
PRENUMERATA l 
"Gazety Polskiej ' 
wynos1 rocznie: 
W Br1uvlji 8$ 
V Argeo.t. 5 po~ 
.\m. Pół. 2 riol 

Wychodzi 2 
razy na ty
dzień w środy 
i soboty. VI/y
danie 4 stron.

1 L. l 
··-- ,----..",.---:--==---.., 

• 

Adres dla Ji. 
stów i przesy
tek p i e n i ę ż. 
nych, (vales 
postaes) 
"GAZETA 

POLSKA" 
Caixa postał B. 
Curityba-ParanR 
lledakcja miPśc• 
;i~ przy ul. Aqui 

llabam N. 91 

i\1 • -2111 WYDAWCA I ZARZĄDCA: Ks. T. Drapiewsk~_lj 
-=~--~~-----========-~--~-= 

'\\~ok -XXXIII 11 REDAKTOR: l. Sklarski. Kurytyba, Sroda dnia 12 marca 1924 
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wystawienie 21 statków wojennych. Za po
mocą tych si.atków blokowano porty krzy
żackie, do których płynęły okręty z za_hodu 
z po::;iłkami dla zakonu. Drugi raz flota 
gdańska okazała się wierną Polsce za Zy-

Ludy wschodnie, stoj~ce n~ bard.G? n.i· gmunta Starego podczas sporu z Albrech
skim szczeblu kultury, mepok01ły ustawiczme tern, mistrzem zakonu krzyżackiego, wpły-

. Pclskę, która była zmuszoną prowadzić z wając do Kłajpedy i niszcząc to miasto. 
nimi liczne wojny lądowe. I tak czytamy w Pierwsza stała, , czysto polska flota wypły
historji naszego narodu o wojnach z Mo- nęła na morze dopiero za Zygmunta Au
skalami, Tatarami a oprócz tego z Turka- gusta pod dowództwem admirała Tomasza 
mi, Krzyżakami i Szwedami. Skarb państwo- Scharpinga, Niemca. Powodem wystawienia 
wy był z powodu tych wojen nadwątlm-:y tych statków, których n~jpierw było trzy a 
i nie starczyło pieniędzy na utworzenie sta- później aż osiemnaście, stała się wojną o 
ej floty woj~nnej. jedna~ ~śró~ kr<?ló~ i Inflanty między Moskalami i Polską. Okrę
książąt polsk1ch były wyjątki, ktore w1edz1a- ty polskie posiadały trzy do pięciu armat 
ły, że państwo bez morza nie może być sil- jako uzbrojenie i miały boki obite miedzianą 
nem i niezależnem, i za ich staraniem wy- blachą. Zadaniem tej floty było kanfiskowa
stawiano floty wojenne, niestety po śmierci nie statków niemieckich, duńskich, angiel
danego władcy likwidowane. Ta obojętność skich· oraz kupców gdań -kich, które wiozły 
dla spraw morskich stała się jedną z przy· amunicję i broń Iwanowi, carowi moskiew
czyn upadku państwa polskiego. l skiemu, wrogowi Rzeczypospolitej. Gdy jed-

Pewnych wiadomości o początkach naszej nak 12 statków polskich krążyło aż koło 
marynarki nie mamy. Jedno z podań mówi Rewia, napadła na nie nagle flota szwedz
nam, że Wizymierz, książę pomorski, już w ka, część rozbiła, zaś pozostałe pędziła przed 
wieku VII. odniósł kilka zwycięstw morskich sobą aż do Gdańska. Jednak i butnym Gdań-

' nad Duńczykami na własnych statkach wo- szczanom nie na rękę była polska wojenna. 
jennych. Natomiast faktem rzeczywistym jest Dlatego też dopuszczali się licznych f;zykan 
wzmianka w historji n fbcie polskiej, która wobec polskich marynarzy, a nawet z bta
przewiozła Bolesława Kr~ywouste~o wraz z chych powo~ó~ ~cięli 11_ z nich_. Nie ~osyć 
wojskiem tta wyspę Rugtę. Podb1wszy Po- na tern. T a ]UZ mezbyt hczna s1ła WOJenna 
morze, ustanowtł Bolesław w Szczecinie ko- ulega w bitwie morskiej niedaleko Helu 
misarza swęgo, który miał do dyspozycji kil- Duńczykom, i z całej świetnej floty Schar
ka okrętów, na których król przedsięwziął pinga pozostało kilka jednostek bojowych, 
wyprawę zbrojną do Danji. Następną wzmian- które miały strzedz zatokę i port pucki. Na 
kę o zbrojnej sile morskiej spotykamy w tern zakończ) ł się pierwszy okres istnienia 
kronice Długosza, który pisze, że Warcisław, naszej floty, zaniedbanej orzez dwóch na
książę Kaszubów, zostawił podcz.as wojny z stępcych władców. 
Świętopełkiem w roku 1259 w obozie swym Drugi raz została mors~a siła wojenna 
tabory i statki wojenne. zorganizowana przez króla Zygmunta III. 

W roku 1309 Krzyżacy podstępem zdo- Wazę, gdy tenże zawikłał się w wojnę z 
bywają Pomorze i od tego czasu przez 157 Szwedami. Po objęciu dowództwa nad woj
lat Polska zostaje odcięta od morza. Świe- skami polskiemi przez Chodkiewicza uzbro
tne zwycięstwo grunwaldzkie nie zostało wy- jono za jego staraniem kilka okrętów, czę 
zyskane; dopiero Kazimierzjagiellończykzbie ściowo zakupionych u Anglików i Holen
ra owoce tego zwycięstwa, odbierając Krzy- drów. flota ta odniosła jedno zwycięstwo 
żakom w wojnie pruskiej (1545-66) Po- nad Szwedami u brzegów Inflant, drugie w 
morze wraz z Gdańskiem. W wojnie tej walnej bitwie pod Gdańskiem, w której nie
Gdańszczanie, zttiechęceni do Krzyżaków, przyjaciel, wiqząc, że przegrał, wysadził okręt 
wspomagali czynnie króla polskiego przez swój "Srońce" w powietrze, dwa inne po· 

zostawił w rękach Polaków a z resztą uszedł 
do Piławy. Los jednak chciał, że i ta druga 
polska marynarka długo nie wiekowała. Król 
Zygmunt, idąc za namową Hiszpan, wysłał 
swą dzielną, młodą flotę na pomoc Ferdy
nandowi II., cesarzowi niemieckiemu, który 
wtenczas prowadził wojnę z Duńczykami. 
W razie powodzenia wojnie obiecał Ferdy
nand Zygmuntowi koronę szwedzką. Lecz 
Duńczycy, połączeni z Szwedami, napadli 
flotę Ferdynanda i zniszczyli do szczętu. Z 
nią razem zginęła też nasza · druga eskadra 
morska. 

(Dokończenie nastąpi). 

SŁUSZNA ODPOWIEDŹ. 

Na aroganckie zapytanie, skierowane do 
Polski przez sekretarza Ligi Narodów, jakie 
kroki ustawodawcze zostały zarządzone ce
lem zniesienia niewolnictwa. ministerstwo 
spraw zagranicznych wystosowało do Ligi 
Narodów uprzejmą notę, pouczającą tę sła
wetną in tytucję, że niewolnictwo w Polsce 
zostało zuiesione od XIII. wieku i że pań
stwo polskie nie posiada żadnych zamorskich 
kobnij, 

POWRÓT "LWOWA". 

Powrót naszych zuchów morskich z wiel
kiej wyprawy do Brazylji, na drugą półkulę 
świata odbił się giośnym echem w całej Pol
sce, która coraz siłmej przywiązuje się do 
własnego polskiego morza. Wielka myśl mor
ska, spuścizna polityki Jagiellonów i Wazów, 
zakorzenia się coraz głębiej w polskiem 
społeczeństwie, rozumiejąc~m dobrze, że po
siadanie morza je,- t jednym z warunków 
mocarstwowego ~ tanowiska Polski. Rześki, 
jędrny wiatr od morza, niosący zdrowie i 
pobudzający do twórczego czynu, zaczyna 
dochodzić już do naJdalszych zakątków Rze
czypospolitej. I dlatego cała Polska powitała 
powracającą z długiej podróży dzielną zało
gę "Lwowa" ze szczerą radością i z dumą, 
rozumiejąc historyczną doniosłość tej pier-

wszej wielkiej wyprawy okrętu, płynącego 
pod polską banderą. 

Nasi dzielni marynarze odbyli długą i nie
bezpieczną marszrutę, ale wyszli z niej zwy
cięsko. Powrócili do kraju ojczystego cali i 
zahartowani, zaprawieni do walki z wspa· 
niałym, choć groźnym żywiołem, jakim jest 
morze, bogaci doświadczeniem i olbrzym~ą 
skałą przeżyc. i wrażeń, których w podróży 
swej zaznali. 

PRUSY WSCHODNIE GOTOWE 
DO ,WOJNY. 

Donoszą do Warszawy, że w Królewcu 
w wielkiej sali Resursy obywatehkiej odbył 
się w· ostatnich dniach stycznia b. r. sejm 
zw1ązków wojskowych, w którym wzięli 
udział reprezentanci 23 powiatów w liczbie 
około 200 osób. 

Z przemówień wygłoszonych okazało się, 
że w Prusach Wschodnich istnieje 647 or
ganizacyj wojskowych, liczących 68 tysięcy 
członków, że organizacje woj-kr we wzięły 
sobie za zadanie krzewienie ducha monar· 
chizmu i nacjonalizmu, prowadzenie walki 
przeciw traktatowi wersalskiemu, odzyskanie 
utracJnych ziem, zwalczanie idei pacyfizmu 
i zbratania narodów, jak również wychowy
wanie młodzieży podług tradycyj pruskich. 
Związki wojskowe maj:! utrzymywać ścisły 
kontakt z wszystkieroi organizacjami naro. 
dowemi, a zwłaszcza z Heimatbundem, któ
rego karałder polityczno -wojskowy został 
najwyraźniej podkreślony. 

Związki wojskowe wraz z Reichswehrą 
tworzą potężna i gotową do boju armję. 

TRAGICZNA ŚMIEĆ DWÓCH OSÓB 
OD PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. 

Ku przestrodze. 

W Chełmie z końcem stycznia br. niejaka 
Sara Bibel rozmawiała około godź. 11 w no
cy, ze swym narzeczonym, w sieni domu przy 
ul. Lubelskiej 25, gdzie wraz z rodzicami 
i rodzeństwem mieszkała. Podczas rozmowy 
zauważyła Sara wydobywające się iskry jak· 
by z podłogi sieni. 

Zaint!"ygowana tern zjawi~kiem, zachęćtła 
swego towarzysza rozmowy, aby blado-nie· 

na razie zostaje i M drugi paczkarz tej samej nocy spokrfnie - niejeden 'epszy od nie.,o ju~ na szu- Zróbcie na prędca jakies nosze l wy obaf go nieś~ 
jeszcze po niego wróci. bienicy wisiał. możec:e, 

Borsuk spakowuje re3ztę swoich narzędzi i wy· - Daj sobie spokój z takiero podłam gada· Obaj paczkarze zabierają sio gorliwie do dzieła 
Romans z naszych czasbw w 4 tomdch, chodzi obbdowawszy nimi siebie i swych towa- niem, jak ci twoje f'tare kości mile - wścieka się i po dziesięciu minutach może, wnoszą rannego 

przez Jerzego Bornes'A rzyszy, a ranny paczk ,rz zostufe na razie zupeł- paczkarz, bijqc piętic ą o stół, ~e aż szklanki swego kCllegę na górę 
nie sam. dzwonią. - Naprzód, w drogę - komenderuJe Rudo· 

Wszedłszy na górę, woła Borsuk na Kaspra: - Stul gębę, ty drabie - krzyczy Borsuk. - brody - Mu~imy się Bpieszyć, bo Ratzooann sam 
- Słuchajno, ty musisz najlepiej wied~ieć, gdzie Jeżeli nie chcesz wracać, to idt sobie do djabta jeden tylko został przy więźniu. 

t64) 
(Ci(\g dalszy). 

A mGiże jest tam też między nimi komisarz Rit· tu jeszcze col§ do wyp cia się znajduje. Ja taki wraz z twoim kochanym Franzem. Ohydwaście Beż wohania rusza gromada bandytów. Obaj 
ter, jego nieszczęśliwy przeł~żo~y? ~o1Ja go tam spragniony, a przytern byłby i grzocb, aby się nicponia i niewielki z was użytek. paczkarze nios14 towarzysza swego na no!zach wy• 
więt~ l Bo je2t to bez wątp1ema kry)ó_wka Rudo· reszta zapasów sponiew;erała. - Chcesz, abym ci głowę rozbił, ty ~tary hul - ścielonych materacem. Wkładają tet. na nie jeszcze 
brodtgo i jego band)', którą mu szczęśhwy przypa- Kasper schodzi raz jasz0zc do piwnicy i przy• taju - zgrzyta przemytnik i po·lnosi na niego różne rzeczy, których w karczmie zostawić nie chcą. 
dek odkrył. nosi wszystkie znajdujące się flaszki. Pctem zasia· strzelbę. - Trzeba wogóle wypróżnić tę !peluakę, o 

Miller drży cały z irytacji, ale mimo to nie traci dają wszyscy naokoło stołu i piją Borsuk stoi spokojny. Kładzie tylko pistolet ile się da - mówi Borsuk. ·- Scbwartz pewno 
głowy i potostaJe bez ruchu na swoje.m miejscu, . Z~topieni, zaabsorbowani swoją. uc~tą nie ~~ys~ą przed si~bie _i móV.:i qzyd~rc~? : już nigdy wiecel tu nio wróci, bo go pewno lna 
mimo ~e byłby najchętniej wyskoczył 1 dotarł do om cichego kroku po schodach p1wmcznych 1 me - R1ada), glnp1 d~le 1 piJ, co masz przed so masę l~t do kryminału zamkną. 
tego ~trasznego gniazda widzą przesuwającej się fsk cień przez sień posta- bą ! A jak nie przyjdziesz do rozumu, to ci kulkil - Możemy za kilka doi znów tu by6 i re!ztę 

Przez otwartą szparę, widzi z miejsca swego ci taJnego ajenta. w łeb strzelę. zabrać -- r dpowiada Rudobrody. - Na dziA dośc3 
nawet kamienne schody, prowadząća do obszerne l Borsuk jak zwykle przy flaszce głuchy jest i l Przemytnik wpada w coraz większ~ złość i ciętarów ju~ marny 
go, ponurego sklepieni~. Przy sł be m oś.wietleoiu ślepy na wszystk~, co ~i~ wokoło niego dzieje klnie, grożąc. Bors~kcwi strzelbą .. Sprzeczka zaczyna Zamhąwszy drzwi od strony podwórza, poC.:ą~a 
wiszącej lampy kręci s1ę tam kilka postac1. Obaj towarzys e )ego Die są pod tym względem być groźną 1 bylaoy z pewnośCią przeszla w bój• Borsuk za Hudobrodym i jego bandą. 

Borsuk z towarzyszem &wym schodzą na dół, a lepsi od niego. kę. gdyby nie interwencja Ksspra, który się obie W k rczrnie leśnej ju~ ciemno jest i głucho i 
11 nim zasuwa się znow ukryte wejście. - Lepiejby przeciet było wz'ąć Franza odrazu strony stara ułagodzić. niebawem ucisza się odgłos ich kroków. 

Tajny ajent Miller zostaje znów ze swojeroi - mówi przemytnik - bo wątpię, czy dziś jesz· Wtem słyszą oni gwałtowne uderzenie o zam Wtem wychodzi tajny ajent Miller ze !wego u• 
myślami i przypuszczeniall!i. . . c.: e po niego ~ędę mógł _wrócić.. . . koi,, te ~rzwi_ od P?~wórza, . . krycia. Słyszał on ka~~e słow~ i pewny jest. ~e 

zostaje na razie w swmm schowku, w nadz1e1, - No, to Jutro po mego póJdziesz - decyduJa W JedneJ chw1h sprzeczka ustaje 1 obaJ !apa· więzieti, o którym mówiono, me mo~e być nikt 
ta mu się jeszcze jakaś dobra sposobność nadarzy. Borsuk spokojnie - nie wet mq go djadli do tego śnicy bledn 1 i patrz4 na siebie w o emem przera- inny. •ak komisarz Rilter. 

W warsztacie fałszerza banknotów odbywa się czasu. ~eniu. Tu go jednak nie ma, tem się ci bandyci prze• 
f tymczasem czuła przywitalna scena Kasper i rani?· Ale mogloby mu si~ co stać - odpowiada - A, niech cię kaczka kopnie - klnie Bor- ~ ciez sami zdradzili. Musieli go oni więc przedwczo· 

DY paczkarz cieszą się niewymownie z przybyma paczkarz oglę~nie i przezornie suk. -· Prędko na dół się scbrc ńrny. To są strzelcy!.,. raj zabra.ć stąd ze sobą do nowej kryjówki swojej. 
Dorsuka i jego towarzysza. - Głupiś l - niecierpliwi aię Borc:uk. - Tak - Hola, hola, otwieraj stary Borsuku - odzJ Trzeba \\ ięc, aby oa za nimi poszedł, i nie 

_ Co tu się wczoraj dział~? - pyta przybyły. jak gdyby on był m•łem d~ieckiem l wa · ·~ glos za d~oru - To ja l wolno mu ani sekundy dłu~ej zwlekać. 
Obaj pozostali odpowiadają. ~e nic nie słyszeli. - Leplej było raone::;o wczoraj jeszcze zabrać, - Rudobrody - ~ola Kasper i biegnie do Jakżesz si~ jednak wydostać przez zamknięte 
_ Zabierzemy dziś cały ten kram ze sobą - zamiast więźoia - oburza się !)rzemytnik - ten drzwi, a reszta pędzi ucieszona za nim. drzwi ? Miller zaświeca swojll latarkę i wszedłszy 

m6wi Borsuk i pyta zranionego towarzysza : -- by tu bezpiecznie przez noc mógł zostać i nie by- Przez otwierające się drzwi wchodzi Rudobrody do tylnej izdebki, otwiera tam okiennicę i okno. 
czy potrafisz rączo biegnąć? łaby wielka szkoda, gdyby go byli djabli wzięli z towarzyszem, k óry go do miasta odprowadzał. Jednym skokiem test on na podwórzu, gasi 

d _ Zdaje mi 3ię, że nie wytnymam godziny - Tak myślisz? - szydzi Borsuk. - Pozwól - Ju~ z powrotem? - wita go Borsuk. - latarkę i biegnie za przemytnikami, którzy właśnie 
' warszu - odpowiada zapyt •ny. sobie powiedzieć, żea kapitalny osioł, kiedy mo- A to prędko szlo. Czyś sprowadził Gretkę? na zakrQcie łal'U znikają, 

_ Musisz wytrwać - oświadcza Borsuk sucho żesz takie tliupatwa pleść i dziękuj Bogu. że masz - Dziś nie szło - odpowiada Rudobrody - Skrada on się za nimi jak kot i tak jest blisko 
__ jak nie cooosz tu sam zostać, bo ja nie mam wąnrzejszych ludzi koło siebie. A jak jesteś niespo· Ale cóże~cie tu za krzyki robili ? Słyszalem was nich, że mo~e podsłuchać rozmowę Rudobrodego 
chęci feszcze raz tu przychodzić. kojny o swego przyjaciela, to we~ go na plecy i jeszcze J.Jfled bramą. z Borsukiem. 

_ Możebyśmy 110 przez część drogi ponieśli - ciągniJ ze sobfł. Borsuk tlurnaczy mu powód sprzeczki i na no- - A )est to właśnie rozmowa, która go ogrom. 
proponuje paczkarz. - Tak je1t. A tobie wszystko jedno, czy go wo hałas się robi, dopóki Rudobrody nie nakazuje nie interesuje. Rudobrody opowiada swoją awantu• 

n _ Ą kto moje rzeczy poniesie? - pyta BJr· strzelcy zlapill i powieszą, czy nie, - szydzi pacz· ciszę rę w mieście, potem mówi o Fanny i Gretce, a 
!Uk gniewnie. - Nie, niech Franz sam idzie! karz gniewnie. - Jest nas teraz o dwóch więcej, mo~emy wreszcie zwraca konwersację na komisarza Rittera. 

YP W reszcle umawiaj !l się tak, że zraoiony Franz - Nie byłaby wielka szkoda - mówi Borsuk Franza zaraz ze sobą zabrać - decyduje on. - - Hrabina musi upłacie i z pewności• to t~ł 

•••• r ,.,, cr~ 
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DR AL'LEGBETI'I FILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

Sp~cjamość: choroby kobiece i dzie· 
.:'nne. L, "Y J!f.uje od lO do 12 i od 4 
iłO 5. 

Konsultorjurn i rezydencja: ul. Com. 
mendador Araujo n. 5.J, Telefon n. 650. 
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b'eskich płomyków. Przezorny narzeczo• 
ny bał się ?.bliżyć do tego miejsca. 

Wówm:as ciekawa Sara odwa~nie po. 
~tąptla naprzój lec:z zaraz oplątał jej 
nogi zdradliwy drut Rozległ s'ę nieludzki 
krlyk i Sara piłdla z jęk1em na ziemię. 
Zb egli się ludzie, Krzyk córki u~łyszała 
tatie matka Sary, Porla Bibel, wybiegła 
więc szybko z mieslkania i widząc cór· 
kę leżącą na podłodze, rzuc•ła się nie· 
bac?.oie na jej ratunek, lecz w tej chwili 
padła obok córki. Uczy01l się ogromny 
krzyk i zamieszanie. Wszyscy bazradnie 
gestykulowali, lecz nikt nie mial odwagi 
zbliżyć się do obu kobiet. 

Nagle wpadł ojciec Sary w tłum. I ten 
byłby zginął niechybnie, gdyby nie kilka 
silnych rąk. która go orzytrzymaly i nie 
pozwoliły- !)Odejść do tego fatalnego miej• 
sca śmierci. 

W oczaC'h ojc11 i męża ginęły żona 
i córka. Tłum patrzył jakby przykuty do 
ziemi. Dopiero właściciel magazynu mu• 
życznogo p. Graupen pochwycił drąg 
i orjentując si~ szybkc w sytuacji przer· 
wał nim druty. 

W.lwczas zerwano szybko płyty ka· 
mienne w ,podwórzu wykopano dół i wło
~ono weń obie ofiary elektrycznego prą· 
du, chcąc w ten sposób przywrócić im 
życie, RównoczPśoie wezwano pomocy 
lekarskiej. - Ri:itunek jednak był spoź
niony. 

Za chwilę obie ofiary nieświa~omości 
siły ukrytbj w plątlłninie drutów elektrycz1 
nych wniesiono do mieszkania. 

Mą~ i ojciec ofiar przypatrywał sil) 
tej smutnej scenie z wyrazem obiąkania 

Przyczyną tego tragicznego wypadku 
było rozmyślne, jak sprawdzono, przl:'rwa· 
nie drutu przez niewiadomego złoczyńcę, 
który widocznie zamierzał ukrlłść drut, 
lecz został przez kogoś spłoszonym. Jak 
si~ później wyjaśniło drut został przerwa· 
ny zaraz z wieczora i chociaż kilka osób 
doznał • ju~ słabszego uderzenia prądem 
- nikt na to nie zważał i nie zawiado· 
roił o tern policji, w~·padek ten nie miał· 
by tak smutnego i tragicznego końca, 
gdyby znalazła się byłl~ choć jedna oso· 
ba, maj~tca o tern pojęcie, że przecież 
prąd nie jest wcale nrebezpiecznym,, je
źali dotkniemy się drutu przez jakąkolt 
wiek suchą szmatę. Wystarczyłoby czapką 
z głowy zdjętą chwycić za drut i odsu 
nąć go od nieszczęśliwych kobiet; wy . 
starczyło odsunać drut laską. - Tymcza
sem tłum bezradnie przypatrywał się 
przez kilkanaście minut mękom tych 
biednych kobiet, a nie zawiadomił ele· 
ktrowni, by fa przerwała prąd. -Można 
było tym sposobem uratować dwa istnie
nia ludzkie, gdyż prąJ o tern napięciu 
nie odrazu zabija. 

• 

Przegląd religijny. 
ZN Al'łłiEN!i A ROCJZNIC..l.. 
Dnia 3 go lutego b. r. obchodziła Pol

ska a szczególute arcbidjecezja gnie~o!eń 
sko·poznańska 50 rocznic~ osadzenia 
Prymasa Polski Ks arcy b. Ledócbow
skiego we wię?;iemu ostrowskiero za :nie• 
poszanowanie l<lk zwanych • majowych 
praw•, a raczej bezprawi, uknutych w 
ce:u zj!niecenia Kośdola katolickirgo, a 
równocieśnie i ducha. polekiego we 
wschodnich prowinajacil (polskich) mo• 
n9rchji pruskiej. 
Było to właśnie 3-go Jutego 1874 r. 

gdy arcyb. Mieczyslaw Halka Ledóchow· 
sk:i późniejszy kardynał i prefekt · Kon 
gregacJi Propagandy (Czerwony Papie~•) 
o świcie został wvw1eziony do Ostrowa 
w Poznańskiem i tamże więziony przez 
przeciąg d w u lat. 

Dnia 15 marca roku następnago pa
pież Pius IX zamianował go (we wię
zieniu) kardynałem, ku wielkiej złości i 
upokorzeniu ciemięzców pruskich. 

Z okazji tej rocznicy a zarazem ce• 
Iem ucz'3zenia drugiej rocznicy wyboru 
Ojca św. Piusa XL udbyła się 3 lutego 
w Poznan1u pod protektoratem J. E.Ks. 
Kardynała Dalbora Akademia Papieska 
w Auli Uniwersyteckiej. 

Z Okaz,i teJ znamiennej roc1<uicy 
, Kurjer Poznański• mi~dzy innem pisze 
co nasttpuje: 

.Już od Chrystusa-Mistrza począwszy 
idą papieże i biskupi nocą do więzienia . . 

To też nie inact:aj ~pełnił swój oho• 
wiązek pruski p . prezydent policji 
Staudy. 

O godzinie 3 w nocy z 2 na 3 lutet 
go pilnowały patrole wojskowe spokoju 
w mieście; przed pałac arcybiskupi za•. 
1echał powóz; wkroczył na czele poli• 
cjantów prezydent policji. 

Zbudzony ze !'lnu, po~egnał się ks. 
Prymas z swojt>m otoczeniem i słu~bą, 
pomodlił się w kaplicy i został wywie
ziony do Ostrowa, gd.de zajął celę wię· 
zienną pod numerem 25. 

Poruszy l się c~ły świat, płynęły pis· 
ma i adresy od biskupów, organizacyj 
świeckich i ko~cielnych nadszedł 15 
marca. 1874 r. kapelu1z kardynalski. 

Tę~ał i prężył się w walce nieustra.r 
szonej o d9bra najwy~sze wiary i ojczyzny 
naród cały. 

Zwycię~ył duch. 
Po odbyciu kaźni więziennej wywiózł 

rząd pruski ks. Kardynała poza granice 
państwa. 

Zwycięski biskup-wyznawca pospieszył 
do Rzymu, powitany z monarszym prze 
pychem, a z entuzjazmem południow· 
ców przez R~:ymian. 

Papież -sam przechodzący udręczenia, 
przyjął go jak brata i towarzysza broni. 
Powierza mu coraz to ważniejsze urzędy, 
stawia w końcu na czele Kongregacji 
Propagandy. Doriero w 1886 r . rezy• 
gnuje ks. Kardynał Ledóchowski z swej 
stolicy arcybiskupiej, chcąc tern ułatwić 
zawarcia pokoju między państwem a 
kościołem 

Mając lat ośmdziesiąt umiera i zostaje 
pochowany w grobowcu kapituły waty
kar'tskiej na cmentarzu św, Wawrzyńca; 
serce jego wraca do kraju, do którego 
rwała się nieraz· tęsknota; spoczywa w 

,GAZETA POLSKA w BRAZYUic 

Gnieźnie. W katedrze Poznańskiej sta· 
nął pomnik dłuta Wł. Marcinkowskiego. 

Rocznica uwięzienia k~. kardynała Le, 
dóchowskitlgO budzi pam~e,ć wielkich 
chwil, przeżytych w niedalekiej pneszło• 
ści, wspomnienie walk, które skuly w 
całość mocną i odporną duchowieństwo 
ze społeczeństwem świeckiem. Postać 
wielkiego biskupa ożywi w pami~ci s po· 
łeczeństwa długi szereg księ~y i świec
kich i wszystkich stanów, którzy spełnili 
swój obowiązek. 

Opatrzność wynagrodziła hojnie wier• 
ność okazałą kościołowi dodając do 
zwyci~stwa w dziedzinie rJligji niezwy
kle rozbudzenie i uświadomieuie ducha 
narodowego. 

Godzi się nie zapominać, że wodzem 
w tej zwycięskiej walce nie kto inny 
był, tylko. ówczesny Prymas narodu ks. 
Kardynar Ledóchowski". 

W sporonienie o polskim dygnitarzu 
Kościoła katolickiego, który tak w wal· 
ce z szowinizmem pruskim jak i w 
sprawach Kościoła odegrał pierws~orz;· 
dną rolę, daje na;:u okazję do podziele· 
nia się z n!lszymi czytelnikami miłą wia
domością, ~e bratanek sławnego Prefe, 
kta Pripagandy, Kardynala Ledóchow· 
skiego; a zarazem bratanek obecnego 
Gen"'rara Oj:}ów Jezuitów i zmarłej ze, 
szlego roku hr. Marji Teresy Led(!jchow
sk.iej, sławnej opiekunki misyj afrykaft · 
skich, wstąpił do Zgromadzenia Misjo· 
narzy Słowa Bożego i obecnie odprawia 
swój nowicjat w jednym z domów te
goż Zgromadzenia w Argentynie. 

Pap1eros1 • V.h:AUO« 
NEW YORK 

miPszanina 

TElEGRAMY 
Polska. Warszawa 6.- Celem 

zorganizowania komunikacji na"o
wietrznej miQdzy Polską1 FrancJą 
i południową Ameryk~ przybył do 
Warszawy ftancuski generał Duval. 

Warszawa 8, - Z powodu u 
wiqzienia polskich robotników na 
Sląsku niemieckim odbyły si~ tu 
dnia 3 b. m. burzliwe manifestacje., 
p:otestuj~ce przeciw temu uwią• 
Zit-niu. 

Interw1.1DCja policji nie dopueciła 
do· naduiy6. 

Paryż 8. - W Genewie pod 
przewodnictwem ambasadora bra· 
zylijskiego odbyła si~ wielka kon• 
fereocja, zwołana celem zbadania 
interesów Polski z Niemcami, a 
dotyczących stosunków kolonistów 
polskich i niemieckich. W konfe 
reocji tej wzi~li adział także przed· 
stawiciele Anglji i Włoch. 

Niemcy. Paryt 5.- Dzienni· 
ki paryskie ogłaszaj~ telegram na· 
desłany z Drezna donoszący, że w 
tamtejszem laboratorjuro wojsko· 

~em podczas doświadczeń, robiot 
nych z gazem trującym zginąło 
siedm osób. 

Wypadek ten wykry?1 że wojsko 
niemieckie posiada nowy gaz1 bez 
smaku i zapachu i o wielkiej sile 
wybuchowej i niszczącej. 

Monachjuro 7, - W procesie o 
zamach stanu prowadzonym prze• 
ciw generałowi Ludendarfowi i spól· 
nitom udowodniono, że dostarcze· 
ob broni i amunicji r~wolucjoni· 
storn przypisac należy Ludendortowi 

Monachjuro 7. - Obrońca Lu· 
dendorfa oskarżył wczoraj genera• 
ła Lossowa, o listowne ioformowa, 
nie świadków jal<, mają ze~nawać 
przed trybunałem sądowym. 

Londyn 8 - Angielski dziennik 
, Times • zastanawiaJąC się nad o
becną polityką ~iemiec przychodzi 
do wnio-sku, że nacjonaliści nie
mieccy przygotowują upadek repu 
bliki i chcłł zaprowadzić dyktatur~ 
reakcyjną. 

Monachjum 8,- Zatarg mi~dzy 
obroną a prokuratorem w procesie 
Ludendorfa został pomyślnie za· 
łatwiony. Obrońcy prz~prosili pro· 
kuratora, i ten postanowił urz~do
W36 w dalszym ciągu. 

Berlin S.- Kancler2: Stresseman 
ot1wiadczył w radzie państwa, że 
Niemcy gotowe są, stosownie do 
uznania mictdzynarodowej komisji 
rzt>czoznawców finansowych, zorga. 
nizować wymagan21 kontrol~ woj· 
skową. 

Hiszpanja. Madryt 'i. - Ge· 
nerał Primo de Hivera ma cgłosić 
dekret o zawarciu traktatu handlo· 
wego z Brazylją. Na mocy tego 
traktatu Brazylja nie b~dzie nadal 
od towarów hiszpańskich pobierała 
jak dotąd, podwójnego cła. Te sa· 
me korzyści przyznaje Hiszpanja 
towarom brazylijskimi 

Londyn 8. - Donoszą z Tan . 
gera, ie wojska his~pańskie, dzia· 
łające przeciw powstańcom maro· 
kańskim doznały poważnej porażki. 
TeleRram dodaje, że Iinja his ~pań. 
ski została w Tizziaze przerwaną 
przez rewolucjonistów, którzv po• 
sunęli sią aż do miejscowo~ci MidarJ 
odległej siedm mil od Mellili. Nad
chodzą także wieści, że warowną 
MelliltJ również zaatakowali maro· 
kańczycy. 

Marsylja 8.- Telegrafują z Tan• 
geruJ że kraż& tam 'pogłoski o zdo· 
byciu Mellili, Ostatnie wiadomości 
głoszą1 że warownia ta sjQ paliJ 
i że wojska hiszpańskie poniosły 
ogromną kieskę. 

Nr ~1 

TABELA CEN OGŁOSZEN 
W ,G~ZE<:IE POLSKIEJ~' 

ZA OGŁOSZENIA JEDNORĄZOWE 

~a 1-szej stronnicy 2$000 oJ wiersza 
• 2-giej • 1$000 • • 
• 3-ciej • $200 • 1 

• 4-tej " $200 • , ,. 
ZA STRO~NICE JEDNORAZOWO 

Za całą 4-te stronnicę 100$000 
• 

1
/" 4•tej stronnicy 60$000 

r 1/4 4-tej stronnicy 35$000 
N a 3-ciej s~ronnicy o 25 %. na 2 ej 

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

Na 4·tej str. 70 rs. zą 1 cm. kwadr. 
• 3 ~iej • 90 rs. zą • • 
• 2-tej n 110 rs, za • • 
• 1-szej " 140 rs. za • J 

Przy ogłoszeniach półrocznych i rocz• 
r.ych 35 proc. zni~ki. 
ZA OGŁOSZENIA W DZIALE REDAKCYJNYM 

Na l·szej stronnicy 500$UOO od wiersza 
• 2•gieJ • 300$000 • • 
• 3·ciej • 20CSOOO • • 

Należytość przypadająca ze ogło· 
szenia nalP.ży zapłacić z góry. 

Mellilą i jej okolicę broniło oko, 
ło. 60 tysi~cy wojska. 

Madryt 8. - Generał Primo de 
Rivera oświadczył, że w Maroku 
panuje spokój. Za dwa lub trzy dni 
do~onauą zostanie nowa operacja 
WoJskowa ctllem ukarania powstań· 
ców marokańskich. 

LomJyn 9. - Korespondent 
dzien~ika »Da iły Mail c w Tangerze 
donosi, te rewolucjoniści wzięli do 
niewoli 600 hiszpanów i zabrali 
im 4 aeroplany, a takt e spalili 
aeroplany znajdujące siQ na stacji 
Mu lila. 

Rio de Janeiro 9. - Telegrafują 
z M~dr.vtu, że po zaopatrzeniu wojsk 
w TIZZiaze została linja hiszpańska 
przywrócona i nieprzyjaciel pobity 
z względnie małymi stratami hiszpań 
skiemi. 

~lochy. Bari 8. - Przybył 
tu. pierwszy. po uznaniu rządu so• 
wxetów. okręt rosyjski1 •Illochc 
mający wywieszoną na maszcie 
czeiwoną banderę bolszewicką. 

Rzym 9. -- Rzfłd włoski oddał 
do dyspozycji przedstawicaela so· 
~ietów pałace dawnej ambasady 
1 k~nsulatu rosvjskiego1 klóre zajął 
był po zerwaniu stosuoków dyplo• 
matycznych z Rosją. 

-Kardynał amerykańsł\i C, Con· 
nor, który przybył do Rzymu z 
Ziemi Swi~tej, zawiadomił pat>ieia 
Piusa Xl.t że wysoki komisarz an· 
gielski w Je:ozolimie Heberth do· 
konał wielu aktów niesprawjedli· 
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uczyni - kończy on swoje wywody. - A jak obszar jaskini kolosalny. Nie widzi on wreszcie nic MiHer patrzy za nim, dop6ki ~wiatło latarki o tw_ar~y blok, którego w panującej w około ciem· 
nam porządnie zapłaci, to jej możemy t~ grzecz- w około siebie i na omacki tylko dalej postępuje jego nie gubi się w ciemnościach, jak zachodząca nośc1 me spostrzegł. 
ność wyrządzić i komisarza sprzątnąć. Jnst on w Wtem wyłania się w ciemności czerwouy pło- gwiazda. Widząc niebezpieczeństwo, na które się nara• 
gruncie rzeczy dla nas tas samo niebezpieczny, jak' fmyk dużego ogniska, w okoła którego ugrupowali Niemożliwem mu więc b~dzie wysun~&ć się z ża, zapala on_ swą latarkę, mimo, że blask jej wo· 
i dla hrabiny, bo jak go wypuścimy, to on nBs 1się już przemyt~icy. '.jaskini tak niepQstrzeżenie, jak się wsunął. W każ· bec przemytn1kow może go zdradzić, Uspokaja siQ 
będzie l>rzośladował, dopóki nas wszystkich nie ' K1adzie on się teraz na ziemię i przysuwa się dym razie nie tą samą drogą, którą był wszedł. jednak wk~ótee i ped tym wz~lęden:r; ldyż w miej· 
będzie widział na szubienicy. r tak coraz bliżej do nich. Dzięki ostrvżności jego Jest mu to jednak w tej chwili obojętne . Widzi on s c?, do ktorago teraz dochodzi, zasła ·1 ia go potężna 

- A ja ci powtarzam po raz setny, że byłoby nie spostrzegają go bandyci. jeszcze przed sobą latarkę Ratzmana i skrada się śc1a~a skał, od ob.ozu pac~karzy. Zręcznie wspina 
głupotą czlowi1 ka tego mordować - upiera się Miejsce, gdzie on si~ zatrzymał, jest też zupeł· ta młodym paczkarzem. on stę teraz daleJ, dopóki nie spostrzega z daleka 
Borsuk. - Możemy go przecież wi~zi6 tak długo. nie ciemne. Zostaje on w leżącej pozycji za skałą Tulile się do skały, mija on Rudobrodego i blade światełko. 
jak nam się podoba, a o życzenia hrabiny nie wiele i wystawiwszy stamtąd głowę, musztruje uważnie resztę i dochodzi do miejsca, w którem się jaski- --: T~ musi. być ce~a więźnia z tej stronr _ 
si~ troszczyć. całe swe otoczenie. nia ogromnie rozszerza. kombiDUJe daleJ. - W1docznie przemytnik jakąś 

- Tak mówisz i sądzisz - prlerywa mu Ru· W około ogniska leżą Rudobrody z Borsukiem Ze zdziwieniem słyszy Miller tu szmer małego latarkę albo lampę przy nim zostawił. 
do brody - ale detektyw może nam przecież lada l i z dwoma paczkarzami, którzy nieśli rannego strumyka, którego dostrzedz nie może i skrada si~ Idąc więc za tern światłem, jak za dr. gowska-
dzień uciec. Te~o os~atni?go zaś ~raz z noszami umieszczono dalej, aby P?zosta6 w ciemnośc_i. . . zero, postępuje szybciej w dół, ponad przepaści~t, 

J k . · b d . · r . w JedneJ z llcznych Komórek, które skały same Nagle zmka Ratzman u zagręCla skały 1 przez ścieżką, prowadzącą widocznie do tego więzienia 
. -. a na mego e Zlemy uważa •, to 1_1am n~e przez się otwor.tyły. chwilę tylko widać jeszcze blask jego pochodni. Po drugiej stronie przepaści słychać nieustano' 

uclekme 7 ?strz~ga. Bors?k·.- ~osluchaJ mm e . Kasper zajęty jest. sporządzeniem jakiegoś na· Wreszcie doc~odzi młody. prz_e~y~nik do _miej- szum, jak ~jyby _jakiegoś podziemnego strum ka. Y 
~t~ry przyJaCiel~ 1 me ty~al stę Rtttera, bo to by poJu. Wtem wchodzt młody paczkarz, którego na sca. w którem s1ę skały śc1eśmaJil 1 Y!sadztwszy l Wreszcie zbhza się odważny detektyw dJ celu 

Y 0 naszą zgu ą. . . straży zostawili. pochodniv swą w rysę skalną wchodzi w bardzo Spostrzega w4zką komórkę otommną naokoł~ 
R~dobrod_y mr~czy coś pod nosem, zdaJe Się, - No, Ratzman - pyta. Rudob~ody - czy wązki korytar~, dokąd ~iller za ~im nie mo~e pójść gładkieroi ~cianami s~aloemi.' Małe wejście zabary• 

że Pp Y d~W~)em 0 stafed h d . . d wszystko w porząrlku? Co rob1 nasz w1ęzteń? z obawy, że me potrafl go wymmąć. kadowane Jest drawOlaneroi kratami. w celi tej 
j k' ? . ugl~ msrszu . oc 0 d zą ?ś01• wres~c: . 0 

- Całkiem spokojnie się zachowufe odpo- Po kr6tkim czasie wraca paczkarz i rozłożywszy leży na mchu przy ~cianie mężczyzna którego po· 
c~<A 101 

1
1 

t z~ rzy~ułlł s~ prze weJ6c~em. .8 wte· wisda zapytany ·- chcę mu też dać się co~ napić. lu wejścia do tego kurytanyka swój płaszcz, kła- stać oświetlona jest dostatecznie wisz~cą nad nim 
8 IWs~y 

8 ar ę, 1 zte asper na!lrz ' za n m po bo on to tak samo potrzebuje, jak my. · dzie się nań aby tu noc swą na straży przy więź - latarką. . 
dtę6r~d obak tow~~zys~e ~ .ra~nym F.ranzem, 8 h~~ . Ra~zman bierz~ ~awa! chleb.a, trochę zimnego aiu spQdzić.' . Wrebyliwszy się o ile to możliwe ponad blo· 

0 
. Y z orsu 1

•
600 onczą en uroczysty poc m1ę3a 1 pół flaszki wma 1 za.pabwszy skałkę1 znika . . . . . . . . krem 1 wytę~ywszv wzrok, przypatruje siQ Millat 

~tller c~owa się z~ drzew~, z .poza którego w glębi z której się przed chwil ynurzył. Widoczaue ~1ęc cela Wl~Zlen~a me Je~t. z~ bar- bacznie wię~niowi któr i d .. ł . . 
śledzi weJśc•e ~pryszkow do cre~ns) bram_y w ska- Mill~r ma zamiar skraść sią t:OO ~a nim i prze· dzo pewna. M1~ler .za~bowuJe SIQ spokoJme 1 bez swojem łożu . ' Y s Q po mos 1 us1adł na 
Ie. I?r~ez chwi~ę namyśla on srę, czy WeJść teraz konać się, czy ten więzień jest rzeczywiście Ritter ruchu leży n~ _zaeml medaleko paczkarza, kt6ry by Czyżby ten człowiek .z tll dłu zdziczał b • 
za nmH, czy pójść leplej po pomoc. . . Bardzo bowiem możliwe, że to jakiś inny cz;łowiek go za naJm~leJ.szym szelestem mógł o'il~ry~. dą i włosami, w tej grubeJ kitaJ~:: b l k:mi~~-

Ale na to trzeba dużo czasu. Mogh by om tu 'est w mocy tych bandytów Jak~eż s1ę Jednek doatać do tego Wl~ź .. Ja? My rzem Rl'tterem, T t . d . . Y • , 
d · · 'ć d · · l · 1 · · · ó'd · t · t · J t r o wpros nte o uw1erzen1a r Nte Oplero wrocl na ranem, a w ta~Jm razie trze Zamiar ten nie jest jednak łatwy do wykona· ś ąc, ~e maczeJ me p l złe, pos an Wia aJny a en poznaje swe o przeło~onego w tym stanie . . 
ba_by było cz kac do następnego w1eczora, bo w nia bo trzeba przeiść tu poza plecyma obozujących '!' razte potr~ebr sprzątnąć paczkarza,. spostrzega Wtem zwraca wi zi ń ł k • . . 
dz1efi truduoby było tam wtargnąć. . . prz~mytoik6w i łatwo można być spostrze~onym Jednak ku wielkiemu s:w~mu zadowole~ru, że Ratz. wyrażnie rysy jego r~z~oz:a~w!:~ą ta , że Miller 

i 
~t~arty napad ~ylb~ też bardz~ mebezpleczny Będąc już tuz obok nich, słyszy on głos Rndo. ll?an ~ym~zasa~ _spokoJme zasnął_. . Mtller. podn~st - Tak, to on l To Ritter, ni~szczęśliw e o 

moz?•:y nawet _żyCie Rt~tęra. narazlł, ~o Rudobro brodego, mówiącego do jednego z przemvtników : ~~ę w1ęc :;~oko) me ze. swego miejsca, me m?ze przeło~ony. Y j g 
~y, \Hdząc, że stę obromć me potrafi, zab1łby go __ ~luchaj, ty musisz dziś być mi straży 1 Je?nak ~eJść do _wąz~1ego kurytarza, ktory Jest z trudem tylko pllwstrzymuje okrzyk radości 

oczach zbawców. R'itzma~ cię nad ranem zlu.1.uJ· e w1doczm~ celą wtętma, gdy~ _mushłby p~zeskoczyć gdy si"' przekon . ~ dk . . . , 
• · . . . pnez śp1ącego tuż u weJśma przemytnika, a ten " UJe, e wreszc'e o rył Wlęzteme; 

Rezolutnie wchodzi więc Miller za hersztem - C~y myślisz, ze to dz1ś komeczme m1eć ko- ó lb . b d .
6 

. d "d .ć długo szukansgo swego szefa, Więc przypuszczenia 
przemytników i skrada się za nimi skulony we goś na straży l - wtrąca Bor!!uk. m ~ Y SI~ z u Z! 1 z r .. zt ~o. jego przecie~ były słuszne 
dwoje i gotów każdej chwili do ucieczki. Latarka - Rozumie się. My nigdy nie mo~ewy być Wobec tych ewentualności• woli Miller spróbo· Jedyną myślą jego teraz jest uwolnienie Rittira 
Kaspra służy mu za drogowskaz, gdyż pozostaje pe"'ni, czy djabeł jakichś strzaJców lub żand!lrmów wag najpierw, czy nie mógłby się inni! drogą do za każdą cenę. 
on coraz bardziej w tyle za znikającymi w głębi nie nadnieaie. celi tej dostać. Ritter nie spostrzegł go feszcJ~e i nie przeozuwa 
paczkarzami. Idąc więc za rozkazem herszta bierze paczkarz W myśli tef wspina sią on rąkami i nogami jak blizkim mu jest .zbawc~. ' 

Droga wydaje mu si~ nieskończenia długą, a broń i latark~ do r~ki i wychodzi, po stromej ścianie akalnej, dopóki nie uderza głowił (diąt dalszy iiaatąpij. 
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przeciw zamieszkałym tam 

kom. 
Niektóre dzienniki wloskie 

gą, aby wyp~dzony z Turcji 
(oajwy~sza władza duc~own~ 
metanów) został przyjęty= 1 

pwany. jako gość rządu wło, 
to i żeby mu był dany do dy .. 
cji jeden z pałaców króle~· 
, jak to swf'go czasu uc.zymł 
Wiktor Emanuel odnośme do 

iela Paszy. OJCa obecnego kr6 . 

l
iptuJ gdy tenże zmuszony b~ł 
swój kraj op:..ścić i schromć 

0 Włoch. W ten sposób za· 
ią si~ stosunki mi~dzy ~~cho• 
nami i europLjczyltarm 1 na· 
połą,czenie cywt ito.qi łac l'i 
z muzułmań;;;ką. 

rpapicrosy • VEAOOc 
La Reine 

mieszanin1. wvszukana -
eassssesseesss~sseessss: 

RONIKA KRAJOWA i 
es~seeseeaeass•••••~••es 

Z Kurytyby. 
~rzytwa w robocie 
~wawa scena w klubie 

.Put'·itanos•. 
~ia 6 gb. m. w klubie Puryta· 
fCZY ul. ló de Novembro przysz 
~ krwawego konfliktu mi~dzy 
Porniciano Serrato i niejakim 
m Fonseca, którego pierwszy 
ło życiem nie przypłacił. 
dniu tym p. Domingos Serrato 

cdził swoje urodziny i z togo 
~du zaprosił kilku swych przy' 
l na kolacj~ do klubu :.Puri· 
~c, którego jest członkiem. 
~ kolacjq przybył także, cho· 
oiezaproszony, Jan Fonseca, 

1y w .danym mome:;.cie ukrył 
lltę Whisky i z nią chciał sią 
~ić. Zauważyli to jednak inni 
~iadnjących i zawiadomili o tem 
iciaoa, który za~ądał zwrotu 
~ky.Zawstydzony Fonseca zwró· 
DuŁelkę i wyszedł z lokalu, za 
~ę jednak powrócił i wszczął 
~czke z Domicianem, podczas 
j zadał mu brzytwą ci~żka ra. 
szyję Po tym zbrodniczym 

[oku usiłował zbiecJ czemu jPd· 
vrzeszk:o.izoc.o i zbrodmarza 

no w ręce policji. 
1- Tego samego dnia przy ul. 
uha Marinho, Jan Baltazsrj 

tmk młynarski, zamieszkały na 
rrilbo z niewiadomych na razie 

' • l 
czyn, w szczał bitkę z Joaq•~tm e m 
ves robotntkiem koleJowym 
lite~ tej zadał Cbav~sowi brzy· 
głqboką ranę w plecy. 

uryłJ'bY pl'zybędzie wkrót 
e wło!!lki ambasador. 

'krótce ma przybyć do Kury-
ambasador włoski generał Pe· 

de Badogłio1 który niedawno 
był ~ Włoch. 
enerał Hadoglio chce na miej 
sbadać sytuacją włoskich erni· 
ów i nastc:pnie swoją opinję 
dłotyć rządowi włi>skiemu. 
rawdopodobnie po wizycie am· 
dora włoskiego emigracja wło• 
do Brazyłji będzie siQ odbywa• 
, dalszym ciągu bez przeszkód~ 
z powodu pizychyłuego w tej 

etji stanowiska faszystów wlo• 
~ i premjera Mussoliniego. 
łaje sitł te imigracja wło~ka 
owana bQdzie przedewszystktem 
bnów Sao Paulo i Parany. 

Sao Paulo. 
.8razJ'lłjaka pianistka 

w Brukseli. 

rólowa belgijska Elźbida tele· 
,wała do prezydenta stanu Sao 
. o wyrdając swoje zadowale 
& 'koncertq pianistki brazylij 
panny Branki Silva w Brukse· 

l któq m była obecofł. 

mało nie padł ofiarą. 

mco do Commercio e Industria« 
.ło ~ie padł oftarłł szajki oszu· 
• którzy zamierza!t w nim spie· 
t fałszywy czek na 6 70 kon• 
N a szcz~ście spost~zeżono si~ 

na cza&ie i oszustów aresztowano, 
lecz na podstawie •habeas corpusc 
wkrótce ich na wolnośt wypuszczono 

Z Rio de Janeiro. 
PożarJ'. 

Nad rane~ dnia 29 lutrgo gwd· 
towny pożar zniszczył przy ul. Se. 
nador Euzebio fabqk~ mioteł. Fa 
bryka była asekurowana w &ompanji 
• Ailian<;i « w Bahii. 

Właścicieli zatrzymano na policji 
aż do wyjaśnienia przyczyn pożaru. 

- Dnia ó marca br. wybuchł 
wielki pJżar przy ul. Rosario: znisz• 
czy! kornplt.tnie budynki Nr. 1621 

154 i 156 i mieszczące się w nich: 
restauracJą B·asil- Portugal i bar1 
b~d4cy '-'.łasnością p, Marj1 Catv lbo 
Znaczne szkody poniosła także 
f1rma Leclerc e Cta. 

Szkody wyrządzone tym poża . 
rem są ogromne. 

DJ•Ja angielska finansowa 
opu.11zcza Brazylję. 

Angielska misja fmansowaa, któ· 
ra p..-zybyła do Brazylji rrzed kil· 
ku tygot:!niami na zaproszenie rzą· 
du celem zb~da:~iu stosuoków eko• 
nomicznych Brazylji, ukończyła jut 
swoje czynności i po zło~eniu rzą· 
dowi swego sprawozdania i po po· 
żegoaniu się z prezydentem Repu· 
bliki i członkami rządu brazylijskie· 
gc wyjechała z powrotem do ĄnglJi. 

Szef tej misji lord Montagu, na 
bankiecie ofcarowanym misji angieł · 
skiej, o§wiadczył w swej p;zemo. 
wie, że Brazylji, do pozyskania 
pierwszej w świecie pozycji, potrze• 
ba zaledwie kapitału.ludnoad .. do· 
brych komunikacji i dobrego rzf\du. 

To przemówie!lie lorda Montagu 
prasa brazylijska złoaliwie komen· 
tuje pod adresem rządu. 

Zastępea delegata policji rani 
ci~żko a•enta policyjaego. 

W czasie balu karna wałowego 
w Hotelu •Copocabanu 1 który miał 
miejsce w ostatnią niedziel~ karna• 
wału, zastopca delegata policji P• 
Adauc~o de F aria, wychqdza.c z sali 
balowej, zabrał za sob~ 3 serwetkiJ 
j?.doę uwiązaną przy pasku1 a dwie 
01 głowie. Widz~c to słuhcy bo• 
telowy zawiadomił o tem słutbo. 
wego agenta policy)nego, Salustias 
na Andrade. Agenl zwrócił się do 
swego przełazonego prosząc go c· 
przejmie o. zwrót tych serwetek. 
Ten jedaak nietylko nie zwrócił 
serwetek, lecz ponadto rzucił w 
twarz agentowi banknot 20 milrei· 
sowy. Agent na tt; obelgę zareagował 

Na drugi dzień1 gdy Salustiano 
w biur .z: e połil:yj nym robił raport 
z tego zajś~ia.t wszedł nagle do po• 
koju delegat Adaucto de Faria i mO• 
wi~c słowa; :.wczoraj mnie spolicz. 
kowałeś, lecz dzisiaj za to umrzesz• 
dał do niego kilka strzałów z re· 
wolweru. Salustiano raniony, za, 
czął biec. lecz wkrótce opu~ciły go 
siły i padł u drzwi trupiarni. 
Z!łstąpcy delegata Adaucta de 

Faria nie at'esztowano, bo jest 
siostrzeńcem znanego pulkownikli 
Araripe i skutkiem tego inni de· 
legaci policji go protegują. 

Jest nadzieja ur~towaoia Sal u· 
stiana. 

Pl'•e• po•yłkt zabił keao 
Jnnego. 

Dnia 4 b. m. przy ulicy Dona 
Mardana w Rio, Antonio Ramos · 
zabił przez pomyłk~ p. Marj(;t dos 
Prazeres. Antonio miał zamiar za, 
bić swoją żonę, która wyszła z do 
mu bez jego pozwoienia. Pomylkę 
spowodowało to, że Marja dos Pra 
zeres była tak s.1mo ubraoą1 jak 
żona Antonia Ramos. 

--------------------------
Sklep spożywezy 

BOUANA S.H.OBUPSJUEGO 
Av. Col. Bomfaciu Viiiela No. 29. 

PONTA- GROSSA. 
Poleca Sz. P. P . .artykuły spo~ywcze, 

mąkę, cukier, ryt, sól, śledzie, milj~ itp· 
Trunki krajowe i zagraniczne wszel· 

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

Ceny umiarkowane. 
SWOJ ·DO SWEGO 1 

"ł •-ł'' 

KORESPONDENCJA Z S. MATHEUS. 
U nas tu niema mc dobrego, gdy~ 

posucha trwa dalej, milje liche, fi~on to 
samo. Na dobytek w drugiej połowie 
lutego mieliśmy tu ju~ przymrozek, który 
polapał mlsjscami milję i batatv słodkie. 
Rzeka lguassu wyscbła. - Statki na 
uwięzi. Jedynie jeszcze lamv:n kursują 
przy pomocy w11r6w i pchaM silą ludz. 
ką, ou czasu do czasu przyw~oką tro• 
cbę kargi. W handlu zsstói, gdyż arty
kułów zamowionrch dostać nie mo~na, 
bo wszystko leży w P Amaz )nas. 

W sobotę tj. l -go b. m. mieliśmy t11 
miłych gości. Przybył tu p. konsul w 
towarzy .. twie inspektora szkół polskich 
p. Szumowskiego. Bawili tu w~ród nas 
do wtorku 4 bm. W sobotę przybyli 
tu jui przed samym wieczorem z Rio 
Claro, w niedzielę mili goście byli na 
n11bożeństwie, a po południu p. konsul 
zwiedził niektore gospodarstw11 na ko
lonjach W poniedziałek do południa 
zwiedzili tu szkoly polskie, w których 
p. Szumowaki eglaminował dzieci. Po 
południu pojechali na Agua Branca i 
zaraz przed wieczorem powrócili, zaś 
we wtorek o 6·tej rano odjechali do 
fr3s Barras, dążąc na pociąg, by tego 
samego dnia mogli się jeszcze dostać 
do Kurytyby. 

1. Puchalski. 
S~o Matheus, 7 marca 1924. 

Kolonja Sa:o Fełiciano, dnia 1-JI-1~24 
.Szanowna Redakcjo l 

DLieląc się dalej wieściami z. kolonji 
naszej donosimy niniejszem, ze po utra• 
pieniach i niepokojach z powodu rewo• 
lucji mamy utrapienia i niepokój z po· 
wodu suszy, jaka panuje m. w. od dnia 
20 -XII, z wyjątkiem małych przelot
nych deszczyków przy końcu stycznia 
tego roku. 

Szable (fasola) prze\\'ażoie nie ~le 
obrodziły, ale nie z wszystkiego, gdyż 
wiele pomarzło lub porażone zostały 
(rdzą, zarazą). Zbo~a i alpista na ogół 
biorąc dobrze obrodziły, -..szakże kuku
rydza przewdnie poscbla, albo wczema 
zupełnie nie zdątyła doróść, lub całą naw 
dzieją wyrwania nas z biedy jest kuku• 
rydza sadzona w grudniu i w styczniu 
Spadł znów deszczyk chwala Bogu spory 
dnia 16 luteg.J około godr:iny ó i pół 
wieczór, który zmoczył ziemi~ zupełnie 
suchą. troch~ więcej. 

Rok bio~ący 1924 z łaski Stwórcy za· 
powiada si~ lopiej bez wątpienia, czego 
dowodem, iż rewolucja uspokoiła się. i 
mamy nadzieję, że przynajmniej w bie
żącvm roku nie t•ozpoc.znie ::się więcej . 
Prócz tego wszczyna si~ pracą, rucb, 
porządek i postęp. Najbardziej przyczy 
n~ utrapień t. r. u nas była susza, bo 
prawie 2 miesiące nic deszez nie padał, 
(lub mało znaczący). Susza trwa dalef. 

Posiadamy wieść nową i prawdopo 
debnie WP.sołą i dobrą, iż przybył tu do 
nas nowy ksiądz z miasta R1<1 Grande, 
S•lezjanin W·ay ks. Konstantv Zajkow• 
ski. Pokładamy w nim naszo na przyt 
szłość jaknajrychlejszą nad7;ie1ę co do 
naszego r owszechnego dobrebytu i DO · 
st~pu materjslnego i duchowego ponie· 
waż daJe nam dowody talentu, zdol
ności, dobrej i Silnej WOli, enrrgji, Od · 
wagi, wytrwaJości i zamiłowania dz a. 
łalMści, lub t~t porządku. 

Bo oto dał już nam dowód, że posiatla 
niezgł~biooą wiedzą i ją ocema, bo się 
interesuje przeważnie szkołami i młodzie· 
ż~; zamierza oto, otwierać choć by na 
każdej linfi szkółkę, o ile to mo~ebne; 
jako też odwiedza i popiera ju~ istnie
jące, a zaniedbane. Jest to wi~c dowód, 
i~ W. ks. K. Z Zajkowski nio pilnuje 
jedynie swego osob1stego dobra i wygód 
materJaloycb, lecz z zaparciem się sa
mega siebie dla dobr-a narodu polskiego 
i brazylijskiego; z uniżonością i delikatno• 
ścią w-ysłucha i pouczy nawet dziecko. 
i nawołuje nas du braterstwa, milości i 
fedności, dajlłc przykład czynny. Jako 
duszpasterz i opiekun aarodu stara się 
odnaleźć i wyprowadzić na dobrą drag~ 
zbiąkane, Wlłtpiące, chwiejne i bez orjen· 
tacji (aie wiedzące cLego si~ trzymać) 
owce. I nie wątpimy, ie z prawdą, mi• 
łościj\ i sprawiedliwością w sercu zwy
cięży i przekena parafjan o Apostolstwie 
swym i prawości, a sprowadzi błf\dzlłce 
na dobrlł drogę. A wówczas i stosunki 
się tu polepszlł i dobrobyt, a występki 
- bezbożnoM i rozboje o granice lob 
o szkody przestaną, i wszystko zaniknie, 
czego u Chrześcijan być nie powinno. 

(DJkończAnie nastąpi). ----------Zwiqzek Polskt w Koryłyble. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE. 
Niniejszym zaprasza si~ Sz. członków 

Związku na Madzwyczajne Walne Ze
branie, które oduędzie się dnia 16 mar· 
ca rb. o godz. 2 eJ po poludniu .zwoła
ne w celu uzupelnienia Z!lrządu. 

Na porządku dziennym ważne sprawy. 
Za Zarzfid, Sekretarz K Mitczuk. 

Od Redakcji .Powy~oze ogłosze • 
nie .Zwiqzkq Polskiego<E z powodu za
pomnienia nie zostało ogłoszone w so· 
botnim numer~ę. - . -

. . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ł~~ ~~~~~~ł~ 

i Czas zimawiać świeże nasiona! i 
ofl p . = S.k ład n a s i o n z o l s k1 = 
~ Pawła NIH.ODEIIA. tJII 
~ ,. 
: KURYTYBA Travessa Zacharlas nr. 5, (ulica prowadzqca t! = ' z Awenidy Luiz Xavier do Placu Zacbarias). i 
tfi ~ g ! 
~ ~ ~ ; Warzyw: KAPUSTA, buraki, brukiew, cebula, ; 
., .... marchew, sałata i t. d. Ił' 
~ C" «< = 1\11 
4'ii1 ...... ~c ~ ~ -~ ·- Kwiatów: Bratki, goździki, It.wkonje, maciejka, ~ 

......,. mak i t. d. a--

=~~ = 
~ ROZSADA z nasion z Polski: kapusty, kalafjorów, buraków, ! 
"111 sałaty i inoych warzyw - oraz sadzonki kwiatów. (Dostarcza ; 
; si~ z ~własnego ogrodu). ! 
"111 Kto przyjeżdża zdałsza do Kurytyby1 niech tu zaopatrzy ;; = siebie i sąsiadów w dobotowe nasiona. = 
~ ,. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Handel Polski 
w Barro-Erech1m Blo Gr. S. 

Władysława Obroślaka. 

Nowo sprowadzony wielki wybór towarów metrowych1 jakotet narzą. 
dzi ro1Diczycb1 kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję produkta 

koloojałne, - płacę wysokie ceny. 
Adres : W ładysław Obroślak 

Barro--Erechim- Bio Graode do Sui. 

Fapierosy •VEaOOc Y o'"ii'K Towarzystwo Wyda-
_______ m_i_es_z_an_in_& _ wnicze "Ku p i e c" 

Ostatnie wiadomości. 
najwi~ksze wydawnictwo guet facho• 
wych w Polsce poleca Szanownym 
kupcom i przemyalowcom w Bruylji 

WARSZAWA 10. - Został tu uwię• poniższe wydawnictwa ;do1hskawego 
zlony wysoki urz~dnik ministerstwa woj- zaabonowania : 
ny, oskarżony o dostarczanie infomacyj •KUPIECc tygodnik. 'Najstarszy 
wojskowych i tajnych dokumentów la· i najwi~kszy tygodnik handlowo· 
gacji sowietów. przemysłowy w Polsce, omawia 

U więzienia to wywołało w całym kraju 
ogromne w.ra~enie. wszystkie działy kupiectwa. Abo .. 

W związku z powyższem uwięzieniem nameot 2 dolary kwartalnie. 
aresztowano także wiele osobników na· •Drogerz.:ystac tygodnik. Jedyny w 
le~cych do organizacji szpie~Jowskiej, Pohce tygodnik dla drogerzystów l 
rozgałęzionej po wszystkich większych farmaceutów. Abonament 1,60 dolarów 
m·astach Polski. kwartalnie. 

(Są to skutki patrjotyczoej roboty na· , Przegl4d włóknisty • t) godnik jedy 
szych lewicowców. P. R ). ny w Polsce dla handlu i przemysłu 

włóklenmezego. Abonament l dol-r 
PARYŻ 10. - Francuska misja nau• kwartalnie 

kowa pracuj14ca obecnie w Tunisie przy , Rynek Metalowy ,f Maszynowy". 
puszcza, że Qdkryła oryginał rozkazu Jedyny tygodnik w Polsce dla handlu 
wojskowego wydanego przez Poncjusza i przemysłu metalurgicznego. Abona 
Pilata, którym ten~e zezwala przedsta- ment 1 dolar kwartalnie. 
wicie~om Synedrj~m na oddanie pod .. Skóra, Obuwie i Siodlarstwo • !edy· 
S4d 1 ukrzyżowanie Chrystusa Pana. ny tygodnik dla branży skór, o b~.; wia 

RIO DE JANEIRO 10.- Telegrafują li siodlarstwa i galanterji . skórzanej. 
z Madrytu, że król Alfons XIII, rozwią- Abonamet t. ~olar ,kwartalme. . 
że wkrótce dyrektorjat wojskowy, kto- , Dom Goscmny , .dwutY:godns~ dla. 
remu pr1-ewodniczy Primo de Rivera, a restauratorów, hotehstów 1 kawtarzy. 
następnie zrzeknie siQ trouu i odda rzlł• J~dyny, ~rgan zwl4zkowy w Polste. 
dy Hiszpanji republikanom. Kwartante 1 ~olar: 

Za nadesłamem Jednego dolara wy· 
p,

1
pletOS\1' »VEI\UO• LOrfUS syłamy z wszystkith p sm kilka egzem• 

J plarzy na okaz bezpłatnie. Wszelkie 
miPRZ&nioa dl'>lik11to" korespondencje prosimy wysyłać pod 

- adresem: 
P(.S:l:ukuie sią zalaz dobrego Towarzystwo Wydawnicze .Kupiec• 

STELMACHA przy stałej robocie POZNAN, Polska. 
i dobrej zap·tacie 10 do 12 mil ów P. Red. Nie wątpimy, że nasi p p. 
d~iennie. Zgłosić się do firmy Wie· Kupc}· nie ,omieszkają zamówić tak 
czorek & Unterbusch- Oftcina Me. pożytecznego, a szczególnie ich inte· 

resuj,cego pisma, jakim bezw4tpienia 
chaniczna i Fabryka Wozów w Ja· jest .Kupiec•. Jest obowi4zkiem każde· 
goariab-yva- Paraoa. go kupca - Polaka wspierać ta po~ 

1-5 tyteczne pfsmo i przez n!e zapozna~! 

Potrzebaa jesł służąea. 
BLższe mformacje udzielone zo. 

staoą przy ul. Stelffeld Nr. 341 róg 
ul. Colombo. 

--------------------------
Józef Dembiński albo syn jego 

Jan1 zamieszkali swego czfSU w 
Passo Fundo albo w Erechim1 ze· 
chcą wskazać swój adres Konsu. 
latowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w Kurytybie. .......................... 
: Dr. Zygmunt Gradawski ; 

: ADWOKAT ' 
't Po ukończeniu uniwersytetu, * 

ma zaszczyt zawladomić Sz. ,' 
Kolonią Polską, iż otworzył 

i kancelarię adwokacką i że * 
' załatwia wszelkie sprawy CY· c' 

'
* wiln~ kryminalne, spadkowe, 

rozwodowe i t. d. i 
*B' . . k . 
' 1uro 1 mtesz ame : ' i Pra~a Osorio 5.3'7. ł .. ................ .. 

si~ dokliidnie z przemysłem i handlom 
naszego kraju ojczystego, - Wptaw· 
dzie prenumerata jest niego wy górowa · 
na, jednakże, jak nas zapewnia red•kcja 
.Kupca • eony te spowodowały jedynie 
podróżenie papieru i podwyższenie wy
nagrodzenia pr!lcowników. 

--------------------Ma-~ 
s~ a kier 

Sprzeda sl~ lub wydzierhwł za 
cen~ umiarkowan4 sukłet, składaj•• 
cy sto z czterech alkrów &ieml1 
dużego i ,.. dobrym stanie sit ztlajdU• 
;4cego domu miesztalneao, ,ajoJów i 
innych ulepszeń gospodarskich, połot 
żony w dystrykcie Nowa Polonia, w 
miejscu, gdz1e krtyźuil\ siQ drogi prot 
wadzą~e uo Campo Comprido~ Santa 
ll'ehcidade, S lgoacio i Orleans. Jett 
dcskonałym punktem dla kddego int 
teresu . 

Bliższych informacji nabyć moint 
na Praęa Tiradentel w sklepie pod 
nr 19. 

Kurs pteni~d~y. 
Kurs marki polskiej : za l dolar - e 

milj. 350 tysięcy (dn. 9/2 1924). 
dnia 12 marca 192-t roku. 

Frank 317 i Pezo zL 6S80\ 
· Frank szw. 1$480 !1 Dolar 8$500' 
Lir $360 l Funt szf.erL S6$&1Q 
f81 21716 

.{· 
l . ~ 

~i l" 
: 1 

/ 

~~--------·---------------~·~'~--';------------------------'----------------------------------------------~e~ __ -__ ·-_-__ . _. _~_~_~_-_··~~~--· ~~--~~---~~----------'-' --~ 
·.- .. 



' 

' 

,~ Dr. ~!!?.7~.~~!:,k ~!~!~S?o~vski -, 
'1~ Lek:a.:rz i. ope:rato:r ~ 

....... 
8ł 

••. ;;·-. · ~ . ................ . 
Wielki Sklep Polski 

'~~ DOKONUJE WSZELKICH OPERACYI CHIRURGICZNYC~ l .KOBIECYCH -.. 

t Leczv podług na)nowszydl sposob0\'1!. Bad~l ~a po.moca pr01.mem Hoe~tgena. ,. 

8 
.JI'~s~ada własną praC!owni~ do badan mlkrosk_opowyeh i bioda6 

Marcina Szyndy & Ska 
krwi na choroby ukryte 

, Chorych zam'iejscowych pt·zyjntuje na leczenie A' l 
1.
1 

w swej klinice 
Rua Siło •Jlraac isc6 • ~~~ - Knry&yba 

-------------------------·--------------

Plac Tiradentes N. 19 
ma zawsze na składzie: mąkę pszenną. tytni11 i kukurydziaDI\1 cukier. ryżLsóJ, 

~ledzie, ~liwki, rodzenki i konserwy owocowe. 
Ma również najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukurydz~, fasolę, ziemniaki, maslo1 jaja, drzewo it.p. 

~ 8PBZEDAŻ NA. K.OLONJE IIIJBTOW.NA. f DĘTALICJZNA. 
8 CENY Plł.ZYSTĘPNE 

l'rzewgższa/ące · wszgs!Hie inlli!: 
~ Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

' • ••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
l
·s~~~~t~~il~~~~~ 

LEKARZE 
D· tJarh•M Doreha 

Kliniks medyczno ch •rwr ,iczr.a Specj&l
ność: choroby oc!U, uszu. nosa i ~Ardła 
Konsu!torium: uHca Marechal Floriano 

n 19, Rezydencj8 ul. V rle Nacar 
n 85, Telefon 388 037 

Dr. 4Earlos-lckl;r 
Ollerator i akus~er, Jpecjalność choroby 
kobiece i p9cherza. Przyjmuje od S do 
9 i od 2 do 4 godz wiecz. Przy ulicy 

Concelheiro Ba.rradu n 111 (3'1 
Dr EMpindoł• 

Re%ydencja i konsułtorJu:n ul M.uechal 
Deodoro n 4~ Przyjmuje od 12 do 16 
gndz po pc;tudn u, Telefof' 151 031) 

Dr Fraucisaek ł'rnnko 
Pn:yJmuje od 3 dt' 5 po pol. Kon~ul
tcrjum ulica Barao do Serro Azul n 8 

Retydencja ullca C~Jmmendador 
Arauio o n 01 

Vr. D łzaacsoa 
~)pcrator-Akuu.er Sj>ecjalnośc choroby 
kob1rce i p~cherzA. Konsultorjum Apte 
ka 1 de Maryo n 6. Telefnn n 62. Re 

%ydencjl'l .Kio Brenco n ~6. Telefon 
n. 661 08 

Dr Denctes de Araujo 
tipecjalnośc: syf"lis 1 ~horoby pęcherza 
Przy muje od 3 do 5 po pol. Konsul

tvTJUm Apteka Minllrva, Pl•c T!ra-
dente!l 05 

De .Kudult Warneehe~ 
Specjalność choroby nerwows i dzie 
cinne Dyrektor Centrali instytutu opieki 
llftd ńr.!ećmi przy ul. Alegra n b gdzie 
pnyjm\.lje od 10 do 11 i pół z rana 

07 
Dr. Saldania l!łobrinho 

Kliniklł dla dcro!!lych i dzieci Leczy 
syfilis we wuel'{!th stadjach prepara 
tern Bismuthiodms. Leczy choroby 
r llrwowe i nałogowe jak alki' holizm, 
· uggest ~ Konsultorjurr: Ul, S Fran• 
.:i:u:o n 54 Aptek~ Moderna, Rezydencj& 

Traveis~ Zecbui~s n 12-a 09 
Dr. Wirmond Lłma 

Akuster1a l operacJe. Konsultorjum Ul. 
1 de MatQO n 17. Przyjrruje od 2 i pół 
do 4 i pół godz. po poludniu Re~y 

dencja ul. Dr Muricy n 129, 
Telefon 123 013 

Dr s~ quetra Lima 
Medyk·Chirurg. Specjalność: choroby 
dztecinne. Pnyjmuje od 9 do 10 i od 
3 do 5 K()nsultonum Aptek,. Minerva, 
~lac T.radentos, Rezydencja Ul. Eb.>no 

Pereira n 27 04 
Dr. Torres Netto 

Wyjeżdża do 'horycb. w dzień i w 
nocy. Prz.yjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. Krmsultorjum i re::ydencja Plac 

Ttradentes " 54 a. (obok apteki 
Stelfeld) 06 

--~----~D~E~N~T~~~M~C~'I~-------

.Anau (Jarmełtano łJiiie~ 
ul. Ebsno Pereira n. 43 012 

012 
.Jacek Dromlewiez 

Z~by sztu~:zne z podmebleniem i bez, 
w złoG:ie i kam:zuku. Plombowanie i 

wyjmowanie bez bólu. 

Empreza Gapltiea Paranaense 
Placido e S·lva & Cia Ltda, 

Papiery wszelkich gatunków, najroz
maitue książki neuknwe i belestry
styczne. Wykonuje si~ k&Żd4 roboto 
drukarską. Przy ulicv 15 de Novembro 

n 53 Adres telegr1Jf1czny .G•zeta• 
Csixs post .. l R. 

Livraria Dond&ał 
Pierwszorzędny ZRkład drukarski, intro· 
Hgatcrnia., łiniarnia i febrykacjlt. k!ł'ifłg 
handlowych Wybór ks~ąhk i przyrtą• 
dów szkolnych. Dla kupców ze znacz
nym upustem Ul. 15 de Novemb~ 

Pompeo Rels 
.<\gent różnych ftrm, Importuje papiery 
i pn;ybory bn1rowe. Skład i biuro pr~y 

ulicy Jota Loureiro n 39 Adres tele 
grafictny LUZO Cain postał 308 

052 
ASEKUROW AC SIĘ NA ŻYCIE 

Radzimy tylko w EQUITATIWIE, któ 
ra ma swo;fł f lję w Kurytybie przy 
ulicy l de Muvo n 4 A Superinten 
dent na Paranę i Bankier na Kurytybę 
Beniamin Ferreira Leite. 051 

'Ubrania Sokleaae l wełniaae 
Nowe i używane wszelkich kolorów i 
rozmiarów są do nabyci" po cenłch 
bardzo nizkich w , A COMMEJ?CIAL' 
fArbiarnia i za~ład lcrawiecki, puy ul. 
Mqrec:hal Floriano Peix()tf' n 45 053 

• f!PS!P::'· .,,.,.....-..r ..... t f • "'?::fw:t - '*l~v 

LA SAISON 
Pani Navolar 

Ele~anckie kApelusze dla psń i dzieci, 
Formy, przebranis, pióra i kwiaty 

Reformowanie wszelkich kapeluszy pc 
cenach nizkich 

Przy ulicy 15 de Nrvembro n 81. 
Telefon n 478 054 

. :Sw1eże nuwna warzyw 1 kwl.-tów 
posi11d• n11 składzie ALEKSANDER 

WINIARSKI, Flor;cultura Edelweiss 
Przy ulicy 15 de Novembro n 27 Og,ód 
przv uiicv Desembllrlladnr Mottli 047 

ł)asa Sebmtdt 
Wyroby faiansowe źelaziwlł, szkła, 
amunicja, Farby i oleje, wszelkie ma 
terjały dla intalacji elektrycznej lam 
py et<: Pl.ac Tiudentes n 3 048 

l!!fapatarła 81ria 
Korzystajcie! ł·kwiduje się wielki wy 
bór obuwia ceny niesłych,nie tanie 
Plac Tiradentes z prawej strony ka-

tedry n 10 062 

Rodolpho ~onseher 
Skład obuwia, kapeluszy i drobiazgów 

Ulica Jose Bonifaclo n 3- a 

CASA DALILA 
Estevam Monutier, przy ulicy 15 de 
Novembro n. 63 n11przeciw Cna Novi• 
dades. Kapelusze, obuwie l inne pr~ed· 
mioty dla mcżczyzn. Nnwy dom, no 

we towary. Ceny przystępne. 

CASA PARISYS 
Przy ulicy Marachał Deodoro n. 62 
Czyszczenie paznokci 2$500, Niszcze 
nie odcisków &8. masaż piękności 1$, 
mycie -wło!IIÓW 2g500, kArbowanie 2$ . 
Z wyczosków wykonuje sio na obsta• Robota pierwszorzędna- Ceny przyste

pne. Przy ul Rtachuelo n. 8 015 

· .Joio B. Dal!'tjos - -----====-=-"::':=---
Ut. Muechal Flonano, n. 102, przyj- l•fBNI.Ą.DZE 

lunek, loki, warkocze i portize. 

muje o każdej gcdzinie. v18 wyro~yczają sit: na mały procent 
41n•to Jłaciet -pod hypotekę lub pod gwarancją 

Ukoń~zony dentysta w N. Ameryce, z bonusów i apolis. Kupuje si~ i 
28 letni.ll praktyk.ą. Wyrywa bez .bólu, sprzedaje domy !.iemie i majątki. 
plo!!lbUle po cenre od 5$ l wstawia po • ' 
cenie od 10$. Robota gwarantowana. InformacJe u .rządowego ~orrectora 

Ul. Commendador Araujo n. 24 Godofredo L1ma pr~y uhcy Mare· 
010 chał Deodoro n. 38. 028 

Lei" .lllocełlia 
Przyjmuje vd 8 do 11 i od l do 5 ej 

godziny. Plac Tiradenten n 10 
022 

hSh;garme, pap er01e 1 drw 
kun1e 

()asa tle Nevidades 
Pisma Ilustrowane, jurn&le, zabawki, 

ksi,źid do nabożeństwa, śwf~te obrazy 
i statuetki1 najrozmaitrze przedmioty 
n!l. prezenty. Papiery wszelkich gatu_n 
~ów. f'rsy ulic:y 15 de Movembro n 00 

IIOTEI.J CURITYBANO 
Wentura Pereira de Souza & Cia 
W centrze miasta, tramwaj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sta. Pokojc i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczne. Po• 
syła siQ obiady do domów. Przv 
ul. 1 de Marc;o n. 7 - UW AGA 

1'e.o hotel wyh,cznie dla rodzin. 
060 

.JOSE Jl 81JRtJGI 
Sprzt"daż hurtowna wszelkich ma· 

fP.riflłów i drobiazgów. Telefon r. 
146. Adres tefegraficznv: •Surugic. 
S~Irzynka pocztowa 40. Przy ulicv 
15 de Novnmbrn n, ~ 040 
-------C~~~S~~~~~~~D~I~A~N~------

Jana Prosdocim's 
Of1cyna mechaniczna 

Zawsze ma na składzie rowery i 
wszvstkie dodatki. Przy ul, Badio 
do SPrro Azul n. 3. 021 -Hotel Gnarany 
Praya dA Estacao n 32 i 84 Curityba
w ~obliżu stacji kolejowej T.anie i wv, 
godnie urządzone pokole dla podróżu 
jąc:ych. R~stauracja Cllfe Restaurante 
Telefon 480. Whściciel 
0~9 Jan Riccisrdel111. 

CASA JAłJOB 
Ja~Jóba Grinspunda 

Fabryka mcbliJ materacv.ł kołder 
i plaszc:..v nieprzemakalnych. Po· 
siada mr.-ble nowe i używane. 

Sprzedaż na wvpłaty. Przy ulicv 
1 de Mar<;o n. 18 -Telefon n. 389 

041 
II.G.CĄBREB.A. 

Wykłada cały kur!'! rachunkowo. 
ści i bucbalterji handlowej podług 
najprE)dszPgo i najpraktyczniejazrgo 
systemu. Przygotowuje uczni p:-a
!l:lycznie do obięcia posad w biu· 
rach handlowych, banbob i fabry• 
kach. Lrkcje kaligrafii utywanei w 
buhalterji. Ulica Floriana Peixoto 
n. 55. Ot9 

()Ą.SA PBĄTT . 
Skład maszyn do pisania R~ · 

minglon i Corona; maszyn do Jj .. 
czenia oraz kas , Re~istradora c -

Przy ulicv ló de Novembro n. 66 a. 
OH2 

--(J~A":""!'!:S-::o.t\-:L-::O~D::":B:::-:-~-:B:o:D::-A:----

Fabryka chustek, wykonuje naj· 
rozmaitsze hafty1 mereżki i pliso· 
wanie. Szwalnia sukien i wszelkiej 
bielizny. 

PIAC Tiradente<~ n. 25 026 
PISANIĄ K4· DASZYSIE~ 

uczy 
Ellsa ()oustantina Rocha 

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

wszelkie roboty do przepisywania 
na maszvnie. 038 

PBAKTY(JZNA SZKOŁĄ 
HANDLOWA. 

Przy uL Dr. Muricv n. 103 na pi~trze 
Dla bacbalterów i koreapen· 

dentów 
Cały kurs trwa 15 miesięcy 1 w skład 
którego wchodzą 4 biura: bankowe, 
łabryczoe, składów burtowych, ko· 

misowe. Zapisvwać się motna 
· zaw~ze 027 

---------------------------ADWOK&(ll. 
~~==~~~~~-----------AZEVEDO MACEOO 

i DR. MACEDO FILHO 
Prowadzi ws~elkie sprawy cywilne, 
handlowe, kryminalne oraz sierot w 
każdej miejscowości stanu Parsna i S. 
Cathuiny. Koszta z g6ry płatne. Biu· 
ro Av. Vice1te M•chado 20 078 

DR. BE!I<IJAMIN LINS. 
Biuro Croncelheiro Barudu 18 t (063) 
---o'"AVID ~ILVEfRI\ DA MOTA. 
2 biuro rejentalne S•erot i Inventarzy 
Przy ulicy M&rechal Floriano Peixo• 
to 2 a. 042 

DR Gł\STAO FARIA 
B'uro Plac 01orio n 49, ~Telefon €26 
044 
-DR HUGO ANTONIO DE BARROS 
Bturo ulca Buenos Aires n 16, feie 
fon 666 080 
-- DR UL Y ;:,::i ES VIEIRń 
Biuro ulica Rło Branco n 81). Tele 
fon 376 C*J 

Największy wynalazek dla leczenia svfilłsu 
Eli.:x:i.:r .~9:1.4'' 

u1nany przez Narodowy Departament zdrowia publicznego pismem dn. 11 lutego 
1916 rok11, Nr. 26 

Zwalcza skutecznie syfilis bez niebezpieczeństwa dla injekcyj. Jest ener. 
gicznym środkiem, czyszczl\cym krew i lelrardtwem wielkiej warteści. 
Jut przy u~yciu trzeciej flru;zeczki, objawy choroby nawaŁ powatniej• 
szych: plamy, fistuła, pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikają jakby je ręką 
odjał. U 9G0/o mę~czyzn ~tmatych, którzy za czasów kawalerskich, choro· 
wali na choroby sekretne choroby te pozostai'ł cbronicznemi i to jest 
przyczyną, ~e tysiące kobiet zamętnych cierpi14 na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'Joroby spowodowało, 

3 flaszeczki wystarcz14 zupełnie do odzyskania waszego ~drowia 
i uratowania waszych dzieci od prz}byych następstw. 

Dla dzieci syfilistycznych jest ,.ELIXIR 914" najo<łpowiedoiej-
szem lekarstwem, ponieważ nie atakuje żołądka i jest przyJemnym w 

~ utyciu. "ELIXIR 914• nabyć motna we wszystkich aptekach i skła· H dach apteP-znych w Brazylji. 
~ GłóWBJ' skład Galvio e Cła S. Pau.ło, .A.v Sio 6oil.o 143 

~~~lfllj~~ 

~~~~~~~·l~łm~~~~~~ 
~ Szanowne Panie ! 

W ciągu 4lch godzin uwołnió się motecie od kolek macicz• 
aych1 jetP.li utvwaó bedziN'ie .. Ft.UXO SEOI\.TINAc 

uznana prsez Narodowy Departament Zdrowia Publiczneso, pismem dnia 28 
caerwca 1915 roku. Nr. 67. 

>Pioxo-8edatina• Jest jedynym znanym produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lec.l!eniu niedomagań kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ciągu 4·cb godzin. Utywany 15 dni przed 1 

porodem, ułatwia poród, zmniejsza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed nast'łpstwami krwotoków, tak cz'łstych przy 
porcdach ... Przy innych chorobach kobiecych .PlDio-Sedatina" 

~ działa zawsze skutecznie i leczy wszystkie niedomagania kobiece. 
~ Zaleca się lekarzom i akuszerkom, 
(ill J6(3yni depozytarjusze: 
~ Qalwilę & Cła SAo Paulo AvenidaSAo JoAo 146, 

~~1;;,Qp1if~ti~~ti!lf~~11~ ~;,~ 

=B2BBBRB~NRB2BBIDBBBBH2RM2~2B 
III Towarzystwa Praaeaslde Zegłagl llorskiej. 

1 ,,Ghargeur~s Reunisn i "Su d Atlantique'' 
łl Reeularne odjazdy z portów Santos i Rio de Janeiro 
B do Hawre i Bordeaux. 
łl Komunikacja najszybsza i najwygodniejsza statkami lu
li ksusowemi pospiesznymi, które odbywają podl'6~ z~ Santos 
11 do Francji w 16 d.niach, oraz statkami specjalnie urz,dzo• 

l
~ nymi dla emigrantów, którzy znajdą jak najwygodniejsze po' 
a mieszczenie 

Statki mają do dyspozycii kabiny III klasy. 
Podr6ż z Bordeaux, z Havre czyh z Pallice do Gdańtka od 

11 bywa si~ pociągami francuskiomi aż do Dunkerque, a z Dunkerque 
li do Gdańłka statkami komp. francus~iej • Transatlantique•. W ten 
ij sposób uniknie sio różnych nadużyć, na które nieraz bywają nara 

fł11.,. ieni •••i Ń~jbJifSiY ";dj~·t·d~· Europy 
.a Z IIA.NTOII Z RIO DE JA..NEIRO 

•LUTETIAc 9 lutego 10 lutego 
• BELLA ISLEc • 14 • 

~~ , FOR~IOSE• • 29 )) 
B łM~SSILIAc 8 marca 9 marca 
• Sprzetlat biletów z Brazylji do Polski oraz z Polski do 
11 Brazylji t, zn. (bilhetes de chamada) załatwia i blitszych in· 
11 formacji udziela 

l Ignacv Kasprowicz 
Avenida ł ui* 'Xavier N 281 K~rytyba. 

fl:all8111111:iiRBIII1JIIIIII'IBIHIIIIIIIIIII.BSIIS 
Charutaria e Casa de Seccos e Mo!hados 

Jose K o er b e l. Importuje wprost. 
Zaws~e ma składzie ~nystko. eo wc~odzi W: zakrts. materjalów spojywczyc 
Wielkt wybór: cygarntczek, faJek tuteJszych t zagraAtcznych, torebki na t)to 
i wuystko potrzebne dla palących Skład znanych ~ygar bahiskich jak: s 
erdic:h & Cia; Stender, D.mneman, Costa, Ferreira & Penna, M. Sennin & Ci 

Ulica Jose Bonifacio N !4 

--------------------------------------------------~ C A S A B l C H E L S przy ulicy 16 de .Novembro N.:7o. 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Eroesta Bichels 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapelt1szy dla pad i dziec 
zabawek, materiałów" przedmioty whściwe na. preseoty, oraz na ka~nawa 

Wartó ,przekonać się osobiście o dobroci towarów j&ko też 0 ni 
kich cenach 013 
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