocLonych i odbierania tam depesz, 
wysyłA yth z A:neryki, zbudowan'ł 
przez American Radio Corporat1on. 

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

.Posld zak.ad krawiecki 
~lica &legre N. 3 

Wielki wybor materjałów 'na ubranie 
Lamówiente wykonuje się w razie po
tr;-.;eby w 24 godziny. 

Bobot m gwarantowana. 
CENY NISKIE. 

---------------------------\Voźnlea 
Puszukuję się wozmcy, umieJącego 

do"rze obchodzić się z końmi. 
Bliższych w,adomości udzieli: Guilher· 

rue Etzol, rua Sllo Francisco 53-65 
( !Lnvp.iej Collectoria Federa.l}. 

Fabryka karmelków i cukierków różnego &J:llunku, tań· 
· szych i drotszych owiniqtych w papier (»ballasc)J malino, 

nowych, kOkosowych, miętowvch, cytr-ynowycb1 ananaso. 

wych. trnskawowych,. bananowych i mlecznych. 

Prócz tych mam jeszcze inne gatunki specyaln~, nowe 

go formatu, które w każdej chwili możąa nabyć po ce· 

nacb bardzo przystEJpnyrh. 

Uprasza Sz. Rodaków o łaskawe przekonanie siQ o tem1 

że Sfl najtańsze i najlepsze w Kurytypie. 

Franciszek Eachot,nski. 

CORITIBA - Rua Cabral Nr . . 53 - PARANA. 

Cervejaria ,,Cruzeiro'' 
!-rajlepszy browar w Kurytybie polecel tu i na prowincji 

piwo własnego wyrobu po oajprzysłQpoiejszych cenach marki 
»Cruzeiroc1 ,.Pilsenc, •Pombac1 »Escarinba i inne. 

Kupuje dla własnej słodowni jQczmień w rozmaitej ilośc' 
płaci najlepsze ceny. • 

KUI"rr&\ - łlł.IS:ł. P31f"-L 108 

Loadou and Brazłllan Baak Lłmłtet 
z a ł o ż o n y w 1 8 6 2 r. 

Centrala : Londres 7 tokenhouse Yard E. C. 
Succursal : Paris, ó Rue Scnbe. 

Bankierzy w Londynie : Clyn Mille, Currie, Holf & Co. 
Capitał w 150.000 akcjach po Lb. 20 3.00::>.000 libr. 

• zrealizowany 1 500 000 11 
• rezerwowy 1 500 000 .. 

F i 1 je: lisbona, Porto. Manaos, Para, Ceara , Pernambuco Babia San
tos, S, Paulo. Curityba, Rio Grande do Sui, Porto Alegre, Pelobs, Montevideo, 

Buenos Ayres, Rosano de Santa Fe, Paris, New York. 
Agen,ja w Manchester, 36 Charlotte Street. 

Rio de Janeiro, 19 Rua da Alfandega. 
Przyjmuje pieniądze w depozyt i na c:zas określony. 
Korespondencja 1 całym światem cywiliżowanyrri 

/ 

~~mil~~~~. 
Najwi~kszy wynalazek dla l~czenła s ; fjlisu 

:Elli.:x:i.:r ,,9:1.4'' 
uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 21 lutego 

1916 reku, Nr, 26 
Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczl\cym krew i lelrar.:~twem wielkiej warteści. 
Już przy użyciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawet powa~niej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je r~ką 
odjął. U 9G0/o m~żczyzn żematych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostają chroniczneroi i to jest 
przy<lzyną, że tysiące kobiet zamężnych cim·pią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'loroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz!} zupełnie do odzyskama waszego zdrowia 
i uratowania waszych dzieci od prz~byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest .ELIXIR 9t4• najolłpowiedniej· ' 
szem lekarstwem, poniewa~ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 
u~yciu. "ELIXIR 914• nabyć mo!na we wszystkich aptekach i skła· 
dach apter•znych w Brazylji. 
łilłówa7 skład Oalvao e Cła S . Paoło, A• Mao .Joio 10 

'>l 

"' ~ 
~~~\"~ ~ 

~~~~~!m~ł~~~~~B!J~ml~ 
8~anowne Panie l 

W ci,gu 4•ch godzin uwolmó się możecie od kolek macicz• 
oycb• j~:>żP. Ii nżvwaó hedzlPC"ii! -FJ.(JXO SEO.\TINAc 

uznana prsez Narodowy Dop&rtamont Zdrowia Publicznogo, pismom dnia 28 
czerwca 11H5 roku. Nr. 67. 

,pauxo-8edatina• jest jedyuym znan1m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w leczemu niedomaga:fi kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ci~gu 4 -ch godzin. Używany 15 dni przed ' 
porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· ~B 

~ piecza życie kobiet przed następstwami krwotoków, tak częstych przy 
~ porcdach. Przy innych chorobach kobiecych .Fhn:o -§edatlna• 
~ działa zaw'lze skutecznie i leczy w~>~ystkie nieaomagania kobiece. 
tJ! Zaleca si~ lekarzom i akuszerkom. 

l Jef1yni depozytarjusze: 
GalYilQ & Cia S!io Paulo AvenidaSao Jollo 145. 

~· 

'saaaaaaaamaam•~•••••••••~••• 

1 "oh;rge~~;s·Re~nrs:··i ,;s~dAiia;tique'' l 
l Resularne odjazdy z portów Sanlos i Rio de Janeiro 
w do Hawre i Bordeaux. 
III Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu~ 

I
II ksusowemi pospiesznymi, które odbywa1ą podr6~ Z"' Santos 

do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specjalnie urzqdzo• 
lt* n~mi dla ~migrantów, którzy znajdą tak najwygodniejsze po1 
a m1es?.czeme 
Jl Stalki maią do dyspozycji kabiny III klasy. 
li Podr6ż z Bordeaux, z Havre c:zyh z Pallico do Gdań•ka od 
R bywa sio poci11gami francuskiemi aż do Dunkerquo, a z Dunkerque 
B do Gdańłka statkami komp. francus!Iiej • Transatlantique '. W ten 
t<S aposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywaj4 nara 
•DII żeni nasi pa~aźerowie na granicy niemieckiej. l Najbliższy odjazd do Europy 

i 
Z 8ANT08 Z RIO DE JANEIRO 

•LUTETIA c 9 lutego 10 lutego 
»BELLA JSLEc • 14 • 
•FORMOSEc , 29 ., 

Ił ,MASSILIA« 8 marca 9 marca 
U! Sprzedaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski do 
lłl Brazylji t. zn. (bilhetes de chamada) załatwia i blitszych in· 
11 formacji udziela 

11 Ignacy Kasprowicz . 11 
11 Avenida J .ui• Xavier N 284 Kurytyba. 11 

L...BLKIHJJIIIJIBIII'Illł111JISJ!BJJ.R .. .= 
Banpue Franc;aise et Italienoe pour Lame•·ipue du Sud 

Centrala: Paris, Rue Halevy 12. 
Agencja w Reims, 

B r a z y 1 j a - Filje : S. Paulo, Rio de Janeiro Santos Curityba, P orto Ale· 
gre Pernambuco, Rio Grande, 

Agencje: Araraquąra, Barrelos , Rebedouro, Botucatu •. Caxias. E5pJńto Santo do 
Pmhal, Jatu, Mocóce, Ourmho, Parana~ua Ponta Grassa, Ribeira:o Preto 

S Carlos, 8. Jose do Rto Pardo i S M11noeł ' 
Argentyn a - Agencje: Buen 1 Ayres i Rosario de Santa Fe. 
C h i l i · Valparaiso - Korespondenci: 

PERU - Banco ltaiJano Lima, C"llao, Chincha Alta. Molledo. Arequipa. 
COLOMBIA - Banque Flanąaise et Italienoe du Columbie-Bogata, 

Załatwia si~ wszystk•e operac1e pient~źna, przyuauje si~ depozyty na 
termtn określony i na rachunek b1erzący płaclłc najwytaze procenty 

Agencja Banku XX.,Commercial Italiana miełci SI§ we własnym bydyn· 
ku przy ulic:y 16 de Mcwembro. 
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