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O zmianę polskiej 
konstytucji. 

ł zydenta Rzeczypospolitej, 4.' wadliwa budo 
wa Senatu. 

sprawą bardzo ważną. Ażeby ją przeprowa
dzić trzeba dobrze rozważyć zasady, na któ
rych konstytucja powinna być oparta oraz 
szczegóły zastosowania tych zasad. , 

Sprawa reformy konstytucji naszej zo
stała postawiona na porządku dziennym w 
dyskusji publicznej. Poruszono ją w prasie 
obozu demokratyczno-narodowego w gru-

, dni u roku 1922 po wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej, omawiano ją na różr.ych 
zebraniach w kraJU z inicjatywy różnych 
kół i osób. Ostatnio na zjeździe Polskiego 
Stronnictwa Ludowego zapadły uchwały 
konkretne w sprawie zmiany ordynacji wy· 
borczej i konstytucji. 

Doświadczenie roku ostatniego wykaza
ło, że w vstroju politycznym Polski są po· 
ważne braki. Polska była rządzona przez 
cztery lata systemem lewicowym przez so
cjalistów i ich przyjaciół. Obóz narodowy 
przed wyborami w roku 1922 rzucił hasło 
zmiany systemu przez wytworzenie większo
ści narodowej. W połowie roku 1923 więk· 
szość taka w Sejmie powstała. Rząd z niej 
wyłonionf - rząd pod. przewodnictwem 
p. Witosa - usiłował przeprowadzić refor
my w systemie rządzenia państwem, w pier
wszej linji zaś w skarbie. Rząd ten dokonał 
pracy znacznej, nie mógł jednak pracować 
tak szybko i energicznie, jak tego wymaga
ły' interesy państwa, nie miał też dość cza· 
su, by wyniki jego pracy dały się odczuć 
społeczeństwu w całej, rozciągłości. 

Dziś, no rocznem doświadczeniu, w no
wym Sejmie należy z całym naciskiem 
stV1ierdzić, że główną przycryną niedoma
gań w naszem życiu państwowem jest żły 
ustrój, jaki Polska sobie nadała. P. Witos, 
który, jakn b. premjer, ma dokładną znajo· 
mość działania maszyny państwowej, stwier
dza to wyraźnie w przemówieniu, jakie wy· 
głosi! ńa zjeździe swego stronnictwa w Po
znamu. 

Główną troską twórców konstytucji i 
ord,ynacji wyborczej było to, by w Sejmie 
odbiły się jaknajdokładniej dążenia społe~ 
czeństwa i jego podział na stronttictwa. 
Tymczasem chodzić powinno przedewszy
stkiem o to, by mieć Sejm zdolny do ·ży 
cia i do wypełnienia swego zadania - u
chwalania ustaw i dawania podstawy rzą
dowi. Do tych dwóch CZ) nności zaś Sejm 
nasz nie jest uzdolniony. Poziom znajomo· 
ści rzeczy i wiedzy posłów jest naogół zbyt 
ntski; rozbicie na stronni:twa wytwarza 
brak wyraźnej większości. To prowadzi z 
kolei do ciągłych zmian w rządzie i do 
nieustannych wstrząśnień w państwie. 

Trzeba tedy mieć taką ordynację wy· 
borczą, któraby dała Sejm odpowiednio 
przygołowatry do pracy i zdolny do wy
tworzenia wyraźnej i stałej większości pol· 
skiej ? Boć nie możemy się zgodzić na to, 
że los naszego państwa będzie zależał od 
mniejszości narodowych. 

Odczucie konieczności zmiany konstytucji 
staje się coraz powszechniejsze. Jest rzeczą 
pilną i naglącą, by stronnictwa należące do 
obozu narodowego zajęły się czynnie i ener
giczme tern zagadnieniem. 

CELEM OPA OW ANIA DRO
Ż ZNY. 

Prezes Komitetu ekanomicznego. Widom
ski, w "Przeglądzie Wieczorowym" ogłasza, 
iż rząd polski pójdzie bezwzględnie po dro
dze sanacji stosunków gospodarc.zych, a co 
zatem idzie dążyć będzie do organicznego 
opanowania drożyzny., - Wyraża przytern 
nadzieję, iż ściąganie podatktJ majątkowego 
dorowadzi do wykrycia ukrytych towarów. 
Przewidziane są równeż pewne reformy w 
dziedzinie kredytowej. · 

Sejm nie może być wszechwładny. Musi 
istnieć instancja jakaś mogąca się odwoła,ć 
od Sejmu do społeczeństwa. Dziś Sej"1 
może być najgorszy i niezdolny do pracy, 
nikt nie może przyspieszyć jego rozwiąza- SUBSKRYPCJA AKCYJ BANKU 
nia, prócz niego samego. W innych kraJach POLSKIEGO. · 
Prezydent Rzeczypospolitej ma prawo roz-· . . . . 
wiązać Sejm i zarządzić nowe wybory. l d K~mrt~t organrzaC)~Jny Banku Pol~ktego 
Ogranicza to w znacznym stopniu wszech- 0 . by dm~ 23 styczma b. r; dwa poste~ze
władzę Sejmu. Jest, rzeczą konieczną danie n~e., na ktory~h ustalono głmyne warunki za
więcej uprawnień Prezydentowi, jako czyn· l pisow na a~CJe Banku Pols~Iego, oraz_usta-
nikowi niezależnemu od walk stronniczych łono red~kCję pr<J3pektu, . ktory zost~nre _pc 

Wresżcie ..doświadczen-ie kazało, że 0 ogłoszemu, Banku _Pobktego w D~tennrku 
hecny ustrój Senatu jest wadliwy. Ustaw Panst.w~. J u~ przed ~ozpoczęctem. for-

Senat, jako uzupełnienie ~ejmu jest insty- matnem . zapisow na~ływają do Komitetu 
tucją konieczną. Nie może on jednak. po zgłoszema subskrypcyjne. 
chodzić z takich samych wyborów jak Sejm. Pierwsze miejsce na liście zajął p. prezy
W dodatku Senat nie posiada inicjatywy Rzpp. Wojciechowski, który zapisał 25 akcyj. 
prawodawczej, a w zakresie zmiany ustaw Drugie miejsce na liście przyszłych akcjo· 
uchwalonych przez Sejm posiada bardzo narjuszy zajął, p. premjer i minister skarbu 
niewielką możliwość. Reforma Senatu po- Grabski. Z pierwszych większych zapisów 

ści w Sejmie, 3. cgraniczenie władzy Pre- Zmiana usvoju politycznego _Polski jest Współdzielczych z 50-ma akcjami. 

PAN PREZYDENT NADAŁ ORDER 
"VIRTUTI MILITARI" KRÓLOWI I GE 

NERAŁOM SERBSKIM. 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Belgra· 
dzie ~· Okęcki w towarzystwie attache woj 
skowego majora Michałowskiego wręczył dn. 
24 stycznia b. r. na U!'oczystej audjencji kró · 
łowi Aleksandrowi serbskiemu order wiel
kiego krzyża "Virtuti Militari". Na3tępnie 
w obecności króla Aleksandra p0seł Okęcki 
udekorował ministra wojny generała Pesicza 
4-tą i 3-cią klasą orderu "Virtuti. Militari", 
oraz dowódcę gwardji generała Zinkowicza 
4-tą klasą tegoż orderu. 

SPRAWA SPADKU PO KAZIMIERZU 
PUŁASKIM. 

Chcąc położyć koniec legendzie, jaka się 
wytworzyła w kraju i zagranicą około ma· 
jątku powstałego w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, w kapitałach i ziemi po 
Kazimierzu Pułaskim, ministerstwo spraw za
granicznych przeprowadziło gruntowne ba· 
bania i podaje do wiadomości publicznej 
następujące wyjaśnienie: 

Kazi:nierz Pułaski wyjechał do dzisiej
szych Stanów Zjednoczonych, gdzie brał u
dział w wojnie o niepodległość i poległ w 
wojnie o niepodległość w stopniu brygadje
ra, w roku 1779 pod Savannah. 

Od tego czasu aż do roku 1840 nikt z 
rodziny Pułaskich nie czynił zabiegów o rze
komy spadek po nim. Dopiero w tymże ro 
ku 1840 poruszyła tę sprawę ambasadaro 
syj!;ka, skutkiem czego nastąpił list departa
mentu skarbu w Waszyngtonie stwierdmją
cy, że posiadane akta nie wykazują, czy Pu
łaskiemu należą się jakie pieniądze z tyt:r
łern płacy lub innych tytułów. W tym sa
mym roku 1840 poruszona została po raz 
pierwszy sprawa gruntów nadanych niegdyś 
uchwałą kongresu bohaterom rewolucji, z 
którego to tytułu, Pułaski, względnie jego 
spadkobiercy mieliby prawo do 850 akróv.r 
ziemi. A~zkolwiek prawo to wygasło w ro
ku 1840 Kongres kilkakrotnie przedłużał ten 
termin, przedawniony ostatecznie w r. 1839. 

Wskrzeszenie tej pretensji dzisiaj nie ro
kuje żadnych widoków powodzenia dla spad· 

Wady naszego ustr0JU dadzą się ująć winna iść w dwóch kierunkach: powiększe- wymienić należy: Syndykat Rolniczy War
w następujących punktach: 1. wszechwładza nia jego uprawnień i powoływan1e go innym szawski z 1000 akcyj, Bank Towarzystw 
Sejmu, 2. ordynacja wyborcza przeszkad.t.:a- systemem wyborczym, niż powoływany jest Współdzielczych z 500 akcjami i Kasę Prze
jąca w utworzeniu dużej i trwałej większe-~ Sejm. · zernoki Pracowników Banku Towarzystw 

-------~---~~~-----~~~-~-~~~~~~~~~~~ 

W w~lca o miljcn:r. Liana ciągle jeszcze jest nieprzytomna, a Alfre· rym zamku, wtedy może pan odjechać, ale nie 
dowi bardzo z tam jest wyg<Jdnie, bo może z nią pierwej l 
począć, co chce Zirytow!\Ily chodzi b ron tam i napowrót. Wi-

Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, Z pobliskiej wioski przychodzą mieszkańcy pie· dzi, ~e mu tu ~adne wzbranianie si~ nie pnmoże, 
przez Jerzego Bornes'i\. szo, aby pomódz, o ile to jest w ich mocy. - Dobrze - odpowiada baron sucho - po· 

Wkrótce jest i drugi pociąg gotów do odjazdu1 twierdzę więc przy tych ludliach, że pan jesteś ba· 
ale Alfred waha sio wsiąść do niego ze swoją ofiarą. ronem Marwitzem, ale więcej niech pan odemnie 

162) 

Baron Foebren nagli niecierpliwie do wyjazdu. nie tąda l Odjetd~am dziś po . polodniu i nie chcQ 
- Skąd pan to wziął? - woła baron ziryto· - Nie mo~emy przecie~ z nią tu zostać - mieć udziału w sprawie z tą biednil kobietą l 

(Ciąg dalszy). 

wany, nie zwracając nawet uwagi na cisn11cy się mówi baron - bo mimo, że ona nie zraniona, to W tej ehwili otwierajlł się drzwi i glos chłopa 
tłum ludzi, któ1·zy zdążają do pociągu, odwożącego przecież potr~eba jej pomocy i pielę;lnacji. woła: ' 
rannych do miasta. Wreszcie przychodzi Alfredowi nowa myśl. - Wiolmożny panie, żona pańqka się obudzila 

- Wyciągnąłem to z kieszeni Marwitza - Najmuje chłopa, który ich swoją furą do wsi i chca pana widzieć. 
chwali się aktor - on już nie żyje! Zwłoki jego ma zawieźć. Po pawnem wahaniu decyduje się ba- - Dobrze l Przychodzę w tej chwili l - odpo-
leżą tam na polu. ron ich odprowadzić, wiada Alfred spokojnie. 

- Ach l - woła baron ucieszony -· plUSZę Ułożywszy Lianę na miekkiej słomie, jadą szybko Chłop zamylia drzwi i oddala się. 
więc niezwłocznie donieść hrabinie Oldze 0 tern. i z ·brzaskiem dnia dojeżd~ają do wsi. - Chodź pan, panie baronia! - uśmiecha 
Ona będzie się cieszyła. ZGajduj~ w chl®pskiej chacie pomieszczenie. si~ aktor szyderczo. - Będ~ie to irytuj11ca scena, 

- Rozumiem, że panu teraz pilno - mówi l Alfred uchodzi tu za barona Marwit~, mQża Liany. l lecz cóż robić? Nie pozostaja nam nic innego. 
Alfred ironicznie, gdyż zna. nadzieje barona i plany Oddawszy ją pod opiekę starej chłopki, umawia się Z wahaniem i wtrqtem idzie baron za nim do 
Olgi. - Życzę panu wiele szczęścia! Ale cóż ja z Fosbrenem w sąsiedniej iz '•io. izby, w której Li'ana w towarzystwie poczciwych 
tu z Lianą sam pocznę? , · - A co będzie, jak Liana, przyszedłszy do gospodarzy, mę~a swego oczekuje. 

To mówi11c, patrzy na Lianę bezradnie, a ba- zdrowia., powie tym ludziom, że pan nie jest tym 
ron Foebren wzrusza ramionami. za którego się przeds'awia? - pyta baron. 

- Zostaw pan ił! na inne ręce - radzi baron - Powiem wtedy, ż~ ona z przestrachu dosta .. 
obojętnie. 1 ł!l pomięszania zmysłów - odpowiad były aktor 

- Powiedziałem panu przecież, że ona też nie zaambarasowany - a pan to naturalnie po
musi zniknąć - niecierpłlwi się Alfred - chodzi twierdzi. 
tylko o to, gdzie ją bezpiecznie ukryć. - Przeciet ja tu nie zostaję - mówi baron 

- Hm l - mrnczy baron - ja mam w odda· chłodno - nie chc'l w tem brać udziału. 
lonej i samotPe1 okolicy małą posiadłość, zamflk - Ale~. panie baronie, przecież mnie pan te
rodzinny moich prwdków. Jest to stara i zapadła raz nie opuści - perswaduje A rred - Niechaj 
rudera, ale na ton cel chyba dość stosowna. pan tylko pomyśH, co z tego może wyniknąć ! Jak 

- Wyborna myśl - ~eszy się AlfNd - mu• mnie Liana pozna i jej się uda ludzi tych przeko. 
siałby pan baron fednak ze mną jechać, bo sobie nać, to ja jestem stracony, a zemną i pan 
sam rady nie d!lm. - Dlaczrgo ja ? - oburza się baron. 

Baron nie okazuie chęci towarzyszenia Alfredo- - Bo byłeś ze mną w zmowie - mówi Alfred 
wi. Podcz .-. narady ich odjeżdża pociąg, a drugi, spokojnie. - Czy myśli pan, że ja sam tylko będą 
ktore o lokomotywa zupełnie zniazczona, musi cze ponosił nieprzyjemne skutki tej afery ? 
kać, dopóki inna nie przyjedzie. - Chce mnie pan zdradzić l - wola baron 

Na mie•scu katastrofy p nuje cisza. Po godzinie wściekły. - To podle z pana strony l • 
może nadje~dża lokomotywa, a z miasta nadchodzi - Ach cc, podle ! - uśmiecha si~ Alfred iro· 
pJciąg z łud:tmi do pomocy nicznie . ... _ Niech się pan nie irytuje, bo to nie ma 

Z obu wagonów, które były w płomieniach, zo• celu, i w ten sposób nigdy się nie pcrozumiemy. 
taly już tyłki> .żelazne kola i kilka zwęglonych Musi pan ze mną wypić co~ pan ze mn11 wraz na· 

szczlltków. warzył l Gdy Lianę dowieziemy i umieścimy w sta· 

• ROZDZIAŁ CLIX. 

Uprowadzenie. 
Wieczorem tego samego dnia, w którym ostat

nia konferencja Fauny z Gretk14 misia miej!lce, do
chodzi Rudobrody ze awoim towarzyszem do stolicy. 

Przebrali si~ oni jako prosci włościanie, - lecz 
mimo to bardzo podejrzane wyglądaj!}. Cluje to 
przemytnik dobrze, gdyż bardzo bojaźliwie przeau. 
wa sfę jasno oświatlonami ulicami miasta. 

Inaczej Ruqobrody. Tan nic sobie nie robi z 
aieufnego wzrpku pr.zechodoiów i idzie śmiało na
rzóri, szukając za domem, w którym jest pensja 

Graty. 

Cbce on najpierw dostać Uretę w moc swoJą 
pod11tępem i posyła towarzysza swego do Gretki z 
listem, który ją ma spowodc•wnć wyjść na ulicę 

Prz.•mytnik nie spodziewa się powodzenia i bla· 
ga sv•ego herszta. aby plan sw6j zmienił. 

Lecz niecierpliwy Rudobro.dy klnie i gromi, i 
nie daje sią od zamiaru swego odwie§C. 

Z ci~żkiem sercem decyduje si~ wi~c paczkarz 

•na ten krok} i wszedłszy na górę po dywanami 
wyścielonych schodach i pociąga za dzwonek. 

Po chwili otwierają s ~ drzwi, i zgrabna, ładnie 
ubrana pokojówka patrzy z przer żeniaro na ocią· 
żała postać obdartego przemytnika z dziką jego 
brodą. 

- Czego chcecie ? - pyta o-c.a krótko z poza 
od~hylonycb drzwi. 

- Przepraszam, chciałam tylko oddać list -
bełkocze zmieszany bandyta, zdejmuj c kapelusz. 

- List ł Do kogo ? 
- Do Grety ..• chciałem powiedzieć do pRnny 

Graty Schwartz - jąka się paczkarz zaambaraso. 
wany. - Proszę jej to odda6 ... bardzo ważne 

- A od kogo ten list? - bada pokojówka za
intrygowana. 

- Nie wiem tego l Ale niech panienka to za· 
raz odda l 

- Przezemnie l Daj go pan tu. 
Z największą ostrożnością bierze dziewczyna 

list z r,ki opryszka i zatrza10:hje mu drzwi przed 
nosem. 

Zafrasowany ogląda on malowidło siani i onie; 
śmielony tym przepychem, zbiega tak prędko pd 
schodach, że portjer, który przypadkowo z loży 
swej wyglądnął, krzyczy za nim : 

- Heda! Co wy tu macie do szukania, wy 
obdartusie l 

I podejrzliwem potrząsaniem głowy patrzy za 
uciekającym, który znika w tłumie. · 

Rudobrody oczekuje niecierpliwie jego powrotu• 
i dowiedziawszy się, ~e list oddany, spod:ziewa się; 
że mu sit sztuczka jego uda. 

Czeka on jednak dość długo, a Grata nie przy• 
chodzi. Cót to l Czy ma ona jakie podeJrzenie? . 

Ostrożnie skrada si~ Rudobrodr ku dotnowi i 
staje przed portfalem. 

Równocześnie siedzi Fan~y przy łóżku Gratki; 
a ponieważ ona zasnęła, otwiera zuchwala dziew' 
czrna sama list, który pokoJówka wniosła. 

Nie moo).e ona jednak przeczytać tego pisma. 
Jest to całkiem po prostu wezwanie, aby qjq Grf'tka 
stawiła na rogu uli~y. dla odebraniu ważnej wia· 
domości. Podpis brzmi: .stary przyjaciel•, a pismo 
jest okropnie niewprawne i niez~rabne. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
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kobiercy mieliby prawo do 850 akrów l niema potrzeby robić tajemnicy, ze całe 
zie,ni Ac7.kolwtek prawo to wygasło w i~·cie publiczne w Polsce padminowane 
roku 18i0 Kongres kilkakrotnie przedłu· t jest zbrodni~ konspiracji. Konspiracfa ta 
żał ton hwmin, przedawniony ostatecznie • wyrosła na bagnie socjalistycznem i stam· 
w r. 1S59. tąd wywodzą siq wszystkie jadowite o· 

kazy kQnspiracyjnej flory i fauny. Nie Wskrzes:!en=a tej pretensji dzisiaj nie 
rokuje żadnych widoków powodzenia dla 
spadkobierc~w Pułaskiego, a tem mniej 
Stanisława Kozłowskiego, jogo towarzy .. 
sza, '"'ystępujących z pretensją na tej 
zasadzie, że Kazimierz Pułaskt i Stania 
sław Kozlowski zawarli umowę na prze
życie, zapisując sobie wzajemnie cały 
ma1ątek. -- Pretensj~ do gruntów nie 
mogłaby być w tym ostatnim wypadku 
w żadnym razie brana w rachubę, gdy~ 
Pulaski nie mógł mu zapisać gruntów, 
które następnie wskutek uchwały Kon
gresu miały być przydzielone bohaterom 
rewolucji. 

Z ., TAJEMNIC• P. P. P. 

Sensacyjnej sprawie P. P. P. (Pogoto• 
wia Patrjotów Polskich), organizacji za· 
konspircwanej9 a pomyślanej i kieroW!l· 
nej ~ciśle według wzorów socjalistycz· 
nych, nale!y si~ przyJrzeć uważniej, ze 
szcr.eg6lną tr.:>skl1wością oświetlajlic te 
momenty, ktore ją wymownie charakte 
ryzują. 

Jest faktem stwierdzonym, z którego 

tak dawno opinja społeczna dowiedziała 
się z przerażeniem o istd1eniu w wojsku 
f a kiejś organizacji • terrorystycznej • 
(Bagiński i Wieczorkiewicz). Do wiado· 
mości publicznej ód czasu do czasu prze• 
dostaj14 siq głuche słuchy o istnieniu in· 

. nej, zabnspirowanej organizacji w woj• 
sku, będ'łcej na usługach fednego z ge· 
nerałów. 

Od dłu~szego czasu społeczeństwo alar• 
mowane jest konspiracyjną robotą P. O W. 
i • Strzelca •, kierowanych. jak wiadomo, 
przez p. Pilsudskiego. Istniejfł Jakieś 
inne jeszcze organizacje cywilne, dzie
siątki organizacyJ, tajemniczvch, podej
rzanych arcyniebezpiecznycb. Polska cała 
powleezona stęchłem powietrzem1 od 
którego obywatel zdrowy fizycznie i mo
ralnie dusi się jak pod działaniu gazów 
trujących. 

Pogotowie Patrjot6w Polskicb, Jakto 
widać z dotychczasowych wyników 
śledztwa było Grganizacją nawskroś pro
wokacyjną kół lewicowych a celem jej 
było odwrócenie uwagi publicznej od 
głównych łożysk konspiracyj. 

roczystość powitania załogi 
,,Lwowa'' w Tczewie. 

Jak wiadomo, okręt szkolny .Lwów•, odddany przez rz11d na u~ytek Szko
ły Morskiej w Tczewie, odbył z uczniaroi tej szkoły podrót transatlantycką do 
Brazylji i z powrotem. Wypłynąwszy z Paranagua dnia 16 go października r. ub., 
szczęśliwie dvtarł do brzegow Europy. Polslra bandera handlowa poraz pierws~y 
przeszła zatem przez Równik. Przejście to stanowi w d~ejach odrodzonej mary· 
natki polskiej faitt historyczny. 

Ze względu na niesprzyjające ~aglowcom o tej porze roku warunki atmo· 
sferyczne na rnorzu Północnem i na Bałtyku, .Lwów' przezimuje w porcie fran
cuskim w Cherbourgu, a of1cerowie i uczuiowie Szkoły Mors)[iej przybyli do 
kraju na statku francuskim , Pologne•, stale kursującym pomi~dzy Fra:.cją 
a Gdańskiem. 

W ubiegł14 sobotę Tczew obchodził uroczyście świQtO powrotu załogi .Lwo
wa•. Zalotony w tym celu Komitet wywiązał si~ świetnie ze swego zadania. Z 
gmachów urzędowych i licznych domów prywatnych powiewały chorągwie a w 
calem mieście panował nastrój radosny i iście świąteczny. 

O godzinie 11-tej przed południem odbyło się w kościele psrafjalnym uro
czyste nabożeństwo dziękczynne. Mszę św. odprawił ks. wikary Prabncki w asy· 
stencji ks. wikarego Ryczakowicza z pardji nowomiejskiej i ks. djakona Dahłman· 
na z Pelplina . p,~kne kazanie zastosowane do chwili uroczystej wygłosił ks. Pra· 
bucki. Jako motto wybrał kaznodzieja słowa Jana Kochanowskiego : .Kto sią w 
opiekę poda Panu swemu, a całem sercem szczerze ufa Jemu, śmiele rzec może, 
mam obroń~ Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwo1a•. 

W uroczystości kościelnej brali udział : profesorowie i uczniowie Szkoły 
Morskiej, przedstawiciele władz i urzędów, delegacje towaraystw z cbor11gwiami i 
liczne rzesze wiernych. Z dygnitarzy kościelnych zauwa1yliamy ks. of1cjała Bartko
wskiego i ks. kanonika i rngensa saminarjuro duch' wnego Dominika z Pelplina 
a z dygnitarzy wojskowych inspe~tora armji generała dywizji Skierskiego z Torunia. 

Na chórze prócz ergan grała or:.destra 65 pułku piechoty ze Starogardu. 
jej doskonale i oryginalne odegranie kolend, a zwłaszcza :.Gdy siQ Chrystus ro
dzic i >Dzisiaj w Betleemc wywarto potężne wrażenie. 

Po nabożeństwie kościelnem uformowano pochód, który kroczył ulicą 
Dworcową, Hallera, Pocztow4 i Starogardzką do Szkoły Morskiej. 

O godzinie piątej i pól po poł. rozpoczęła si~ w wielkiej sali Domu Miej· 
ski~go akademja. Sala przystrojona ślicznie w girlandy, chorągwie i emblematy 
narodowe zapełnioną była publicznością. 

Jako pierwszy przemówił prezes Komitetu uroczystościowego, p. 11tarosta 
Dytkiewicz. Witając marynarzy, przedstawicieli władz, posłl>w i Publicznośe, uwy
datnił dziejowe znaczenie pierwszej podróży transatlantyckiej statku szkolnego 
.Lw6w• i wzniósł okr1yk na czeM Rzeczypospolitej i p. prezydenta Wojcie· 
cbowskiegr. 

W jędrnych słowach Minierskich przemówił p. generał Skierski o znacze· 
niu polskiej maryuarki handlowej i wzniósł okrzyk na cześć załogi .Lwowa• i 
jej komendanta p. kapitana Ziółkowskiego. 

Imieniem miasta i korporacyj miejskich przemówił p. burmistrz Wojczy6· 
ski i wzniósł okrzyk na czeM polskiej marynarki handlowej. 

Następnie profesor Szkoły Morskiej p. Majewski wygłosił nader treściwie 
opracowany odczyt o zaczątkach i historycznym rozwoju polskiej marynarki ban· 
dlowej i wskazał na wa~ność i znaczenie takiej marynarki w dzi!!iejazym świecie 
handlowym. 

Dyrektor Szkoły Morskiej p. Garnuszewaki wygłosił obszerny odczyt ilu
strowany prze2roczami świetlanemi o swym i załogi .Lwowa• pobycie w Brazylji. 
Ciekawe byly zwłaszcza szczegóły, podane przez p. dyr. G., o życiu, sposobie 
myślenia i tęsknocilil do kraju ojczystego naszej licznej kolonji polskiej w Brazylji. 

W s-rdecznych i pokrzepiajllcych slowach przem6wili Jeszcze dyrektor de· 
partamautu marynarki handlowej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu p. Gabrjel 
Chrzanowski i członek sejmoweJ komisji morskiej P· poseł Załuska. 

W końcu dyrektor gimnazjum p. Mifłczytiskt wyraził kilka słów podzięki 
kierownictwu Szkoły Morskiej i statku szkolnege .Lwów• i wrQczył w imieniu 
Komitetu p. dyr. Garnoszewskiemu wspaniałą ksią~kę Bolesława Prusa z ilustra
CJami p. t •• Faraon• a p. kapitanowi Ziółkowskiemu eleganckie przyborr biurko· 
we. Publiczność zaakcept6wała upominki te ltucznemi oklaskami. 

O godz ósmej i poł odbył się raut. Wielka sala zapełnioną była publiczno· 
ścią. z Tczewa i powiatu. Zabawa taneczna rozpoczęła siQ polonezem wyprowa
dzonym przez p. dyr. Petrowłcza z p. Rudowską z Klonówki. Przy wesołych pllł· 
cacb tanecznych i dziarskim mazurze bawiono siQ ochoczo do rana. 

Na uroczyatolici sobotnie zjechali do Tczewa liczni dziennikarze z Warsla• 
wy, Gdańska, Starogardu, Grudziądza, Bydgoszczy i Torunia. 

Telegramy z ~yczeniami nadesłali pp.: ks. biekup Tymieniecld z Łodzi ; 
Wojewoda Pomorski Jan Brejski, Wojewoda Warszawski Manteuful, Wojewoda 
• wowski, starosta bydgoski Ntesiolowski1 poseł Chądzyński, wice-prezes sejmowej 
komisji morskiej, dyrektor P K. K. P. StaJa z Grudzifłdza, dyrektor P. K. K. P. 
Junk z Grudziądza1 dyrektor Ligi Zeglugi Połskiej w Warszawie Rummeł, pułk. 
Sllicki ze Starogardu, ks. dziekan Pełka z Torunia. szef kierownictwa marynarki 
wojeonej admirał K. Porębski ' Warszawy, Izba Skarbowa z Grudziądza, Metzger 
komlndor z T?runia, Tygodnik Ilustrowany, Warszawa, Rupniewski, konsul bra
zylijski z Warszawy, Kurjer Warszawski, Bratnia Pomoc Akademicka, Poznań, 
Bogustaw Herse, Warszawa, Liga ~eglugi, Milejow, inż. Ludwik Piekar~ki, War· 
Mza\\>a, Stowarzys~enie kupców polskich w Warszawie, Kasprowica z Gniezna, Fr. 
Siemiradzki z Bydgoszczy. . 

Podnie~ć należy, te przy tej okazji pamiętano tet o ubogich miasta i 
lictnych bezrobotnych, znajdujfłcycb się we wielkiej biecbie. Dzięki wielkiej ofiar
ności obywatelstwa tczewskiE-go i powiatu obdarowano ich obiadem i chlebem a 
także zasiłkiem pieniętn~m. 

W taki sposób Tczew witał i uczcił tych, którzy po uci~~iwej podróży 
pod biało amarantowił banderfł nasz'ł powrócili do Ojczyzny, by zachęcić i za• 
grzać nas do pracy na rzecz naszej marynarki. 

Komitetowi zaś i tym wszystkim, któl'Zf h'łdi to wysiłkiem; b14d~ to ofiar• 
nością, przyczynili sh~ do nrządzeQia i u~wietQienia tak wspaniałej uroczystości, 
należy się cześó i uznanie. (Na'lleslane uprtefmie przez p; dyrekt. GarnUsl:~wskiego)• 

DR. AL'LEGBETJ'I FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Specjalność: choroby kobiece i dzie· 
clnne. L •r-yJ!r.Uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum i rezydencja: ul. Com
mendador Araujo n. 5j, Telefon n. 650. 
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Polska Londyn 1. - Dziennik 
aogielski •Daily Telegraphc donosi1 
te poseł polski w Londynie żądał 
od premjera angielskiego Mac Do
oaida gwarancji dla Polski odnośnie 
do rewizji Traktatu Wersalskiego. 

Grecja. Ateny 29 lutego. -
Zgromadzenie Na.rodow~ zatwier· 
dziło propozycję rzl\du greckiego, 
aby plebiscyt rozstrzygnął, czy w 
Grecji mają pozostać nadal rządy 
monarchiczne, czy też mają być 
zaprowadzone n;l\dY republikańskie 

Bułgarja. Rio de Janeiro 1 -
Są bardzo niepokoj~ce wiadomości 
nadesłane z Bułgarji. Wprawdzie 
zaprzeczono pogłoskom o uwi~zie· 
niu i wywiezieni~ króla Borysa i za. 
mordowaniu Cankowa i innych mi· 
nistrów bułgarskich, w katdym ra· 
zie jednak panują obecnie w Buł . 
garji stosunki tak anormalne1 że 
zachodzi słuszna obawa nowych 
zaburzeń polityczt!ych na Bałks~ 
nach, tern więcej, że i w innych 
krajach bałkań.;kicb jak np. w Gre· 
cji i Albanji panują również po· 
ważne zaburzenia polityczne. 

Węgry. Budapeszt 1. - Rząd 
węgierski uznał rownież oficjalnie 
obecny rz"d sowiecki w Moskwie. 

Niemcy. Berlin 29. - Został 
zniesiony stan wojenny w Saksonji 
i utrzymany nadal stan oblęzienia 
w Bawarji. 

M:machjuro 1. - W dalszym 
ciągu odbywa siq rozprawa prze 
ciw Ludendorfowi, HitJerowi i in• 
nym szefom rewolucji. - W czasie 
rozpr&wy i przesłuchiwania świad. 
ków nasunęło się mimowoli pyta• 
nie, skąd zwolennicy tej rewolucji 
dostali broni i amunicji, oie wyłącza
JI\C armat, do tej rewolucji ? Cayż 
nie nasuwa się podejrz~:~ie, że gar• 
nizon wojska w Bawarji należał 
także do .sił zbrojnych1 na które 
liczył Hitler? 

Paryż 1. - Francuski generał 
Bourgeois, członek komisji N o!let'a 
oświadczył, te Niemcy każdej chwi· 
li mogą mieć wojsko potrzebne do 
operacji wojenonych i dlatego U· 

waża proponowane zniesienie kon• 
troli wojskowej nad Niemcami za 
fa~alny nierozsądek. 

Berlin 1. - W "Gliwicach na 
Slasku niemieckim uwięziono 700 
osOb ;10dejrzanych o zdradę stanu. 

Paryż 1. - Rada Ambasadorów 
wysłała lnową note do Niemiec z 
źl\daniem odpowiedzi na poprz(ldnie 
pisr.no Rady Ambasadorów doty· 
cz~ce wykonywania kontroli woj· 
skowej nad Niemcami. 

Berlin 1. - Z powodu nieznie• 
sienia przfz rząd Rzeszy stanu o, 
~l~źenia w Bawarji i mianowanie 
dia tejże komisarza cywilnego na• 
stąpiło ponowne zerwanie stosun• 
ków politycznych między Rze::zą 
i Bawarją. - Sprawa ta wywołała 
żywe komentarze, ponieważ poslę· 
powanie rzl\du Rzeszy niemieckiej 
jest niekonstytacyjne. 

Monacbjum 2. - W swoich zezna 
niach zlotonych przed sądem mar· 
szalek Ludendorf oskartał katoli· 
ków niemieckich, że oni spnwodo· 
wali utratę Poznania1 gdyż zawsze 
upierali si~, ażaby Poznań pozostał 
katolickim. Od~ośnie do żydów o• 
świadczył: , W czasie wojny pozua· 
łem jak wielkiero Jest niebezpie• 
czeństwo żydowskie. Gdyby nie 
tydzi1 dziś Ąnglicy i Francuzi nie 
mieli .. tadnego wpływu na nasze 
sprawyc. (Powytsze oświadczenie 
dowodzi że Ludendorf u schyl · 
ku aswego życia nie prze. 
stał być zatwierdsiałym wrogiem 

f)<awdziwej wiary 1 obłudnym 
kłamcą P. R.) 

Ani'Jja. Londyn 1. - Stara· 
niem w1cehrabiego Pierze, dawne· 
go budowniczego angielskich okr~· 
Łów handlowych, r.na być mi~dzy 
Anglią i Południową Ameryk~ za• 
prowadzone kursowanie okrątów 
o pojemności 22 000 tonu. Zmiana 
ta ma być zaprowadzona w ciągu 
roku 1925 przez kompaoję okr~to. 
wa •Mala Reale. 

Turcja. Ko~stantynopol 1. -
Zgromadzeniu Narodowemu w Ąn• 
gorze rz~d turecki przedłożył do 
uchwalenia proJekt ustawy o znie
sieniu kalifatu. Wiadomość ta wy• 
wołała ogromną senzacjQ w kolach 
religijnych i politycznych. 
(Tytuł kalifa przyjelipo śmierci Ma· 
kometa wszyscy sułtanowie, i sku
tkiem tego byli najwyższymi władca 
mi duchownymi nad wszystkimi 
muzułmanami. P. R ) 

NOWY ZWIĄZEK REPUBLIK. Rio 
de Janeiro 1 - Donoszą z San· 
tiago w Cbili o utworzeniu nowe
go Związku republik Peru, Boliwji, 
Ekwadoru, Kolumbji i Venezueli. 
Wkrótce mają się zjechać w Limie 
prezydenci powyższych republik ce· 
Iem omówienia kwestyj dotyczą· 
cych katdego z tych państw, a 
takte spraw re~erwowanych. 

Belgja. Bruksela 28.- Z po· 
wodu odrzucenia ;>rzez IzbQ depu• 
towanych, przedłażonej przez rz~d 
belgijski konwencji zawartej miQdzy 
Francją i B~lgją, gabinet belgijski 
podał si~ do dymisji. 

Francja. Paryż 2. - Deputo• 
wany Mandel powładującJ że dzia• 
ła w imieniu byłego premjera Cle· 
menceau, wystąpił ostro przeciw 
obecnemu szefowi rządu p. P o in. 
care, zarzucaj~c mu, że nie wy• 
pełnił przyrzeczeń, dan1ch odnośnie 
do polityki angielskiej. 
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i KRONIKA KRAJOWA i 
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Z Kurytyby. 
Znlkaął •padek po polskim 

księdzu. 

Konsulat Rzec~ypospolitej w Ku· 
rytybie zwrócił sią of1cjalnie do tu 
tejs~ego rządu stanowego w spra. 
wie pozostałego spadku po zmar· 
łvm przez 10 ciu Jaty w Antonio 
Olynlho ksi~dzu polskim, który po• · 
zostawił krewnych w Polsce1 ma· 
jącycb prawo do teco spadku. 

Sekrekarjat Stanu Paraoa zna· 
lazł się z tego powodu w kłvpocie1 
paniewat wszelkie ślady tego spa· 
dku w aktach stanowych zagin~ły. 

Tymczasem Jest pewno~ć, że w 
samej gotówce ulokowane były w 
•Cołlectoriac w Antonio Olyntho 
4:000$000. 

Przypuszczamy- pisze •Gazeta 
do Povoc - że pan generalny Se• 
kretarz Stanu b~dzie umiał zarZI\' 
dzić, aby sprawQ tę należycie wy.
jaśniono. 

Piskal muaieypalay strzela na 
postrąch, a•y sit uw&lnić od 

kupców 8yryjczyk6w. 

Dnia 28 lutego br. przed skle· 
pem •lrisc przy ul 15 de Novem· 
bro przechodnie byli świadkami1 
jak fiakal municypalny Renato Fer• 
reira Gon<;alves wystrzelił z rewol· 
weru, aby się uwolni(; od kilku Sy· 
ryjczyków1 między którymi znajdo· 
wał się i włdcicieł sklepu .. Iris c 
Miguel Kalłuf. 

Z początku przypuszczano, że 
było to nadutycie fiskala1 utywa· 
jącego tak brutalnego środka, aby 
ściągnąć podatek municypalny od 
Miguela Kallufa i w taki sposób 
całą awanturę przedstawili kupcy 
syryjscy. Bliższe jednak zbadacie 
tej sprawy sprawdziło, ~e pokrzyw• 
dzonym był fiskal1 a nie Syryjczy· 
cy1 którzy przyjęli z kpinami fiska· 
la municypalaego1 żądającego od 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W ,GAZECJIE POLSKIEJ .. .. 

ZA OGŁOSZENIA 
~a 1-szej stronnicy 
• 2-giej • 
• 3-ciej • 
• 4-tej " 

JEDNORAZOWEJ 

2$000 od wiers2a 
1$000 • • 
$200 • l 

$200 • • 
ZA. STitONNICE JEDNORAZOWO 

Za cali} 4-te stronnicę 100$1)00 
• 

1/a 4•tej stronnicy 60$000 
r 1

/, 4-tej stronnicy 35$000 
N a 3-ciej stronnicy o 25 %, na 2 ej 

o 50 o/o, na 1-szej o 100 proc. więcej. 
ZA OGl.OSZBNJĄ MIESIĘCZNE 

Na 4-tej str. 70 re. za 1 cm. kwadr. 
• 3 ~iej • 90 ra. za • • 
• 2-tej " 110 rs. za • • 
• 1-szej " 140 rs. za • ,. 
Przy ogłoszeniach p6łrocznych i rocz• 

uycb 35 proc. zniżki. 

ZA OGl.OSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 
-Na 1-szej stronnicy 500$000 od wiersza 

• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3·ciej • 2001000 • • 
NależytoM przypadajlłca ze ogło· 

szeoia nalP.ży zapłacić z góry. 

nich ~apłacenia podatku municypal• 
nego. Oburzony tem post~powaniem 
fiskal, zareagował, co tak rozsier
dziło rozpanoszonych Syryjczyków., 
że brutalnie napadli na niego i ten, 
aby sit; od nich uwolnić wystrzelił 
w powietrze z rewolweru. 

Pan prefekt Dr. Moreira Garcez 
żarz~dził w tej sprawie ściśle śledz. 
two, które wyjaśni niezawodnieJ 
kto tę całą awanturę spowodował. 
Swiadkowie obecni tej awanturze, r 
bronią fiskala, a oskar~ają Syryj· < 
czyków. ł 

s 

Celem wydobywania drogich I 
kamieni i kruszców z r•eki l Tibagy. 11 

Dzięki usilnym staraniom p. D·ra 'W 

Miguela Qaadros'a utworzoną zo· M 
B 

stała w Kurytybie ))Companha de 1 
Miaera<;ao e Cołoni1sc1 która młi a 
na celu eksploatowanie rzeki Tibagy n 
którał jak to badania techniczne 0 

zbadały, obfituje w ogromn4 ilo~6 
drogich kamieni i kruszców. Kom• : 
panja ta rozporządza ogromneroi \11 

kapitałaroił co daje gwaraocjQ, E 

źe cele jej bedą uwieńczone po· 
myślnym rezultatem, dając olbrzy• ~ 
mie korzyści nietylko Jej samej, i 
ale także i :ządowi stanowemu. 

Z Rio de Janeiro. o 
Rio ebfituje w t•aaedje. ' 1 

~l 
Dnia 25 lutego br. policja rioska iE 

zanotowała 18 kat~strof automo· 11 

bilowych, jedno samob6jstwo, dwa z• 
morderstwa.8 krwawych sprzeczek : 
i 3 wypadki nieszcz~śliwe. I to !ę 
wszystko w jednym dniu i wjednem 
mieście. 

Nieszezęśllwy w7padek 
na • Tijuea". 

lz 
b' 

~ 
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Tijuca była dnia 25 lutego Wi• ' 
dowoią nieszczt:aliwego wypadku. o 
Młody Syryjczyk Abasabu zachwy• III 
cając si~ w towarzystwie kilku przy• ~ 
jaciół pi~knl\ panoram l\, w jaką ob• b 
fituje Ttjuca, a szczególnie malow• u 
niczą Cascatinhą, s~racił nagle rów• li' 

nowagę i wpadł w ptzepaśóa ~ 

m• h 1111eprawdopo•obna pogłoska. 

Dziennik rioski ł0 Brasile ogła· P 
sza1 że ambasador Dr. Souza Dan• n 
ta!:! ma być usuniQty z ambasady • 
brazylijskiej w Paryżu, a to dłate· i• 
go; że wzi~ł osobiście udzi~ł w oa• ~ 
bożeństwie iałobnem 2a dusz~ zmar• ~ 
lego niedawno syna p. Edmunda ~l 
de Bittenc.ourt, naczełnegv redakto• e2 
ra rioskiego dziennika •Oorreio da Z 
Manhac. ~ 

· »O B ~a sil c pisząc o tej pogłosce 1~ 
powiada, ie nie może w nią cwie- Ił 
rzyć, choćby dlatego, te ambasa· jC 
dor Souza Dantas oddał Brazylji i1 

bardzo wielkie zasługi na stano• j 
wi~kach dotychczas przez niego ~~ 
zaJmowanych. er 

D 

Wykr7eie f'abrykl 'fałlży•yeb ' 
•ienlt .. 7· h 

~olicja rioska wykryła w tych 
dniach fabrykQ fałszywych pieDiQ• ij 
dzy, w ktl1rej brali udział Włosi 



i Po .. tu~a1czycy i osławiony fał· 
szerz Albino M~ndes. 

ZnaJeziom) znaczną ilość fałezy· 
wych banknotów 20 milreisowych 
estampy 14 a i SPrji 5 a. ZnaJezio 
no ponadto wiele zamówień fałszy• 
w-gch bankootów. 

Fabryka ta funkcjonowała w ty
łach domu • de commodos« przy ul. 
Sao Frandsco Xavier. Farszerze 
zdołali zbiec, nie zdążyli jednak 
zabrać ze sobą wszystkich przyrzą, 
dów i papieru już pociqtego i przy. 
gotowanego do fabryki not ban• 
kowycha 

----~--~----~~~~-----Papierosy • VEADOc 
La Reine 

miPszani"q. wvszukana 
----~~~~-----------------
Wiadomości z Rio 

Janeiro. 
de 

RIO 21-11·-24. 
Wybory odbyte 17·go b. ~· w ~io 

de Janeiro różniły się znacz me od m· 
nycb po stanach. Chociaż i. w Rio. wla: 
ściwie mówiąc, partfe polityczne Jak 1 

wreszcie Brazylji za wyjątkiem s~anu 
Rio Granda, nie egzystują, jednak~e wal·. 
ka wyborcza jest tu zawsxe go~ętsza 1 

silniejsza niż gdzieindziej, cho.ma.ż za• 
wsze chodzi nie o zasady lub JdeJe.lecz 
o te lub inne osoby, żądne ho!lo~u 1 ko· 
rzy.$ci zwifłzanych ze stanowiskJem se-
netera lub posła do Izby. . 

W tym roku walka wyborcza w RIO 
chocid zasadzała się jak zwykle na oso• 
bach kandydatów została skom~likowa• 
ną przez zupełnie widoczną akcJę rzą· 
dow14 na korzyść jednego z kandydat;ów, 
któren do tej walki stanął, o stanowaska 
senatora, prawdopodobnie licząc na po• 
parcie aparatu rządowego. 

Nalety przypomnieć, że senat.ore.m ?d 
miasta Rio byJ w ostatnim dzJew1ęcJo 
leciu p. Irineu Macbado, c?l?wiek bez· 
wątpienia wielkich zdoinośca 1 oprócz te · 
go stary i doświadczony parlamenta~zy1 
ata wrosły, że tak się wyraię, w tnie) 
~dw'ł politykę i ogromnie popularny w 
!ferze mniejszych urzędników, którz~ 
fnają w nim swego stałego zastępcę 1 
~brońCQ swych interesów. . 

Ogolnie wiadomo było, co 1 wyb?ry 
~statecznie stwierdziły, że W9 wszelk1 
~yborach w Rio p. lrineQ Machado 
r;sze otrzyma większość . głosów, stąd 
eż żaden z polityków miejscowych, n~
r.et zaprzyjaźnionych z Rządem, m_e 
~ciał stawiać swej kandydatury, potni• 
po pewności najżywszego . ze strony 
lz!idu poparcia, gd~ż p Irmeu należy 
o grona polityków dla obecnego Rządu 
ISObliwie niemiłycb. 
Jednak~e amator na stanowisko sena
ra znalazł się w końcu w osobie nie· 

rkiego p. Mendes Tavares, był~go in· 
~odenta municypalnF~go, ~ swonn cz~: 
te należ~cego do najrozmattszych frakCJI 
11obistych, choć więcej znanego szer• 
1ej publiczności ze skandalicznego lpro· 

tu o zabójstwo komendanta Lopes'a 
Cruz, z którego to procesu udało mu 
wy!śĆ obronDfl !ęką. 

Taki kandydat chacisz popierany przez 
d nie znalazł zadużo miru u wybor-

w. z 38 ty'3iący głosów na senatora 
danych w stolicy Irineu ł!.1aehado O• 
ymał 26 tysięcy 1 Taures zaś tylko 
tysięcy. . 

Chociaż w grę w dany~ wypad~u ~~e 
bodzily ani zasady, am. ~adne. adeJe. 
t pozostawienia w mnt"Jszośct kan-

data przez Rząd popieranego wypro
dził z równowagi sfery sprzyjające mu 
ajzupełniej nieoczekiwanie, po poda .. 
w poniedziałek 18 prawdziwego r~ · 

tatu wyporów, Jornal do Commer?Jo 
ieścił przedług~t notatkę, w ~tóreJ z 

tem zmięszał całą ludność stolwy bra· 
'jskiej od jej rdzennyc~ obywateli aż 
cudzoziemców tu zamieszkałych, gr.o 

uniewa:tnieniem wyborów przente• 
ie;;: stolicy na płaskowzgórze Goyaz'u, 
i ... ~ozbawieniem ludności ~i? .pra. 
wysyłania swych przedstawJCJell do 

mu '-~ . . 
~aria z d. 19-go stlll!owić ~dz1e CJe-
y przyczynek do historji t .. zw: de• 
racji i Judowładztwa wr gole 1 de• 

kratycznoaci rz!ldów obecnych w 
ególe. . 

faktów podobnych, których me 
na całym ~wiecie widzimy, że wola 
i wol:J.ość polityc7.na są to zwykłe 
y pokrywajflCe samowol~ i interesy 

b u władzy stojf!cy~b, - Wi.dzi~y 
, że" forma r.zlldu me stanowt o Je· 

istocie, - autokratycznym może być 
'd republikański... . . . 
my przykład i ~a nas~e) . polskleJ 

stwowości, która Jest dz1WD16 po1y• 
14 dla lud1-i myślących tylko. i spe
ie o zadowoleniu własnych mtere• 
i wygód, a zupełnie mało o po• 
ach społeczeflstwa. 

E SKI. 

łpierosy » VEĄ,DOc Y O HK 
mieszanina 

50 lat kolonji polskiej 
w S Rento, 

stan S•ta Catharina. 

W wrześniu 1923 r. ·obchodzo11o 
w S Beoto, muoicypjum w S•ta 
Catbarina, na pograniczu Parany, 
50·lecie założenia kolonji, z któ• 
rej wyrosło obt:cne municypjum. 

Obszar S. Bento skolonizowało 
hamburskie towarzystwo. to samo, 
które kilkanaście lat przedtem za· 
ło~yło kolonj~ D. Francisca (dziś 
J o in ville ), 

W śród pierwszych osadników 
S. Bento znaleźli się odrazu Pola• 
cy z Pomorza, pomieszani z Niem· 
cami z Czech i Rzeszy. Pierwszym 
probos!czem w S. Ben to był ks. 
Bukowski z Królestwa, który za· 
łożył tu szkołQ polski\, ale po 9 
miesiE;cznym pobyciu kolonjQ opu· 
ścił. 

Obszar S. Bento nale2ał da• 
wniej do Parany. Wzięli go w po~ 
siadanie Niemcy kataryńscy i przez 
długie lata trwał spór o te ziemie 
międz1 obu '111\Siednimi stronami, 
jak późaiej o Lucenę i Centestado. 

Położenie pierwszych osadników 
było rozpaczliwe. Brak wszelkiej 
komunikacj;, do Joinville trzeba 
było przez łańcuch gór nadmor· 
skich przecinać się pikadą 90 kim., 
co trwało 4-ó dni - indjanie 
niepokoili przybyszów i wycinali 
w pień całe rod~iny. Dwa razy 
wybuchała tam rewolucja osadnit 
ków. Chłopi zbierali siQ w groma· 
dy i z b onią w ręku ciągnQli do 
Joinville, upominać si~ o prawa w 
niemieckin! zarz~dzie kolonii i u 
władz. Raz delega<ja pojechała 
do cesarza Pedra 11. w Rio de Ja· 
neiro. 

Dziś Polaków mało tu w S. 
Bento; które jest »niemieckim sta· 
nem rosiadaniac. NieLUcy chwycili 
się handlu, opanowali kolonję go 
spodarczo i politycznie, Polacy zo. 
stali cichymi rolnikami, lub pocią 
go~li w inne strony. 

Ośrodkiem polskim w S. Bento 
jest dziś paraf1a i szkółka w Rio 
Vcrmelho licząca 100 i kilkadzie• 
aiąt rodzin polskich Grupf mniej· 
sze w tej par8fji. to Rio Natal, 
Papandurinba i Avenguinba. 

Pap1erosy :tVEAUO• LU'l'US 
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Obecny stan szkolnictwa 
i oświaty polskiej poza 

granicami Państwa. 
(Ciąg dalszy). 

III. Czechosłowacja, sąsiadka m~sza 
od południa, po obj~ciu cz~ści Stąska 
Cieszyńskiego, nie posŁfłpila na polu 
szkolnictwa, jak mówią znawcy stosun· 
kow, z ludnościfł polską po bratersku. 
Zniesiono wywalczone 2a czasów nie· 
miecko·austrjackich publiczne szkoły pol' 
skie: w Dziećmorowicach, Zebłocinie, 
Rychwaldzie, Niemieckiej Lutyni, w Pol· 
skiej Lutyni, Wierzniowicach, Karwi::tio, 
Dllbrowie, Porębie, Pietwaldzie i Michal
kowicach. W innych 30 gminach zredu• 
kowano szkoły polskie na korzyść cze
skich Być może, że te zarządzenia w 
pewnej mierze spowodowane zostały U· 

bytkiem ludnoact polskiej, powstałym 
przez emigraoj~ do Ojczyzny: lecz nie 
można już srozuroieć zamykania szkół 
polskich prywatnych oraz zabierania pry· 
watnych budynków szkolnych i burs, 
stanowi!lcych własność polskiego Towa
rzystwa Szkoly Ludowej. 

Stało się to w czasach gor11cych i nie 
chcemy te~o kłaść n!l karb Rządu Cze· 
skiego To też milą nam była świeża 
wiadomość z dnia 6 listopada ze Sejmu 
Czeskiego, że wkrotce , omyłki adroini 
stracyjne systemu szkolnego na teryto .. 
rjum Sląska zostaną usunięte i tu na• 
stflpi zgoda". 

Liczba ludno§ci polskiej. pozostałej 
~o stronie czeskiej na Stąsku, Morawie, 
Spiżu i Orawie wynosi Jeszcze około 
150 000 dusz, z czego dziec1 szkolnych 
będzie jakich 15.000. Dla nich powinna 
wi~c znaleźć sio odpowiednie ilość szkół 
publićznych i nauczyciel1 polskich, Co 
się · tyczy tam t. szkół pryw. także wy• 
działowych i średnich polskich, to spra• 
wiały one towarzystwu Mickiewicza najr 
więcej kł.,potu. Na nie to poszła lwia 
część dochodów Towarzystwa. 

IV W Rumunji szkolnictwo polskie 
na B1.1kowinie przeszło także ci~~kie 
chwile. ~zkoły ludowe polskie dla 1 200 
dzieci są w miejscoweściach1 gdzie 

mieszkają większe ~kupienia Polfl k6w, 
W Czerniowcach jest gimnazjum pol• 
skie. Obecnie rozbudowa polskiego szkol
nictwa postępuje bardzo opornie, a na
wet niektóre szkoly zosta y zamknięte ; 
jest jednak nadzieja poprawy, gdyż Mi· 
nisterstwo Rumuńskie okazuje dla ży
wiołu polskiego przychylność. 

Polacy posiadej14 tam dobrf! organiza· 
cję : Polskfł Radę Narodową pod prze· 
wodnictwem ks. Kanonika Zawadowskie
go. Mają towarzystwo literacko·naukowe, 
towarzystwo 11ceny polskiej, organizuje 
się harcerstwo. W Czerniowcach istnieją 
2 bursy: im. Mickiewicza i ks. Isako· 
wicza dla chłopców. Katolicki Dom Sie 
rót wychowuje cblopców pod dozorem 
Sióstr Rodziny Marji, 

V. W Rosji sowieckiej po gwałtach 
nad szkołami polskiemi, z. powodu nau· 
czama w nich religfi ~wi~tej, nastąpił 
chwilowy spokóJ. Komuni~ci polscy żalą 
siq na przeszkody z powodu braku nau· 
czycieli, podr~czników i lichych warun 
ków nauczania. Otworzono w Moskwie 
z poręki sowietów polikie ku\'sy poda• 
gogiczne. Zgłosiło się przecież tylko 10 
kandydatów, widocznie inni powołani nie 
chcą korzystać ze źródeł pedagogicznych, 
zaprawionych dokt!"ynami komunistycz• 
nem i. 

W Piotrogrodzie jest jeszcze 11 szkół 
polskich z 2 000 dzieci, 4 ogrOdki dzie· 
cięce i 6 sierocińców z 710 dziećmi. 

W samej gubernji piotrogrodzklej 
istnieje 5 szkół pol. z 363 dziećmi, 2 
ogródki (ochronki) z 250 i sierocińce z 
11 o dziermi. Podobnie jest w Mostwie 
i we wszys:tkich guberniach, mianowicie 
zachodnich. O gimeazjach prywatnych 
polskich wiemy, ~e istniej'ł jeszcze w 
Humaniu i w Żytomierzu. Także w 
Cbarbinie na Dalekim Wschodzie rozwi 
ja się 7 klasowe gimnazjum polskie im. 
Sienkiewicza. Jestto placówka dla Pol· 
eki po~yteczna, gdyż uczniowie tamtejsi 
mają spesobność poznać języki chiński 
i japoński, stąd mogą pó~niej odnosić 
korzyści kupiectw1.1 i przemysł polski. 
Na wschodzie Syberji istnieje jeszczQ 
kilkanaście szkół polskich powszechnych: 
jak w Władywostoku, Tietiuche, Mona
sterce, Nikolsku, Usuryjskim, Cbabaro• 
wsku, Blagowieszczeńsku, Charbinie, 
dwie szkoły, w osadzie 1\tandżurja i w 
Czycie. 

Są to sz'z:oły jedno, dwu i trzy,klaso· 
we Prócz tego do pomocy szkot istnie· 
jl} bursy polskiA oraz kursy dokształca
jące. Ilość pozostałych w S)berji wscho. 
dniej Polaków obliczają na 4 000 dusz• 

Jan Suchowiak (Ciąg dalszy nastąpi), 

Pap1erosy :tVEa lJOc 
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Tabela cen za użycie 
automobilów. 

Foczawszy od 1 marca b. r. w 
myśl rozporządzenia prefi:lkta mia
sta Kurylyby obowiązuit\ następu· 
jące ceny za uzycie automobilów: 

TABELA A. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ A 

i Czas zamawiać świeże nasiona! l 
~ ~ 

~ Skład nasion z Polski ~ ~ ~ 
~ Pawła NIKODEIIA ~ 

= KURYTYBA Travessa Zacharias nr. 5, (ulica prowadząca = = 7 z Awenidy Lmz Xavier do Placu Zacbarias). ~ 

4N ~ ~ ~· ~ tz4 .d ; Warzyw: KA0 USTA, buraki, brukiew, ctbu1a, = 
~ - '-~ marchew, sałata i t. d. ił' 
~ ~ ~~ ~ 
~afiH~c i: 

t'll <V .... Kw·latów Bratki, aoździki, lewkonje, macie]'ka, i ~ ; : mak i t~ d. ~ 
= ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, ~ 
!fi sałaty i innych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza ił' = siQ z własnego ogrodu). : 
~ ~ 
!fi Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy 1!11 = siebie i sąsiadów w doborowe nasiona. : 
łlf 1!11 

~·~···~···~·~··~~~·~·~·······~··~ 
Handel Polski 

w Barro-Erecbim Rio Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzonv wielki wybór towarów metrowycb1 jakoteż narZQ• 
dzi rolniczycbl kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

Barro-Erachi m - Bio Grand e do Sui. 

Za ćwierć godziny lub pewne 
kilkumitowe {frac<;ao) prze· 
dłutenie jazdy po pierwszej 
godzinie 10$000 
2} Automobile typu ,:J'ord,, 

Pierwsze półgodziny 10$000 
Pierwsza godzina 15$000 
Godziny następne po 121000 
Za ćwierć godziny lub kil· 
kurninutowe (fracc;ao) prze 
dłużenie jazdy po pierwszej 
godzinie 8$000 

§ L Powyższe cf'ny odnoszt\ 
si~ do jazdy aż do 5 kilometrów 
po za miasto. Poza t~ odległością 
C~-'"Y należ4 do wspólnej umowy. 

§. 2, Od automobilów wynajmo· 
wanycb od godz. 1-5 rano, z wy 
Jatkłem wezwań po lekarza, ceny 
b~dą powiększone o 30 proc. 

Art. 3. ŻaJen szofer nie mo~e 
odmówić przyf~cia pasażerów. Wy
jątel' stanowią p·jani i ciarpiący 
na choroby zaraźliwe, lub gdyby 
automobil był us kodzony 

Art. 4. Przekroczenie powyż• 
szych przepisów podlega każdej 
pieniężneJ 30$000. 

- P. Józef Dytz, Ijuhy. - 14$500 
odebraliśmy z Red. "Lud•, Prosimy za. 
wiadomie nas, czy wszystko marny po
liczyć na konto pr~numeratył 

- Tow. im. Stao. Wojciechowskiego 
w Ouro V erde. Statut i kwitarjusz będ14 
gotowe w tym tygodniu. 

- P. A. Rabulka Cap. W tych dniach 
spełnimy życzenie Sz. Pana Prawdopo· 
dobnie list z zamówienie~ zaginął. Po· 
kwHowania wysyłamy.' 

- Niektórych zamówień na! ksiflżki 
do nab. nie uskuteczniliśmy z powodu 
it oczekujemy nowy zapas z Polski. Pror 
simy więc o cierrliwośó. 

- Listy mają do odebranie:-P. Otto 
Trąmpczyński p. Marja Jaszak, p. Andrzej 
Jaworski i p. Francisco Canano (?) 
w Port~o. 

Ostatnie wiadomości. 
Sao Paulo 3.-0lbrzymi pożar zni&z· 

czył kompletnie budynek, w którym si~ 
mieściły redakcja i drukarnia wielkiego 
dziennika paulistańskiego .Correio Pau· 
listano•. 

Zniszczone również zostały sklepy 1 

które się w tym budynku znajdowały. 
Babia 3 - Po sprawdzoniu list WY• 

borczych Zgromadzenie stanowe prokla· 
mowalo prezydentem stanu p. Góes 
Calmon. 

l) AutomobJie o 5-ciu lub '7miu l ------------

Nowy Brunszwik 3, - W małem 
miasteczku .Nixon nastąpił wybuch w 
fabryce"'naboji ekspodujących, kt6ry kom• 
pletnie zniszczył przeszło 40 budynków 
i fabrykę celuloidy. Zginęło mnóstwo 
osób, przeważnie robotników. 

miejscach. • 
Pierwsze pół godziny 8$000 Od wydawnttct'!'ą » Ga· 
Pier~sza godzina 15$000 zety Polsktte}«. ............................ , Godzilly nastepne po 12$000 
Za ćwierć godziny lub pewne 
kilkumitowe (fracr,ao) prze• 
dłuienie jazdy po pierwazej 
godzinie 3$000 
Za każd, jazdę do 20 min. 5$000 
Za jazdę na stacjq kolejową 
z rana (umówioną) 
Za jazd~ automobilem wzię• 
tym na ulicy lub na poste
runku 

8$000 

5$000 

2. Aotomobłle typu .Por•• 
Pierwsze pól godzmy 
Pierwsza godzina 
Godziny następne po 

6$000 
105000 

8$000 
Za ówieró godziny lub pewne 
kilkuminutowe (fracc;ao) prze 
dłużenie jazdy po pierwszej 
godzinie 2$500 
Za każda jazdę do 20 minut 3$000 
Za jazdę na stacj~ z rana 
f omówioną) 
Za ja dę automobilem1 wzi(· 
tym na llllicy lub na poste. 
runku 

TABELA B. 

6$000 

3$000 

We świtta ••rodowe lub w 
dale przez Prefekturę •• 

świqtecaae usnane. 

1) Automobile o a ciu lub 
7-miu miejscach. 

Pierwsze półgodziny 12$000 
Pit::rwsza godzina 20$000 
Godziny nast~pne po 15$000 

Prosimy uprzejmie wszystkich, któny '• D r. z Y g m n n t Gr a d o w 8 k i • 
mają do uiszczenia należytości za ksią~· "f'' 
ki i inne wysyłki z naszego Wydawnictwa ' ADWOKAT * 
jako te~ i samych prenumeratorów .Ga· i ' 
zety Polskiej" zalegających z zapłatą za ' • . • ~ 
rok 1923 i poprzednie lata, aby nie od Po ukonczemu umwersytetu1 

~łekając ~a.deslali nam na~ze należytości i ma zaszczyt zawiadomić Sz. * 
1 oszczędz1h nam pracy t wydatku na ' Kolonjq Polską iż otworzył • 
pisanie i. o~lacania listów z rachl.ln~iem i kance!a ,. adw~kacką i ze • 
1 upornmemem. Dotychczas wysyłahśl!ly ' . r ~ . ' 
~ądane rzeczy bez uprzedniej zaliczki, l z~łatw1a ws.zelkie sprawy cy. 
darZflC naszych czytelników pelnem zau- i WJlDej krymlDalDe, Spadkowe, e 
faniem. Prosimy jednak, o ile możności ' rozwodowe i t. d. • 
natychmiast po odebraniu przesyłki nadsy• t . , . . i 
łać nale~ytość, bo trudne warunki ma• l ' BIUro 1 m1eszkame : ' 
terjalne, które spowodowała drożyzna i Praęa Osorio ll.3'7. l 
papieru, robotnika i samych książek spro ... ..., ....... ._..,.._.._ .. 
wadzanych z Polski nie pozwalają nam • 
ua długie:oczekiwanie na nas:re należytości S~akter 

Prócz powyższych przyczyn zmusza Sprzed.• sl~ lub wy~zierźawi .za 
nas do upoa:nienia się i ta okoliczność, cen~ umuukowaną s1akler, skła~&J~· 
że w tych dniach oddajemy administra• cy. si9 . z czterech al~róV!' .z1~m1• 
cję "Gazety Polskiej• p. Franciszkowi duze1o 1 " do~rym stante llf znaJdll• 
Wochnilcow;, który ze względów praktycz 1ąc:ego domu tnleukalnego, . pajolów i 
nych będzie musiał nalegać oa jaknaj. 1,nnych ulepszeń ~ospodarsk1ch, ?Ołot 
pr~dsze zlikwidowanie starych rachunków Z'lny w dystrykcie Nowa Poloma, w 

Od Redakcji. 
. - P. L. Burzyński Dor. - Pieni14dze 
otrzymaliśmy, pokwitowanie wysłaliśmy. 

- P. Włed· Tobołski M. P. - Prze• 
praszamy za zawód. Poslali~my ~ądane 
numery Gazety Polskiej o ile starczył 
zapas. Teraz Sz. Pan zapewno już 
zawodu nie dozna. Z zapłatą niech Pan 
tak zrobi jak uważa. 

- P Jan Zator pienifidze 74$COO o 
trzymaliśmy. Nie chcemy szkody Szan. 
Pana i dlalego nie ~ądamy tego co bez 
j9go winy przepadło na poczcie! 

miejscu, gdzie kr~yźul• się drogi pro• 
wadzilei Jo Campo Comprido, Santa 
Felicldade, S lgnacio i Orleans. Jest 
doskonałym punktem dla kaidego int 
teresu. 

Bliższych informacji nahy~ można 
na Prac;a Tiradentel w sklepie pod 
nr 19. 

Kurs pttenięd~y. 
dnia 5 go marca 1924 roku. 

Kurs marki polskiej niewiadomy. 
Frank 355 Pezo zł. 6$319 
Frank szw. 1$460 Dolar 8S340 
Lir $ił70 Funt szterl, 3~$501.) 
Pea 21784 



Szeligo,v&ki 
t) n ,-l,r U!!17dent k linik europejskicb 

Dr. Mirosław 
!t ' .,. .. 

Ił 

Wielki Sk ep o l ski 
f t t '\ :r.....~eka:rz i. ope::ra o:r F t DOKONUJE WSZELKICH O PERACYl CHIRURGICZNYCH I KOBIECYCH 
#· Le(:t.'l podłuo naJnowsz'·cb spu.sobo'\'?. Bad3. za pomoca promieni Uoeotgena. 
f~~; .J'9s~ad; własną. ~raeowl'łi~ do badań mikroskopowyeh i b~da6. 

M.a 'cina Szy Y &S a 
~~l luw i aa ehorobJ nkrJte. 
~ Chorych za1niejsco-wych pr~yjrnuje na lec~enie Plac Tirade tes N. 9 
~ w swej klinice 
~l~l · Rua Siio 'F.-aac~seo •· S3- K.uryłyba 

rna zawsze na składzie: mąkę pszenną, żytnill i kulmrydziaoą, cukier, ryz,· s61, 
śledzie, śliwki, rodzenki i konse~wy owocowe. 

~------------------------------------~------------------- Ma również najlepszą )\.aw(J mieloną z własneJ fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepsz h gatunkach 
Kupuje produkla rolne jakoto: lmkurydze, fasoleJ ziemniaki, masłoJ jaja, drzewo it.p. 

~ SPBZEDAŻ NA KOLONJE HIJRTOW!IA l DFlTALI«JZN'..ł. 
CENY PUZYS'r.ĘPl'E 

fJJzewyższa/ące · wszgstłle Inne: 
, F osiada filje w T~omaz Coelho i Araukarji 

) 
l 

••••• ••• aummm~~~m~m~ID:~&~~~~~a~•~•c 

LEK.ł_DZ:W.: 
-----:::=--~---=--'--=~---:---~. 

D.- t.:a .. lol!f Doreira 
KlimkA medyczno chJJ'Iolf iczt'la Spec:jRI
ność: choroby c c~ u, uszu, nosa i gardła 
Konsu!tor;um: ul!ca Marechal Floriano 

n 19 Re:!:ydencin ul. V da Nacar 
n S5, Tdefon 388 037 

---Dr. t;arlos Ickler 
O~eutor i akuszer, specjalność choroby 
kr:-blece i p~cherza. Przy}muje od 8 do 
~ 1 od 2 do 4 godz w1ecz. Przy ul!c:y 

Concelheiro Buradas n 111 (3(} 
D r. Es p indola 

R?:ydencja i kon~ultoqu:n ul Marechal 
D::r.doro n 4(\. Przyjmuje od 12 do 16 
gr>dz po rolu<in u, Telefon 151 030 

Dr Fraucis&ek .ł'rauko 
PrzyJmuje od 3 do 5 po pol. Konsul
tcrJurn ulica Bara" do Sen·o Azul n 8 

Rezydencja ulica Commendador 
Araujo n 74 Ol 

.Dr. D łzuucsoa 
Operatur·Akus:er Specjalnośc choroby 
k..>b1ece i pęcheua. Konsultorjum Apte 
k2 1 de Marr,:o n 6. Teleft'n n 62. Re 

zyctencja .t<:o Brenco n ~6, Telefon 
n. 661 08 

Dr D.enttes de Araujo 
::lpecjAiność; syf.l1s 1 choroby pęcherza 
PrzyJmuje od 3 do 5 po poł. Konsul

tJrjum Apteka Mmerva, fl•c Tira-
dentes 06 

Dr Rudołt Warnecke
1 

Spccj.dność c:hotot-y nerwowe i dzie 
cinne, Dyrektor Cenaali Instytutu opieki 

F.d !lti~ćmt przy ul. Alegra n b gdzie 
przyjmuje od 10 do 11 i pół z rana 

07 
--Dr. l!błdanJa Sobrłnho 
Kan1k1-1 dla dorosłych 1 dziec-i. Leczy 
syfilis we W!t_:Lel't('Ch stadjach prepara 
tem Bismutfiocd:na. Leczy choroby 
r> ~nvowe i nał(1gcwe jak alk11holizm, 
Ulgcst•ę Koosultorjuno: Ul. S. Fran• 

ciJco n 54, Apteka Moderna, Rezydencj& 
Travess11. Z.!icb~~riu n 12-a 09 
.Dr. W irmontl Lbaa 

Akus:&erja ! operacje. Konsultorjum Ul. 
1 de Mar<;o n 17. Przyjmuje od 2 i pół 
uo 4 i pół godz .. po południu Re:zy 

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

Dr 8erqoeira Lima 
M..:dyk-Ch•rurg. Specjalność: choroby 
dtiflcmne. Przyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 Konsultor u m Apteka Minerva, 
Plac T.radentes, Rezydencja Ut Ebano 

Pereira n 27 o• 
Dr. Torres Netto 

WyJeżdża do 'hory~;b w dzień l w 
nocy. Przyjmuje od 8 do 10 i od l& 
do 17. Konsultorjum i re:ydencja Pla~ 

. Tuadentes n 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

--------~D~E~.~~~~~,~~N~U~ .• ~.--------
A nua ()armelsano ()liie~ 

ul. Ebano Pereira n. 43 012 
Bamberto Pimentel 

E b ano Pereira n 11 012 
.......:::._-----;.J:-a-c-e7łi---=-D-:.-I'-o-m-;-le-,-;v7ic_z_ 

Z~by sztuczne z podniebieniem i bez, 
w zło~Je i kauczuku. Plombowanie i 

wyjmowanie bez bólu. 
Robota pierwszorz~dna- Ceny przyst~

pne. Przy ul Rachuelo n. 8 . 015 
~~~=.,~o~i~o~B~~B~a-r~t~i-o-s--~ 

Empreza Gaphlea Paranaense 
Placido e Silva & Cia ltda. 

Papiery wszelki'h gatunków, najroz
maitsze książki n•ukowe i belestry
styczne. Wykonuje si~ kAŻdą robot~ 
drukarską. Przy ulicy 15 de Movembro 

n 53 Adres telegraficzny .Gazeta• 
Caix• post.t R. 

Livrada ll.nndtal 
Pierwszorz~dny zakład drukarski, intro
ligatornia, liniarola i f!lbrykacj& kll4g 
handlowych Wybór ks14Żek i przyrtą• 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul. 15 de Movembro 52 

JOSE 11. SURUGI 
Sprz,·daż hurtowna wszdkich ma· 

terilłłów i drobiaz~ćw Telefon !', 

146. Adres tele~r~firzny: •Surllgic. 
S~rzynka pocztowa 40. Przy ulicv 
15 df> Nov»mhro n, ~ 040 
-------v~,-~~S~~~~~~~.D~I~A~N~------

Jana Prosdocim'a 
Oficyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, B!t:rao 
do Serro Azul n. 3. 021 -Hotel Guarany 

Po•peo Bełs , Prac;a d~ Esta<;ao n 32 i 84 Curityba· 
.~gont różnych firm, Importuje papiery w l)Obliźu stacji kolejowej Tanie i wv, 
i P!Zybory b1urow~. Skład i biuro przy gadnie urządzone pokole dla podróiu 

uhcy Jo1e Louretro n 39 Adres tele jąc:yc:h. R~staurac:ja Cafe Restaurante 
graficzny LUZO Caixa postał 308 Telefon 480. Właściciel 

062 039 JAn Ricciardella. 
ASEKUROWAC SIĘ :MA ZYCIE VASA. JA«JOB 

Radz1my tylko w EQUITATlWIE, któ Jabćba Gdnspunda 
ra ma swo]4 ftlj~ w Kurytybie przy Fabr ka mebliJ materacyJ kołder 
ulicy 1 de Marc;o n -' A Superinten 
dent na Parant i Bankier na Kurytybe i płaszr v niPprzemakalnych. Po· 
Benj11min Ferreira Leite. 051 siada mebli'! nowe i używane. 

'IJ'Iłranla Sakleaae l wełniane 
Nowo i używane ws!elkich kolorów i 
rozmiarów są do nabycia po cenach 
bardzo nizkich w , A COMMERCIAL' 
f~trbiarnła i zakład krawiecki, przy ul. 
M,!!.~C:h~ flori~!J? .. l;'c:ixEztO !:t 45 053 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Eleganckie kapelusze dla pań i dzieci. 
Formy, przebrania. pióra. i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy po 
cenach nizkich 

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

::Sw1eźe nasiona warzyw 1 kwi •tów 
posiAd• na składzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Florlcultura Edelweiss 
Przy ulicy 15 de Novembro n 27 Og·ód 
pr,;v ulicv Desembs.r~Zador Mntta 047 

c;,asa Sehm••t 
Wyroby fajansowe, żelaziwa, szkła, 
amunicja, F.arby i oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej, lam 
py ete Plac Tiradentes n 3 048 

~apatarła 8łrła 
Korzystajciel l.kwiduje się wielki wy 
bór obuwia ceny niesłychtnie tanie 
Plac Tiradentes z prawej strony ka-

~edry n 10 ' 062 

Bodolpho ~onaeher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose Bonifacio n 3 - a 

CASA DALILA 
Estevam Mon11tier, ~nzy ulicy 15 de 
Novembro n. 63 naprzeciw Cna Novi• 
dades. kapelusze, obuwie l inne przed
mioty dla możczyzn. Nowy dom, no 

we towary. Ceny pr~y•tęt'ne. 

CASA PARISYS 
Prty ulicy Marachał D~odoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszc:ze 
n!e odcisków as. masaż pi~kności 1$, 
mycie włosów 2S500, karbowanie 2$. 
z wyczesków wykonuje się na obsta• 

lunek, loki, warkocze i portlze. 

SprzPdaź na wvpłaty. Przy ulicv 
1 de M~rc;o o. 18 -Telefon n. 389 

041 
D.Q,()ĄBBEB4 

Wykłada cały kurs rachunkowo. 
ści i buchalterii handlowej podług 
najprądszrgo i najpraktyczniejszego 
systemu. Przygotowuie uczni p:-a. 
ktycznie do objęcia posad w biu• 
rach handlowych, bankach i fabry' 
kach. LPkcje kalig afji utywanei w 
bubalterji. Ulica Floriana Peixolo 
n. 55. 019 

łJĄ~A .PB.\TT, 
Skład maszyn do pisania Re 

miogton i Corona; maszyn do Jiw 
czenia oraz kas , Registradora c: -

Przy ulicy 15 de Novembro n. 66 a . 
052 

--łJ'!!"'A~S"!'Ą~L"'!!!O"'!!!D~B~~~B~D~A~--

Fabryka chustek, wykonuje naj· 
rozmaitsze haftyJ mere~ki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 
PllłC Tiradenfes n. 25 026 

-,r'.ISANii\ liA .U~S.ZYNIE~ 
uczy 

Ellsa «Joustantiua Rocha 
przy ul. Commendador Araujo n. 52 

Przyjmute i wykonuje szybko 
wszelkie roboty do przepisywania 
na IDtiS7VtliP 038 

PBĄKTYłJZNA. SZKOŁĄ 
HA!IDLOW~ 

Przy uL Dr. Muricy n. 103 na piętrze 
Dla bnehalterów i kore•p•n· 

denłów 

Cały kurs trwa 15 miesięcy. w skład 
którego wchodzą 4 biura: bankowe, 
fabryczne, składów hurtowych, ko· 

misowe. Zapisywać się można 
Z8W8ZP.. 027 

ADWOK&«JI. -Ul. Marechal Flomno, n. 102,. przyj- P.IBNIĄDZE 
A-z=E=v=E=o-=o~M:"'!'A"!'"C:=:"EOO 

i DR. MACEOO FILHO 
Prowadzi wnelkie sprawy cyw1lne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot w 
każdej miejscowości stanu Parana i S. 
Cathuinv. Koszta z góry płatne. Biu. 
ro Av. Vice,te M•ch~do 20 078 

· mu,le o każdej ~cdzinie. _ l118 _, wyrotyczaj~ si~ oa mały procent 
duato Daciel ----.pod hypotekę lub pod gwarancją 

Ukcń<:zony dentysta w N. Ameryce, z bonUsów i apolis. Kupuje się i 
ł:3 letm~ praktyk,.. Wyry"!a bez .bólu, sprzeda]'e dotny ziemie i majątki. 
plo':!lbu,e po c:enre od 5$ 1 W1taw1a po l . ' 

cente od 10$. Robota gwarantowana. nformac1e u rządowego correctora 
Ul. Commendador Araujo n. 24 Godofredo Lima pr~y ulicy Mare· 

010 chał Deodnro n. 38 028 
Lea" Do celi i a 

Przyjmuje J 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 
goazmy. f'lac Tiradenten n 10 

022 

l .. s~t,garute, pap.erme J drii': 
k-~, n~e 

41asa de Novidades 
ł"isma Ilustrowane, jurnale, zabawki, 

kSlfłŻ~i do nabożeństwa, śwl~te obra1y 
i statuetki, najrozmaitrze przedmioty 
na prezenty. Pap!ery wszelki~h gatuft 
\ ) Przy ulicy 15 de Novensbrą n 18 

-
IIOTEL CURITYBANO 

Wf'ntura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta, tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie stron-y mia 
sta. Pokoje i stołowanie porzadne. 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła siq obiady do domów. P~zy 
ul. 1 de Marc;o n. 7 - UWAGA 
ten hotel •Yłllczoie dla rodzin. 

0&0 

- DR BE JA:VllN LINS. 
Biuro C• nce!he1ro BarrAdu 181 (063) 
--o'AVrD "ILVEiRA DA MOTA 
2 biuro reJentalne S1erot i lnventarzy 
P~~y ulicy Muechal Floriano Peixo• 
to 2 a. 042 

Dł< G."1STA0 FARIA 
B•uro Plac O:orio n 49, iTelefon e26 
044 
-ÓRHUGO ANTONIO DE BARRoS 
B1uro ul•ca Buenos Aires n.- 15, fele 
fon 666 080 
- DR. ULY~tiES ViEIRa 
Biuro uhca Rio BraneJ n 81. Tele 
fon ~76 000 

l
tl~~~~ ·~~~~~~~~~~. 

NaJw"i~kszy wynalazek dla leczenia svfjlisu 
Eli:x:ix ,.9:L4"' 

" uznany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn, 21 lutego 
1916 roku, Nr. 26 • 

Zwalcza skutecznie syfilis baz oierJezpitczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczącym krow i lekar;:;twem wielkiej wartości. 
Już przy u2:yciu trzeciej flaszeczki, objawy choroby nawat poważuiej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je rękfł 
odjął. U 9G0/o męMzyzn żonatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na eboroby sekretne choroby te pozostail\ cbronicznemi i to jest 
przyczyną, te tysiące kobiet zaml}żnych cim·pią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupałnie, co te citoroby spowodowało. 

3 flaszeczki wystarczą zupełnie do odzyskBma waszego :&drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz) byych nastę~~Stw. 

Dla dzieci syftlistycznych jest .ELIXIR 914(( najodpowiedniej
szaro lekarstwem, ponieważ nie atakuje tołqrlka i jest przYJemn1m w 

.
r;;j u:Łyciu. "ELIXI!:t 914 • nabyć można we wszystkich aptokacb i skła· 
lt]. dach apto,~znycb w BrRzylji. 
)l Główa7 skład Qalvao e Cia S Paąło, .l.v Sio ofąio lj3 

..~t.J~-*X.~~\91" ~~.: . . 
~~~~~~~~~~~ l~ ~~!J!l~~~!l~~~~ 
~ ~ Szt:tno·wne Panie! . : 
iił W cilłgU 4•ch godzio uwotmó się możecie od kolek macicz• 

l
. nych.~ jet.eli nżvwaó bedziPri~ • F.tUXO · Sł~OATINAc 

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

,FJuxo-SedatbJa• jest jedynym znan~·m prodoktern loczniczym, 

l 
którego skutek jest najszybszym w leC!.eDiu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4 cb godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ułatwia poród, zmniejaza boleści porodowe i kolki. i zabez-

1 
piecza ~ycio kobiet przed następstwami krwotoków, tak czę tych przy 
porcdacb . .. Przy innych chorobach kobiecych ":,Finxo·~edatina• 
dział zo~sze skutecznie i leczy wszy tkie nied0rnagania kobtece. 

Zaleca sią Jeka ·zom i akusze1·.kom. 
i'i Joilyni dep'.lzytarjusze: 
~ QalvA«t & Cia Sao Paulo AvenidaS!i.o JoilÓ 145. 

~~~- ~~~l*li1~~~ij~~.,~~ 

.•••aaaaaR~sa~~]•a~mm BM2Jra211 
li Towai"zystwa Francasiile Zeglagl llorskiej. = ł,Chargeu ~s · " i " u t ni· quełł 
li Reeularne odjazdy z portów Santos i Rio de "Janeiro 

l:~ do Hawre i Bordeaux. 
• Komunikacja najszybsza i najw'ygodniejsza statkam~ Ju

ksusowemi posp:e9znymi, które odbywa 1ą podróż z(:l Santos 
R do Francji w 15 d.niach, oraz statkami specjalnie urz,dzo, l nymi dla emigract6w, którzy z!lajdą jak: najwygodniejsze po, 
MI mieszczenie l Statki maj~ do dyspozycji kabiny III klasy. 
llil!i Podróż z Bordeaux, z Havce czyh 2: Palłice do Gdań~ka od 
B bywa si~ pociąglł.mi francuskieml aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
M do Gdaó•k• shtkami kom p. frAncus:tiej • Tr nsatlantrque •. W ten 
" sposób uniknie lit różnych nAdużyć, na które nieru bywaj4 nara 

źoni nasi pauź'lrnwie na granicy ntemiecklej. 

Najbliźszy odjazd do uropy 
Z S~NTOS Z RIO DE J tł.NEIRO 

•LU'rETIA.c 9 lutego 10 lutego 
•BELLA JSLEc • 14 , 
, FORlUOSE• , 29 ,, 
tMASSILIAc 8 marca 9 marca 

Sprzedaż biiP.t6w z Brazylji do Polaki oraz z Polski do 
Hrazylji t. zn. (bilhctes de chamada) załatwia i bliższych in· m formacji udziela 

m Ignacy Kasprowicz 
R Avenida l ui~ Xavier 1~ 281 Kurytyba. 

: •••• ~Bil 
Charutaria e Casa de Seccos e 1\lo~hados 

Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
z~wsze ma składzie wnystko co wchod?;i w nkr s materjalów spażywcz 
W1olki wybót: cyg!lmic1.tek, fajek tuteistych i zaguRicznych, torebkt na tj 
i wuystko potrzebne dla palqcych Sld d znanych ~ygar b•hiskich jak: 
erdich & Cta_, Stentier, D.mneman, C sta, ~ rre·r & Pennu, M. Sennin & 

Ulica Jose Bombeto M !4 

---------------------------------------------~ 
C A S A n l C H E L S przy ul cy 15 de Novembro N.:7o1 

Załoź. w 1897 przez Alfreda Ernesta Bichels 
Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i dzi 

zabawek, materjałóW1 przedmioty whściwe D:l preaeoty, oraz na karna 
Warto .przekonać się osob:ście o dobroci tovra!'ćW jako też 0 

kich cenach - 08 

~ml~~~-~~am~~m~~~; . -
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