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~ Ci1r&rt, lCCIDiCt 
"Cudu D&d Wl1ł,~~. 

zajęła miejsce walki partyjnej, Spotkali sic porządek i normalny ruch miasta. Ulice za.. wojska łegalne1 witane entuzjastycznie prze~ 
bowiem na szańcach wczorajsi nieprzy!acie· mieniono na pole walki. Urzf;dy telegraficz. mieszkańców. 
Ie przy jednej robocie! ny i telefooiczny, jak i stacje kolejowe· do· 

I Bóg pobłogosławił zjednoczeniu dusz! stały się w EDOC rewolucjonistów. Gdy rewolucjoniści zauwaty!i, źe ich za, 
Irlżmyi i my za ich przykładem! Zaniech~j· Dnia 10 lipca b. r. rząd, nie posiadając miary ~ię nie udały i ~e zmuszeni , b~dą 

Lat cztery upływa od chwili, gdy bohater• my walk partyjnych! B'łdźmy godnymi na· dostatecznych sił zbrojnych, gdyż prawie ust~pić, starali si~ wszelkiemi sposobnmi 
skie wojsko polsicie wygrało sławną warsza w zwy Polaka! L S· wszystkie bataljony wojaką slanowego przy. wyjać z ty .!h kłopotów z honorem, a prze· 
ską bitwę na bolszewickim·najeźdźcy, którą łączyły si~ do rewolucjonistów, zmuszony dewszystkiem uzyskać przyrzeczenic amne· 
słusznie nazwano ,,Cudem nad Wisłą".-Sta. był opuścić miasto Sao Paulo i pre!lieać się stji, jako warunek kapitulacji • . W tym celu 
ło się to da li sierpnia 1920 roku, w samo J· 111 ł. UJI''L.'""'t.ls eAUJ!Alł'C!!l" do Guayauna, w pobli~u miasta, gdzie pre· zwrócili się do generała Abilia de Norouha 
§wu:to Woiebowzi~cia NaJaw. Marji Panoy4 •A 11' Ulilivala IlV łł' V Y ~w zydent stanu ustalił prowizoryczną siedzib( i do prefekta miasta Dr. Firmina Pinto, od 
lat cztery uplywa, a ·przecid wspomnienie .. s• ~ 'na ~i'łll"' ~ rządu stanowego, w oc~ekiwaniu nadejścia którego uzyskali przyrzeczenie udania się do 
tego zdarzeaia, tego wysiłku narodowego zo' łł' &V lf illl!!ł V ~ wojsk federalny~h .r z innych stanów. Rio i przedło2enia ich warunków prezyden· 
staje w tywej pamięci u wazystkich Pola· Skutkiem eksplozyj ~ul armatnich w wie· towi !lepublikt. Dr. Firmino udał si~ rzeczy· 
ków. Jego bohaterowie, im większ~ nas od (Dokończenie). lu miejscach ws~cząl się potar, niszcząc o· wi~cie do Rio de Janeiro i przedstawił Drowi 
icb czynów d1ieli odległość, coraz WitJCej Wojska tewolucyjoe, po uwi~zieoiu ko- oaromne fabryki i mieszkania prywatne i po, Bernardesowi smatny lus miasta s. Paulo. 
roso" w ch wałe w oczach narodu. Ludzie.. meodant6 . k t .1• t . lk' chłaniajłłc setki of1ar w ludziach, starców, Otrzymał jednak odpowiedź1 te rz~d fede-

p ·t d k' H 11 . . . w WOJS us aw11 arma y w1e tego k b. t . d . . 6 t . h b' .1 . b d . . d tych wydarzeń tworcy, II!IU s 1 a er IIDDI kalibru na Poiu Marsowem (Campo de Mar• o 1e y ~ ztecał a mo s wo mnyc ro 1ąc rany me ~ z1e s1ę w awal w układy z re· 
wodzowie, ksi'łdz Skorupka i wielry bez• t ) . 1 l dd - ł • k b kalekami. wolucjonistami, gdyź roa dostateczn4 ilość 

l . . kt" • e 1 wys a y znaczny o z•a WOJS a uz ro. l C ~;. 1 d ló • 1 1 · 1 b · k dl 1 · · · imienni1 s~arzy ~o merze, CIJ urycA rycer• jony w karabiny zwykł& i maszynowe w kie· zęoć u no.c.• zna a~ szy. s1ę, nas e ez WOJS a a st um1ema rewolUCJi. Przyrzekł 
ska Smierć spotkała od murów Kijowa i runku pałacu ną Polach Eliz«!jskich z za• środków do !yc1a, !zucała się_ na a.· składy z jednak ~refektow~, te woj~ka legalne, ~Ie 
i wzt~órz Wilna at po Wisły brzega.ł i ci, roiarem nakłonienia litraży pałacowej do ~~wno§cią &klepy 1 .młyny, 1 za..,aerała, co mo!nośct będ~ s1ę _stara~y 1os~c~ędzać ~~a· 
którzy z orkanu wojenneao bezpiecznie uchro.. przyłllczenia si~ do rewolucji i wydania pa JeJ w r~kę wpadło, ms~cząc. wsz7stko; Tr~a- sto1 bombard~J~C JGdyme mae}sea za]~le 
niwszy głowy, dziś zaszczytne męst~a nosz11 łacu wraz z prezydentem stanuJ Dr. Carlo· l~ to tak dłu_go, dopóki wo~ska r~wo.~CJ]De 1 przez rewolucJomstów .. 
ozdoby,-ci wszyacy stau, się dumll i chwałą sem de Campos w icb ręce. Złe jednak prz}l· me przywr~c•ł.Y porz11dku 1 be~pae~enstwa Z~e~ydow&ne stanow1~ko. prezydenta Re· 
narodu. Na nich si• w dniach słaboaci, wy· jęci przez strat wojskowąJ strzesąclł pałacu, w porozumieniu z llrefektem mrasta 1 preze- pubhka od~brało rewołu~J_on~st~m dalszą chęć 
siłków i niebezpieczeństwa myśl Polski za. rozpoczęli silne ostrzeliwanie pałacu. Odpar' sem Tow~rzystwa han.dlowego. . obrony, m1mo to zwróc1h su~ Jeszcze do pre
trzymuje, - z ich czynów czerpie si~ siły ci przez straż pałacową cofoęłi siQ, zJsta• _Przerazon~ lud_oojc z~czę~a gwałt?'!me zydenta ~tanu Dra. Ca~lo~a de C~mpos .z 
i Otuchę na przyszłośó. wiajqc dwa karabiny ma.:;zynawe w r ku uc1e~a6 z. ~masła 1 chromć su: . w_ mieJSCe propoZYCJII poddama stę .~. ~orozomtema s1~ 

Bo był to tyceraki czyn pelskiego toinie. wo'sk Je aln ch Q hezp~eczDieJsze. Sama tylko koleJ Sao Pau1o w tym celu generałów A01ha de Norooba 1 

rza. Wtedy. ady czerwony najtźJźca zalał ~ bit!ie fe· "wzi r bardz~ cz 00 ud iał Railway wywiozła do Jundiaby i C~mpinas Eduarda Socratesa, szefa wojak legalnych w 
kraj po same brzegi ~i?ły, ~rólowe~ po~skich l ze strony rząd~ sta:~wego maj!r ltarc~H'o przeszło 20_0 tysiQcy mie~zkańców, ~obiera S. ~au.lo. Przekonani Je~nak. ż_e ci genera· 
rzek, gdy ~a~szawę. JUz ~os1ęgały Jeg~ kule, Franco szef kancelarji wo·skowe' prezyden• )ąc za przeJazd zmźone ceny a . b1ednych łcw1e 1 rząd stan?WY _me ustąplfł _od_ swych 
gdy Vf Ber.hme tr~~aono JUt. na zwyctęstwo ta stan'u adjutant poruczn~k TeJorio Brit pr~ewozlłc za da_rmo. Pona_-dto tySlłłC~ osób warun~ów podda~~~ su~. na łask~ 1 m_ełasl\~, 
mosktewskie-żOłmer~ polstu o Wssły opar· i brat p;ezydenta stanu Dr. AJmirio Campo~ ucteka~o drogam1 k~łowema. szefow~e ~ewolccrJ_DI •. me czekaJ&C ]lU~ na 
ty brzeg dobył z gł~b1n aęrc~ ten szJachetny który w C2.1lsie bitwy z , ~ . ny IZ ' WoJska rewoJucyJne zabrały dla swego odpowted~ opu§cth m1asto S. Pauło w nocy 
zapał i wysiłek dła obrony ojczyafych,ziem, w nogę ~ .,. użytku setki automobilów prywa oych i mnó. dnia 27 lipca b, r. 
jaki jest potrzebny dla wielkich dzieł i - · stwo zapasów żywno~ci, gazoliny, sienników, 
zwyci~~ył. Bóg pobłogosławił jego orężowi. Wkrótce potem armaty rewolucjonist6w obuwia i t. p. Miasto pozDstało bez światła 
Zołnierz polski przypomniał dawne rycerskie ustawione oa Polu Marsowem rozpoczftły i bez środków do życia, ulice świeciły pustka· 
zwycięstwa narodu_ bombardowanie pałacu prezydenta, kule jea mi, każdy krył si~ w kąt bezpieczny. 

Ale dzień 15 sierpnia przechodzi do hi· nakte" chvbiwszy celu, uderzyły w koleidll~ Dopiero po porozumieniu się rP,wolucjo· 
st~rji nietylko jako :.dziefl toloierza polskie Serca Jezusowego" gdzie zabiły kilku ucznió\f, nistów z prefe~tem miasta, zaczqto miesz. 
go«. Przechodzi i jako •dzień narodu pol. a także w domy połoto~e ·w sąsiedztwie kańców zaopatrywaą w tywnośe i inne po· 
skiegoc, sknpiooego w jednej myali1 zorga pałaco1 które znacznie uszkodzone został . trzeby i czuwać nad ich bezpieczeństwem. 
nizowaoego do walii ze złem, idąrem od Bombardowanie pałacu, a następnie zwr • Po bez:.1stannem bombardowaniu po~ycyj 
Wschodu. W on dzif6 zabiły serca całej cone przeciw koszarom wojsk legalnych i rewolucjonistów przez wojska legalne, re
Poleki w jt>den ton, a myAii wsz}stkieh zdo. budynkom, w których znajdowały sie urz • wolucjoniści widz11c, że dłużej nie utrzyma. 
była jedna myśl walki w obronie najświqt- dy stanowe i sekretarjat sprawiedliwośc, ją się w mieście zacz~li się wyccfywać w kie• 
ezych dóbr1 wiary1 ojczyzny i ładu społecz. trwało przez cały dzień wyrzadzając ogro • runku Lapy, zabierając z.e sobą broń i amu· 
nego. Zsoda powainiooycb dQtąd slroonictw ne szkody m&terjalne i paraii~ui'łc zupeło e nicję, zaś dnia 28 lipca weszły do miasta 

~ 
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Wiadomości 1 Po 
ZATARG W PRZEMYSLE GÓ RNOśLĄSlUM. 

JEGO OSTATECZNE Zaż&GNA~ IE. 
W związku z trudoo~ciam~ gosgodarcz ' 

mi, jakie wyłoniły SiQ w ostatmch ma e ·Ją• 
cacb na Górnym Sląskii, powstał niebszf:iecz• 
ny zatarg pomiędzy organizacjami ptz"m Y'• 
słowców górniczych i hutnic1ych a związka• 
mi robotników na tle ź'dania bard~o W\SO' 
kiej obniżki płac robotniczych. · Jeszcze w 

W -&lCI O "'D·'"'" V• - Patri tu, nędznico. Jesteś zdemaskowana. nicznycb, a w takim razie niemożliwem mu będzie - Ja niebawem wrócę 1 Bfldź zupełnie spo· 
w 11111 ~VMł Wydaj swoje ofiary, a wtedy będziesz sobie mogła stamtąd się wydóstać! . kojuy l 

pójść, gd:de ci się podoba, • Alfred potakuje jej i zabiera się natychmiast - Po co ty właściwie jedziesz i co cbeesz 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch Czy to by nie spadło na nią; jak piorun i n1e wraz z ni14 do dziełs. ZabijaJfl oni najpierw te duwi we wsi? 

przez Jerzego · Bornes'a. zniewoliło jej do wyzoania, idzie się Gretka i Liana gwotdziami, a potem §pieszll jeszcze do tych dwóch - Chcę widzieć i słyszeć, co woźnica tam pocz-
208 znajdują, aby siebie tylko uratować. innych wychodów i zabarykadowują je również że- nie. Jeżeli zobaczę. M nam jakieA niebezpieczeństw o 

Prcszę wiQC uczyn1ć zadość mojej prośbie i nie - Tak jest l Ona musi wyznać. Ona musi, a nemi sztabami, grozi, to jeszcze zawsze wczas uratować sie potro:~• 
wracać nawet na zamek Rotenburg, tylko roiesl'lkać podtworna istota l - woła hrabia Egon, nie mog~ -"' Teraz zosteje nam jeszcze tylko woznica - firny. Ty mu~:~isz tu tymczasem na ~Straży zostać 1 
w mieście. A i tam niech si42 pan ma na baczno• opanować swego oburzenia. A jeaeli nie zecbc~, mówi Fauny wracajf\C do hali - bo je~eli m:~ - Hm, plan twoj wcale dobry 1 mruc;,;y A.!fred 
ici, 1dyl przeciwko podstępowi i intrygom tej da· joteli siQ będzie wypi9rała, wtedy ••• na Boga •• • l jutro d miasta odjechać damy, to któż nam zarę zamyślony: - Ale jo!eli cię we wsi przyłap1q ? 
my nie ma wprost skutecznego środka. Nie , kończy on, gdyt w tej chwili otwierają się czy, że oa nie wróci z policją, aby za starym Ber- Zwał, że sprawa ta dla ciebie bardzo nteoez. 

Nie zapominaj pan tez, panie hrabio, te od za· drzwi i wehadzi hrabina Olga, we wspaniałej toałs· toldem szukać ? pieczna l 
chowania &iQ pańskiego wobec hrabiny Olgi zależy cie i w całej pełni upajaj14cej swej piQkoości. - Dlatego najlepiej będzie, aby§my jak naj- - .Nie obawiaj się ty o ~nie 1 Mnie nikt w 
pomyśhy, czy nie pomyślny skutek naszych usilowań. Ze zwodniczynl u•miechem oa uatach zbJiza stQ prQdzej 'stąd się wybrali! - odpowiada Alfred, a świecie nic nie zrobi l . 

~podziewam eię, ts panu wkrótce jut coś sta· Oll& do Egooa. ' po chwili dodaje zamyślony: Naturalnie, te w takim - A w jaki sposób myślisz wróci6? . 
nowczegt btdę mógł dooieAć. Zresztą mote pan razie, nie bedz.iemy mogli przeszkodzie ewentualne- -- Ba, chyba, że jeszcze gdzieś o konia się wy• 
by.S spokoJny, postaram ja sią ju:1 o to, aby nam ROZDZIAŁ CLXXXV. mu uwolnieniu kasztelana l starać potrafię. Mogłabym twego wierzchowca wziqć, 
ani hrabina Olga, ani baron nie uciekli. Ten ostatni Bez ratnako 1 - I Liany! - uzupełnia Fauny. - Nie, to ale zostawię ci go lepiej na wypadek nagłej oo: 
jeat •nów w stolicy i atrzetODJ jest przez jednego l · nio idzie l Musimy tu zostać na straty. l woźnica trzeby. Nie można przecież widzieć, czy w mi!l· 
tajnego ajenta. Dla Ulpokojeoła swego chciałbym Na wolanie Faony przybiega Alfred do hali. koniecznie tu zostać muei, zamkniemy go w wietyl dzyczasie znowu ktoś z wrogów sią nie zjawi. Mu · 
te! i w zamku Roteobure miee dwóch agentów. - Gdzie on jest? Gdzieś starego widziała ? Alfred bardzo siQ waha i namyala. Nie można siałbyś oatnralnia w tym razie u<.:ieczh się ratować! 
Czy nie mógłby mi pan tu pomódz, panie hrabio, pyta on, patrzlłc dziko w około siebie. przecież wiedzieć, co się mimo to zdarzyć może . A·frad podejrzywa Faony, że ona si~ chce wy• 
przyjmujfłC ich niby jako swoich lokajów l - Oto... tam ... w kilcie l - woła Fanny, Ci sami ludzie, którzy raz tu Jut za Lianą szukali, cofać i wi~bj .nie wrócić, ale ona go co do tAgo 

Z najwyt.szym szacunkiem, uniiZony 1ługa pana wskazujile w eiemny gł14b sieni, gdzie się przesuwa l mogą wróclć i poszukiwania swoje wznowi6, albo l r.:upełnie usi)r.kaja, 
hrabiego. cią6 ludzkiej poataei. Był on tu przy drzwiach.. . woźnica może się w jakiś sposób uwolnić, a wtedy Na podwórzu zaprzęga woźnica tymct:asem kosia 

Z największfł niecierpliwością i irytacją prze- i chciał wyjś6 ne podwórze; lecz gdy mnie zoba- całą wieś tu zwoła! do swego wózka. 
czytał hrsbia ten do niego zwrócony list Rittera. . czy l, cefnąl się napowr6t. Stój ! - woła ona grotnie N d j . . . d ść dł 1 6. W tam wychodzi Panny z torbą swą podróżnfł 

KomiiW'z nie przyznal mu l!lłQ wprawdzie do i celuje z rewolweru. ara z~ łł st~ ?01 J_eszcze .? ugo, ec_z te ze zamku, i zblita się do niego z uprzejmym 
swego właściwego nazwiska, lecz mimo to poaiadl , - Nie strzelaj - syczy Alfred. - Bo wystrzał mog~ przyJść ~o ~adneJ d~JZJI. Noc' zostaJe na uśmiechem. 1 
jut cale zaufanie hrabiego, który przekonany jest, sprowadzi nam tu wotnicę. odnn~n~ za,ws~e Jedn? z nich na .st~azy, na wypa· - Czy we:tmiecie mnie do wsi? ·- przemawia 
u sprawq swojlł w dobre oddał ręee. To co mu Dutymi susami dostaj& oo siq na mieJsce, dek Jakieg?1 mes~odz!ewanego Z~J~Cla. on11 uprzejmie. 
Ritter donosi, je11t więcet, nil on siQ sam spodziewał. którew stary Bertold zoiknl!ł i w te; chwili słys~y Na razie panuJe grobowa Cisza .w ?bszerne.m, - Dlaczego nie? - odpowiada Henryk: zd1.i· 

Wi42c ms on LianQ i GretkQ odrazu odzyskać l zapadające się drzwi schodów do podziemi prowa. starem zamczy_ska. Nad~dniem _u~azuJe 81f( w~tmca wiony. - Czy panienka aa zawsze już stąd cb<!e 
~ka on siQ jeszcze na razie o tycie tych dwu dzących na podw~rz~ 1 wcho~z1 do sta}ni,,aby komowt swe· wyjecba~? A ja myślałem, te panienka ehce tu 
drogich mu istot, bo cóż się z niemi stat może, Wściekle zły rzuca kBiQ były aktor na drzwi mu wydztehg pasz~ 1 go na!Jmć. • czekać na pana barona l 
je!eli Olga aiebezpieczedstwo jakieś zwietrzy l Jateli i trząść niemi zaczyna, lecz uaramoie. . Fa.any ?bserwu]e ~o z 0~~8 · .Po'YziQł~ ona pe· - Kto wie, kiedy on przyjdzie? Nie chcą ja 
ślepym narzędziom swej woli da rozkaz zgładzenia Wtem przystępuje Fanny i mówi gniewnym wJen ~łan 1 cze~a tytko cb~Jh, w ktoreJ srę Henryk tu dłutej sama przebywać l - odpowiada Fnnny. 
nieaaezQsllwycb, be1bronnych of1ar l głosem: do wy1azdu szyKować zacznie. Chcę wrócić do swej ojczyzny 1 

- O, ta żmija l Ta dyablica! - zgrzyta on w , - Zost~w~r tego stareg? durnia tam na dol~J Alfred ~pi mocno i nie widzi pakowania i przy. . .- No, przezem?ie 1 - mruczy lianryk obo· 
bezwładnej złoAcj.- Zaduiilbym, zmi&żdżyłbym Jq? lam ·on naJlepieJ schowany 1 rzeczą naszą b~dz1e gotowań Fanny. BQdąc już zupełnie gotową i ubra· JQtme. - Ale c6ż "'~ stanie z koniem panienki ? 
Chciałbym zeznanie jej zbrodoi z piersi jej wydrzeó teraz tylko, aby on się stamtąd nie m6gł;wydostać. ną do wyj~cia, potrząsa ona wspólnika swego za Czy go panieoka nie my~li ze sobą zabrać p 
i zniszczy6 j14, jak ona na to zasługuje, ta piekielna Zabarykadujemy te drzwi, htak on będzie uwiozionyl ramię. . - · Nie l Jest to koń blłrona, i 2.ostawię go w 
obłudnica. - Masz sh1szno~ć l - woła Alfred. Ale czyz - Ja jadę z wo~nicą Henrykiem do wsi- od- stajni dla niego. 

W oburzeniu swem zapomina on prawie o prze• on tam nie znajdzi~ _innej drogi ~yjścia? powiada ona spokojnie i obojętnie. Woźnica nie ;zadaje jej żatlnycb wiQCAj pytań. 
strodze ft1ttera. Cóż, gdyby on tak teraz z listem - Trzeba bQdz1e~w ten sam sposób pozamykać - Co? Tr stąd wyjeżdż~tsz i mnie samego tu Przekonany on je"'t, ~e staro60 kas;::telana ja' tu 
w rłku wszedł do Olei i gdyby jej krzyknlłł; i resztQ drzwi prowadzącyoh d J tych skleph ń piw· chcesz zostawić l -- mow1 on niechQtnie. .nie r:na, i ie w <'g61o c'· ły z:<hl'l>k l''i Je~l _,

1 
, 1• 
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:OB. AL'LEGRETTI FILHO.I uzależniły podpisanie umowy od Różne wiadGmości .. 

. LE~~ENIE OGOLNE . decyzji zjazdu rad załogowych. 
Specu••nosc: chrlroby kobiece ~ dzle· Dnia 30 maJ·a odbvł się zj'azd rad NIECO • MARSIE. '"'A•ZYM .,AJ-

cinne PrlyJ.!r.UJ·e od 10 do 12 1 od ~ ~ , J • v ~ n 
. . załogowych, ktory przyjął do BLI2SZYM SĄ ~lEDZIE. 

do 5. . d . . d t 
Kon!!ultrnium i rez:vdoncla: ut. Cnm- Wla omośct propozycję prze s a- Dnia 28 sierpnia b r, planeta Mars. 

mendader Araujo n, 5..; Telefon n 650 wicieli rządu, polecił jednak orga- w swej wedrówce po przestworzu po-
O 2 nizacjom zawodowym przeprawa- deJdzie do nas tak bl11ko. 1ak ni&dY 

dzić głosowanie w poszczególnych jui przez nast~pne ~to lat Dtje to po· 
zakładach za przyjęciem lub odrzu- wód do najróża1ejssych d!)mysłów, a 

mtestacu kwietniu 1924 roku prze- ceniero tych propozycj·i, 1.ak rów- maanowicie wielu s~&dzi, że b~dz•emy 
mysł ·górnośląski dotychczasow. ą mogli rozpatrzeć 119 na jego p:>-

l nież poczynił starania co do obniż- wt.!rzchai, a nawet zawh,zać jakiś sto-

·--' •• 

umowę zarówno w przemyś e gor· ki cen artykułów pierwszej po- su 1ek z Jego mieszkańcami, naturalnie 
niczym jak też i hutniczym, żą~a- trzeby. o de tacy tam iltnieua. CJ jest moili 

nie wykonują waruok1w usłano· 
wionych przez Traktat wersalski. 

Bvb równiet badana kwestja 
długów miedzysojuszoiczych, Po 
stanowiono kwestjt: t~ przedłotyć 
komisji •technicznej do zbadania 
przed zwołaniem konferencji dełe· 
gatów krajów interesowanych. 
Sprawę amnestii oddano do zba• 

dania komisji pra wuiczej. 

baletnieą w jednym z t~at!'zyków 
francuskich. Baletnica ta w nota1 
tl::acb •Sinobrodego« ftgurowała 
poJ nazwiskiem •Brazvha• a po!i· 
ej a zbadała, że je&t nia p. Laborde1 

wdcwa po d1.1ennikarzu brazylij
skim, któta miała błitsze stosanki 
z osławionym •Sinobrodym•Landro 

Papierosy • VEADOc 
La Reine 

mies~ani'l'ł wvszultana 

jąc obniżki zarobków w górmc· N k f · h · k' db ł we wprawdzie, alo wcale niepewno 
twie około 28 procent, w prze- a on erenC)aC ' Ja. te 0 Y Y Ta blaskość nie iest znowu tak w elka, 

'l h t . k ł 35 t się w Województwie śląskiero U· bo zawsze wynosllć b"'dr.ie około 34 m•lj. 

Dt>lr.gacja niemiPcka zgodziła się 
pod~isać protokół kom1sji repara
cyjnej, dotyr..z~cy środków po 
trzebnych do wykonania planu Da· 
wes'a tj. zaleconych przez między 
narodową komisJę znawcow fmaa 
s •wvcb. 

Niemcy - Minister niemiecki ,.;,,t.•I''711'11P11o::.~ 

mys e u mczym o o o procen d ł · k ć h ał k · • . . b · d •t a O srę uzys a ue w ę uprec· k•lometró " a czy to n e troch~ r.a 
Orgamzaqe_ TO otmcze ~ rz.uct Y twa ślą:;kiego w sprawie obniże- wiele na n~sre s•emtkle stły • zdoi· 
k~tegorycznte teg~ rodzaJU zą~a- nia cen wszystkich artykułów o 10 noścll N , pewneJ górze w s~wa· carJi 
n~a . pr~emysłowc~w, mo_tywuj_ą~ rocenl l maj~& un~&d--lć stactt; tekgref1.1 bez dru 
msktemt zarobkami robotmczemt 1 · p N t n· db ł . ł tu o niebvwałeJ sile fal elektryczr.yi..ll 

, . as ęp te o y c stę g osowa- 1 1 1•• d . J 1r: b faktem że ceny artykułow pter- . ól h kł d h l a o to ty ... o ot4 pre>te t l 1en 
· ' t b · t ·e d a· me w poczczeg nyc za a ac ; cz., niew 11d m., kt(J da potrzeb"e na 

wszeJ P.0 r~; Y ~te5 s wt. r z )ą pracy za przyjęciem lub też od· i ta milJon i, Astr'm·•mt•w•o cł..łogo św a 
tendenCJI zn~LkoV:eJ. ytuaCJa. o ty· rzuceniem propozycji rządu. Dnia ' ta rteczyw•ścle dołiJŻ' wszelit ch st
le była groz~ą, z~ o tłeby me da· 6 czerwca b. r. w Katowicach od- ruń, '11by li korzystać z diinej chw1h we 
ło stę załatwić teJ sprawy w dro- b ł . . . dle m. ,ż, aśc1. 
d : k. ś . ·a ogło Y o Się ostateczne posredzeme or- Według wiadomości' F ladel!Jl satr'l 

b
ze Jat Je~? ptorozu~tem ' m t .. h. ganizacji robotniczej z przemysłow- n·>mowie tamtejsi maią zarmar osieJlić 
y nas ąptc za rzymame wszys KIC • kt. k' . 1 

• 

kł d , h t · h · k l. cam1, na orem waru n 1 zapropo- siv na Je tnyrn z na wyznych szczytów 
za, a ow, u ntczyc. l opa 7 na nowane przez przedstawicieli rzą· tó"" Alp szw .. jc~orsk·.:łl pr ~wdooodobl'\le 
Garny~ Sląsk.u, ~dyz prze:n>:s ow- du podczas rokowań w dniu 28 ma- na Junafr~J~u, l.lzbro1o,l• w dwa olbrzv
cy ośwtadczylt, ze pr~y kon]uktu- 1.3 został przez komisarza demo- ·~ie apar ... ty 1adwtelegrafic:zne. nadaw-
rach gospodarczych me są w sta . . . Y . czy ' o.:tbaorczy. o f tłach elelctryc:znvcn 

. d . , d l d · b' t bdtzacyjnego zatwterdz'lne. Zarów· długoi: lf> tys oc:v wetrów Takiem• 
~e pro~a. ztc na a :~ze stę tors w. no organizacje robotnicze jak i ·puat• m• posług wał s 9 przed paru 

d:ugteJ stro.ny to rzec~ą zu- organizacje przemysłowców na po· l11ty M"rcon• gdy otrzymał z pue 
~ełme . zrozumiałą, --~ robot~1cy ~ wyt.sze warunki wyraziły swoją stw• rzy tF;omntc:zo IJgn:sły Pr _ y pr' 
zadnym wypadku me moghby s1ę od bil tereź" "jStej h9dz1e on równ•ei o 
zgodzić z tak daleko idącem ogra· z.g W ę.t ób . b . ń becny W st-tWSt:y w kierunku M •ru 
niczeniem zarobków zwłaszcza en . spos me ezptecze • nAJP0'9in·ejs~ mottiwje fale attruno-

b t ... d · ' Oó stwo grozącego zatargu na Gór- ·yuwte oc~dkiW11ł bed4 znaku j kteg ś. 
wo ec, ego, ~e ro~yzna na . r- nym S'ląsku, który mógłb} pocią- którvby im d··w ódt. to mteszlul\o;v 
~ym Sląs~u J.est wtęk~za? mż w gnąć za sobą nieobliczalne szkody, M ·rsa otrzymah dopetz~t s~mo bow•em 
mnych dzt:lmcach ~raJ~ 1 że sze- zostało ostatecznie zażegnane. stnten•e owych m•enkańców nło ulega 
reg zakładow pracuje mepełny ty· dla ty<;ll ac' -nyc~ w"tpl ·wośc1. 
dzień. SEJM POLSKI UCHWALIŁ U- D\) .obaw i,_ktclallolwt~k nie m• na 

D 
· 26 · K t · h tar~tlnle i••dnegl) powodu 

ma maJa w a owJcac STAWY JĘZYKOWE DOTY· 
rozpoczęły się między stronami CZĄCE MNIEJSZOS'CI NA-
rokowania z udziałem przedstawi· RODOWYCH. 
cieli rządu. Po dwudniowych kon· 
łerencjach została przyjęta propo· 
zycja przedstawicieli rządu, na mo· 
cy której zarobki robotnicze w 
górnictwie miały być żniżone o 
jedenaście proceni, przyczem w tary
fie zostały zaproponowane mniej
sze wahania w obniżkach zarob
ków. Dla okręgu górniczego ta:y
fa miała wynosić mniej niż 5 pro·) 
cent a trzy procent. U mowa miała 
obowiązywać do l sierpnia. Pew
ne zmiany zostały również poczy · 
nione w taryfie hutniczej, przy
czem przeciętna żniżka taryfy w 
hutnictwie wynosiła około 17 pro
cent. 

Zarówno organizacje przemy
słowców jak i robotników w za
sadzie przyjęły propozycje rządu, 
przyczem organizacje robotnicze 

Po burzliwych rozprawach, pod
czas których posłowie mnieJszości 
narodowych w bezczelny sposób 
atakowali naród polski, Sejm pol· 
ski uchwalił w drugiem i trzeciem 
czytaniu ustawy kresowe, zapro
wadzające na wschodnich kresach 
Połski, jako urzędowy język pań· 
wowy, obok polskiego języka, tak
że Język rusiński, białorusiński i 
litewski. -Mówcy mniejszości na
rodowyc.h, a mianowicie ukrainiec 
Chrucki i białorusi n T araszkiewicz 
występowali niezmiernie prowoka
cyjnie wobec większości polskiej i 
oświadczyli, ż-e nie zrezygnowali z 
zamiaru oderwania od Polski ziem 
ukraińskich i białorusińskich. Tak· 
że mówcy żydowscy i niemieccy 
występowali przeciw uchwaleniu 
ustaw. 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Jł'op•awla i es~Ael 
BlRUTA DERGl~T- RA WlCZ 

przy uU;y Augusto St~lfeld 34 ( óg 
ul Cclombo) adre1 po~ttowy caix1 ,H• 

Curityba 

----------------------------
fELEGRA Y 

AnclJa.- Gł6wn ym p:-zedmio. 
tem omawianym przez mi(dzyoa 
rodowyc!i delegatów na Konf~rea 
ej i londyilskiej była sprawa o prOZ· 
nieuia zaałębia Ruhry przez woj· 
ska okupacyJne. 

Plt'twszy minister angielski Mac 
Oona!d dał zupełni.\ gwarancję 
prrmjerowi francu!łkiemu H ·rrioto· 
wi, że noglja nie wycofd. swych 
wojsk z Kotonji1 dopóki Niemcy 

- Przed zaknńczeniem posie• 
d~enia pdoej Konferencji m1(;Jd~y 
.,OJU'izniczej p1erwsi mimslrowie 
A. o g l t i i !lrancti, p p M -tCdonałd 1 

H>-lrriot odbyh konf~reocj~ z deiP• 
~<A h mi oit-roiecktmt w sprawie u
shmowit"nia kootroh wojskowej w 
N• m ;:zecb i gwuaocyj, )ak•e Kada 
•lań-11\Va Rzeszy niemieckiej m:~ 
j ·.ć Fraacti dla tej b~>zpiecz ństwa 

,.. ••tir • V!!. uv 
NEWYORK 

miP~'I nina 

Francja.-W sprawae opróźOit>, 
n•a zHgłęb ' a Ruhry francuski mi 
I}ISter woj ay gP.Oł!rał N >ll ·~t orz• • 
dl •tył Kl·tf:reocji lood•ńi~iej pro 
tekł oad który'll ob"'cna ~ odbyw·-t 
111 ~IQ !la~"iid'{ mtęoi~VStJitlSZOICZVCh 
•J l glrÓW- Pro1ekt ten zgadza st'il 
n t wsp.:>łJ?.iałaate mtędzyoaro1ow 
p11d k•eruoluem Lig• Narodów od 
n •śn 1e do oprótnienia teryto tum 
Knlonu przez WólJSk'l o!tupacvt•l,. 
Vs~a ~arodów ma dać Francji Zll• 
pt:ła~t cw~traacjfj rozbrojenia Nte· 
maec IJO ust l\ pieniu wojsk o kupa· 
~JJOych z zagłQbia Ruhry. 

- OprO~Dleote 11gł«:bia Ruhry 
zal~ttt obecnh od marsz'łlka F Jcha1 

jal\o najwytszej francuskieJ władzy 
WCJskowej. Pra.s!l francuska nlłł~"g'l 
na oprótaienia zagłvbia Ruhry 
prztz wojska ftancusko belgijskie. 

- Wvjecbał do Londy:111 mar 
szalek Fuch, aby na Konferencji 
mtędzysojusztliczet przedstawie swo. 
je zapatrywanie w sprawie ewakua. 
CJi (•JPr 6tnieD1a) za8łębia R.ubrv. 

-Dziennik francuski »L'O UVtec 

donosi z Paryta, ie prawdJpo 
dobnie wtnowioną zostanie sprawa 
o'iławionego mordercy o~Lantlru • 
(Stnobrodego), albowiem . 3kuało 
si~, że 1eJna z ~on jt>go, którą U· 

wazano rówmeż za zamordowaną 
wraz z inneroi żunami1 tyje 1 test 

terytorjów zaJfjtycb przf'z W(Jjska 
francusko-bełgitskic, p. Hof<>r, w mo 
wie wygłoszonej w Mu tsterze pod
czaa uroczystości pamiątkowej o. 
głoszenia republiki oświadczył, te 
prawdopopobaie zo<Jt~n~ pomyjlnie 
zdatWllloe na Konft>rencji w Lon. 
iyoie sprawy WOJDY awiatoWel, 8dyt 
U'3posobienia delegatów tej Koufe. 
re tc:i są wi~łe lepsze od poprze· 
doich, Niemcy spodziewaj" su,, *e 
... wvciQtY oa teJ K·>nfereacti opit 
·t JaJ że ~alety grun ownie i prze· 
d wszvstkiem załatwtć cstateczoie 
-1orawy mt"t"PSillf\Ce całą EurofJę• 
N tdmi~n•ł w końcu p, H •f"r1 ~e 
•H ul ga najtlltP-Jszej w4tpliwości 

1.e przec•waicv robił ~iemcom U· 
~t~ps•wa, ale te powiani usll\pic 
til{że w wi ·lu moycb sprawach. 

~ ..... u~ru::;y • V~ \Ul) · LO fi1'S 
~"'' '~'' 'l ''l -ł '•• t1 · 

Portugalja. - Z powoda po• 
<ł lSek O VI (DUChU W gt~bi kra)ll 
·ewolucji rz-łd oorrugal.:;kJ zarzą· 
i~1ł, aby wszvstki~ wo1ska z:.ai• 
duj<łce s1ę w L·zbooie i ok,.(ty wo· 
J·~ooe były w pogatowiu. Dokona· 
uo waelu aresztowań. OpinJa pu. 
bhczaa znaJduje SIQ w wieUdem 
naprdeniu. 

- Telegramv nadesłane z Lizbo· 
ay pod dat, li b. m. donoązął 
że rucb rewolucvjnyj zamierzany 
w L1zbonie ate przyszedł do skutk~. 
Wtadomości te 10f.>rmują1 te tylko 
:Jewaa grupa łudzi usiłow4ła zdo· 
byÓ karabiny maszynowe i baterji 
g.wa.rd,i repubhkań ikiej. lecz zo· 
~rała rozpędzona przes kawalerh 
tej~e samej gward11. Na czele tej 
~t'UtJY rew~Jiu~yjnej stał p. Joao 
C trniłlo Pohcja poszukuJe tak2e 
putkowatit • S..!weri11na Pereirę, po• 
w t~Die skompi'OlJlltowaaeso w tym 
ruchu. 

Bu'garja. - Z Sofji, stolicy 
ButgarJ•. liJO Jsz_, że z w•~zienia 
tamtflj'3zego zdołali zbiec byli mi· 

*"''"'mmmmmnnnnnnnmnntnnmtlłlllftnmmnmmmnnnmtiltltnnnmmmntnllnn••mntltiiłilłifłtthlłiiłffliiiihnmmnnnmmtmnliit1ntmmmnlttiittmtttnmmlttttilthłtfiihhfhiłitlmnntmtmttt• iiłiiiitthiiiliiliiiiłnhiiittmnfitniiiilitłiłiłfhffiiłmttfiifliiffifitłłiihthtnllttnmnnnttlłhilłihthtilłfhiittiłiltfflilmmutlnt~JmtttnttthłhłiPIIłlittnnntmiiiJIIIliHJMUIM 

ny, i dlatego nie myśli on nawet o tem, aby tam Zaf-ada tymczasem wieczór, a niebawelft i noc. Wre1zcie dochodzi on do jednych d-zwi saba- kój panuje, zaczyna sit znów do drliwi dobywać, 
WeJ!!ć i zobaczy6, co siQ dzieje. Wres .c:te znów druele ... Fanny n1e wraca rykadowanvch grubem1 •~tang-\ml Ż~laznemi, któ nie udaJe "'u • ·~ Jednak 

Fanoy siada na wózku, i wyjeżdża ntebn~em - N1e ma teraz najmn ejuej Wł4tpl1w śc; ie re dn muru s• prsym cowane Potom waca on znów na dół i prze:hukujo 
ta br11me z szyderczym ulm1echem ogląda on• ona so oszukllł~t, Albo .".,żs ją uwt~zi n·1? N n T widoc1n1e d::ieło Alfreda 1 Jl'anny myśh raz jeucze gruntown\e to skleptanie podziemne, 
11ę na stare, ponure zamczysko, w którego II'IU• sens! - myśli on po cbwtlt - Bo w bkim ra· on Po za t !MI drz.-lalftl musz1 być to nie· N1e znajduJe tedna~ ani n teczki, po którejby 
rach zostawtła towarzysza swego Alfr~da 1ame· z1o byliby JU~ t po n1e1o tu przybyli, aby 1 jeso sz~:zęśt.we of ary mógł doJŚĆ do gł~b!Ca W jednym kąc1ku piwnj. 
go z ic:h ofqtrami. prZ)łap,.c L-!Cr. niestety, poznaje on wk•ótce, że bez po· cy znajdl.lje si~ jtlsz~u skromny zaplls w!na. Ka-

- Poczeku% ty długo, z,.nim Ja wreco - -· Czyż i on by si~ st~d ml.d zabrać~ Matu- trtebnycb n•vzodzt nie bod&te on mógł drz•l o ntelan bier~:e Jedną z tycb Z-\kurzonycłl butelek 
szepcze ona niedosłyszalnym gło•om raln!el Jedyny to ratumk: dla niego twor~yć i dlatego zwrac:a 110 szybko do drug1tgo a wychyl" j'ł dna. Shre, mocne wino rozirzowa 

Przybywszy do wsi, zajetdta on& bez trwogi M1e wahają~; 11;. zac:zy!la wu;c pak wać pie· wychodu. lll l doda,e mu nowy<;h s ł 
do karczmy. ZostRte ona tam rvzpaznena1 tem· •1i4e 119 i odgrdo~jąc w dUl'Y po1stvpnj•l Fsnny Lecz 1 tu spo\yka go to umo. Rozczarowany, W poJnieceniu tern błyska mu nowa myśl. 
bardziej, że Henryk opvwiada, 1Ż ją z zamKu Pok-+Że on jeJ, że oua 1i0 grubo pr~elic~yła. t;llje ·n n~t eh .wił~, nte wiedl4c, co d•lec pocz,ć, O, zna on jeszc~a jeda'ł drvg~ z tego okropnego 
przywiózł On nie J8St taka głupi, "by tu z,•stać Mtech sit a z p.ersi 1eg • wyryw&. sie ivk rozpaczy. wiezienia Zna on pr~ecu:t wszystkae tajemnice 

Nie tamilcza on tet. ie kantelan sa Id z tu eo cbce dz1eje M1ech s1y kasztelan wyratUJO i l Jeżeu m~.& s •ą a •e u.ia uwolnie tę ntenezeili tego zamku i wszystkie kurytarze i drzwi, o któ· 
wieży, a wiadr m' tć ta budz1 ogclne adzłw•en•t' nawet zyjąc:, jeuc e L-in~ z grobu Jej uw,)lul ""Ił 11tot~ to czele• j' n•ec•hybu śrn •erć Co za 'Y'h zreaz'' n1kt me WIO. 

Ale w koń.:u. co to tych luJzt mt•Śd ob~bo• Jemu to WI.I)Stk • oboJ~toe mocurn.o ona tam w tet ltras~:neJ ciemOleJ zno· f"rzeb1e1a on szybiCo ai na dtugi konioc pi• 
dzlć? A ie F "'n:>J wystgpu e z wtdk'ł pewnoścua Schod~l on z wteiy po schod8Ch i chce W)JI<: '1ć mu11 Oz:,wo doprawdy bedzte, Jaieh ona z ,_n cznycb tych sldep1eń i staJe pned 1ł9bołl• 
sieb1e i ho:me za wSZ'/Stko płac•, w19C: mlu JttJ na podwórze. Lec~ cót tul... C'filłte drzwi me rozpaczy teJ me OlzaleJI. nlSZlł w murze. Sw1atło ldtarkt jeg' pada na m d• 
tu przeszkód nie myśli stawiać l ch104 110 pod naciski13m jego otworzyć, gdyż s• St 

8 
t Id . • k 1 wpuszczon'i w gr:.aby mur ielasm1 furtoezk9, któ 

. . n~ z .tworu szczotUle :eamkntęte aremu er 0 lWI erce Pe • z ~a u na ra JUŻ pewno od ntepamltln.JC:l'l cu1ów nie !tyła 
Na ncz~6cte me Dl& źandarma we wst. bfl 81 d t t k d i ć . t 1traszną t~ myśl W rozpaczy swej chwyta on otwumma. 

ten by jej z pewności'ł me dał stąd odJech•e. e 
018 00 rupiO 1 

• r • po10zyna, 8 
ll\' Ul żelazne sztanat 1 .tri_9Sttl je z całą Stlą k ó. r<J Wyszuk •wuv z wi•~ki swej' stosowny kluc .. , 

N1e zatrżymUJO ona si~ jednak długo Po k<Jlana pod D•m_ ug1 naJ~& d d i L k 1 .. .. 
wr,_ca wózkiem po~ztowym do mtasta ' ud&le Kto te ~rnvl mogł zabarykad ... wać! Kto go (} a,o mu przera eoae l trwol•• acz WSZ)S e •suwa lO kasztelan do aamku i przekroca go. 
Się wprost na dworzec kolejowy. Mast .. pnym po moa. • .uw. ·t."c:.? • • • • • . . • • • • • • • • u s low~n'a JOl \l ., dar~mne._ l Rygttt odsuwa llV skrzypi~&eo, le~l zardllwiałe 

Y •ozt! m1łos1erny. zlitUJ 110 !lad namt - woł · uwlaty stt nie poruSUJ4 1 d•i4 foli~ dopiero pt 
c::tąg1em 'hco ona bow1em na zawsze z teJ oko· W j)o.hiemiach starego 111mc:zyka PciDUjo gro• ?u, O.Jtera 1'łc IlV o mur, aby mo updć. Łr:y l•t • .1ług•ch LłSiłowan•ac:h starego Bartolda. 
hcy odf ec:b"ć· bowa tlaza, NIC u•o zdradza, te mury te ukrywa sca l wtp łC~&lCia spływa Ił mu po zmarucr.onych D:z,_i te prowadził do Clemne&o dłulitgo ko· 

Al red nie zostaje po odjeidzie jej w kom. 4 Jeszcze jak•oś iywe stworzen:a liiden ton. śa polt~zkaeb, D•cka, gorlłCI cho~: ze:nsty powstaJe rytaru, o bard'o lt~chlej jeszcu atmoeferzo. 
natach. które ~ Fanny razem zamies&k wał. bo dnu wesu;:brueme, ŚddUil skurga nte przer)'Wa lOJ '* ntm pr.t.e~a.-ko obu tym strunnym katom, któ· Wz 'wazy latarkt ewą do rokl, znika kasztelan 
pędti go stamtąd U'-1UC1e c:ałluem zabobJn -~• rzy Llan.e l jemll lłamemu tak straszny los zgo· na zakr"'CJO. 
trw g• Ud ,!e on Sit; w cc d J Wleiy i wc:bOdM straszneJ ~mentarneJ c~uy. low la _ !...- ... ······-------::-
do izdebk1 kasztelana, z której okno ma roate1ty Wtem · coi to za nmer?.,. 1 

.. -Liana usłyszała wprawdz•o pultamo ltarigo;· 
Widok na cał.q tkdtct Na kurytarzaeb oC:zywa aio wyrdnie odgłol - O, czekajcie tylko, wy, nieludzkie potwory nie mogła Jednak wyJść z kryJóWki, w której sit 

Stąd może on baczn•e śledzić, czy · sio ż.,Jen kroków. rr..,Blyk ś•Jatłlł rozw1dnia te meprse1 zgr~yta on. - CzekaJCie, dopóki ja sit n1e z ow11 upiorowar,. baronową znaJduwala, 1c1yi t. 
wrr g do zam~u nse ~bl·ż• w a&afle starege Bor rz:y1to c:aemnotGi, z ktoryeh wyc:hyla sio teraz u.-oluit;, a wtedy baada wami o1tata1a zamKnęła drzwi 1 w żaJeo apo .. eiJ otwo-
tolda znajduje or, ponaato p~1w1ant tu, io "" lucl~ka pl)atać. Zaczyna on znow o drzwi stukać, tu,łć nie rzyć u;h nie [ hciała. 
powr 1tu Fłinny przyn11jmnitj na 1164 nie jłlt Jłlt to atary kaa~telan. Z latark\ w jednej • au 1 wołać - lo.:~: daremotcl T•m na dole w po· Tak w•o; L•ana nie jest w atanie da4 kuzte• 
skazany. Ale czy t~a ona woaóle wró~ł 1 •l"q kluczów w dr1111ej r~o prasuwa on ~~~ da oa~a~b n•c: lit me odzywa - ll'ubow• c1su łanowa znailu iyc1a, i głos jej aio cloc:bocl&i do 

ak duch po tych ponury~ lkłe;uentach. Z1m- - Ona JUt ate ż1je ..• ona Mllll wi~~•J nte mo JłiO ucha. Z rozpaczą w ae"u musi ona lłJIIOĆ, 
W du.uv jego budził sio pow.tplewanta. Na lentli 1() tu se wszystkich stron; nie sn&lazł on ło Iłyszot -wzdycha 0:1 i odwraca lłO rozpaczh· ie Slf za drawaaaai znów wazyatko uc1ssa, 1 io 

djftbła! A Jeżdl mme w polo wyp•-owaclstła. te &Dl jettaeso wolne1o WYJtci•. WlC -Wszystkie usilo•anaa mołe JLlŻ •• daremne. on odchod11. 
podst~ltna żm1ja? Jeżeli go zam1erza zostawić tu Teraz Glekl e~o ten nm los. co Liano i tO• GdfDY Liana dotycbc:zas Jos-'cze iyła, byłaby Jakleś przec:zucie mówi jej. ie to tJID ruem 
jsko stróż, zamku ~ty~h w podztemlacb of.ar r war&yazko JOJ •• obłąk•ną b&ronow,.. puk"nie 101 Ulłysuła l na mo oJp.Jw1eliz•ała - ale był J•J pueal•d~Jw~a. Ie" prlyjac1ol, który j• 
Czyt ma on tu n& śmierć aies"zosnyc:h tych Leci stary kasztelan nte myśli nawet o swo. mysi k~asztdlan zasmucony 1 wraca do gtó.-nycb chc1ał uwolmć. A terali ocluedł, i ona oa nwue 
atwoneń C~<'kać? jem rozp•;,t.wam połoien1u lec:a szuka daleJ c:~h Jdów, które pro~adz'ł do bali. Jost stracona. 

:..; tp, 'd j.-go w zr.tHtil ~ knidl} ch• :lą Prze- .wytrw~le za L1aną, prcypuszczają;, żo ona tu Pods~odluy pode dr~wi, nadsłuc:łl11je on przez Padłuy na wilgotn4 podłogo, oh?wa ona szlo. 
;-ą .!,, r. ·; ~n ~ tl.ć iHl·~ tam 1 ua1lwnót po l:bt-ę• g4z1ei $Chowana bfĆ mil'1i. ·.:bwilę 1 pr,ek awuy si,, że hra ,uperny spo• ełaa"o, twat' ewą w r9kacla, ' 
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OD AK OM-= KU ROZW A ZE. 
JEST DLA SPOŁĘCZEŃ 

STWA STAN KAPŁANSKI. 

Ze wszystkich stanów, istnieją
w społeczeństwie ludzkiem, 
niezaprzeczenie najwznioślej-

. najpo-
IM{~CZrliel:szvm i szym 

•m"'""" · Natc.hniony du-
Bożym kapłan, głoszący praw

dziwą wiarę i uczący przebaczać, 
miłować Boga i bliźniego, i włas
nym przykładem, własnemi cno-

. stwierdzający te wznio 
prawdy i przykazania Boskie, 
dla społeczeńsłwa wzorem, 

Jak żyć należy. Taki kapłan jest 
dla upadłych na duchu-nadzieją, 
dla cierpiących otuchą i balsa 
mem rany ich kojącym, dla nie
wierzących-drogą do zbawienia 
wiodąc~ Dobry kapłan buduje 
Królestwo Boże na tym płaczu 
padole. 

A takich dobrych kapłanów, 
tych prawdziwych apostołów, gło
szących Słowo Boże, uczących po
kory, miłości bliiniego i przeba· 
czania, wskazujących własnem ży· 
ciem, jak znikomemi i marnemi są 
rozkosze tego świata, jego pon~ty 
i zgubne skutki, - takich kapłanów 
świat witlział już tysiące. Takich 
kapłanów-dzięki Bogu-nie brak 
i dzisiaj. 

Dopóki w Kurytybie nie było 
księży Misjonarzy, powyżej wzmian· 
kowanych, panowały tu wśród ka
tolickiej ludności polskiej- przykła
dna zgoda i spokój. Proboszcza 
parafji polskiej ks. Trzebiatowskie
go o~ólnie i szczerze szanowano 
i okazywano mu wdzięczność za 
jego troskliwe duszpasterstwo, bez
względną miłość bliźniego, wybu· 
dowanie kościoła i skupienie w 
jedhą całość wszystkich rodaków. 

W roku 1920 przybyli do Ku
ryŁyby wspomniani już księża mi
sjonarze i tutaj się osiedlili, po 
poprzedniem nabyciu realności przy 
a wenidzie Jayme Reis. Od tej chwili 
znikły istniejące dotychczas spokój 
i zgoda, a natomiast rozpoczęły 
się niesnaski, intrygi i niezgoda." 

JAKIŻ BYŁ POWÓD INTRYG 
I NIEZGODY? 

uczciwej, sprawiedliwej i ks. pro· 
baszeza Trzebiatowskiego szczerze 
szanującej ludności polskiej w Ku· 
ryty b i e. 

zamiast w tym samym stosunku, 
to jest o 55 procent z:nniejszyć 
wypłacane zapomogi, "Oświata" 
księży Misjonany zniosła je zupeł
nie, bo przedewsqstkiem chodziło 

"OAZETAPOLSKA" NIE PRZE- jej o zarząd "Oświaty" i bursę, 
STAJEBYĆPRZEZWANA "NIE- Oprócz tego pojawił się w nu
POLSKA" NAWET REDAOO- merze 44 "Ludu" rozpaczli.vy ar-

WANA PRZEZ KS. DRA- tykuł pod tytułem "RatuJcie", wzy-
PIEWSKIEOO. wający całą kolonję polską, orga-

djabłu oddać, jeżeli tak kolonista 
chce. Koloniście, potrzebującer-;u 
natchnienia, porady, oświecenia, do 
wyboru pozostawia oddanie duszv 
dziecka swego Bogu lub djabłu. 
Dalsze komentarze zbyteczne". 

Na naszą krytykę, według na
szego ~pojęcia słuszną, ks. redaktor 
"Ludu" dał nam w numerze 4Q 
taką "misjonarską" odpowiedź: 
Zwracamy na nią szczególną uwa 
gę naszych Rodaków. 

"Oazeta Polska" nazywana za- nizacje katalicide i duchowieństwo 
wsze niemiecką ch::>ciaż bez naj- o ratowanie nie szkolnictwa -lecz 
mniejszego powodu, po wyjeździe bursy księży 1\1\istonarzy, choc1aż 
ks. Trzebiatowskiego, wycieńcza- wiadomo, że każdy bursista płaci OBŁUDNE OBA WY. 
nego żmudną pracą kapłańską i około 70 milrejsów za swe utrzy- Redaktor "Gazety Polskiej" przy 
ciągłem i napaściami ze strony swych manie! rozbierani·u artykułu "Ludu" z N. 
"zacny~h" koleg~w z awenidy Jay- Te dwa fakty spowodował 47 twierdzi, że rodzice maJ·ąc do 
me Re1s na dłuzszy odpoczynek . . Y n_as 

k 1 '· M · · t ł do nap1sama artykułu o "szkolmc· wyboru oddać dziecko Bogu lub 
na 0 onję uncy, me przes a a twie" krytyku]·ącegodz1"ałalność obu dJ"abłu, wytiorą to ostatnie. Cze-
być tak przezwana i wtedy gdy '· . ' 1 orgamzacyj szkolnych muż takie złośliwe, J·eżeli nie obłu-
miejsce Jego zajął dobrze już zna- Artyk ł t · · N 

ł . . k . u en umieszczony w . dne przypuszczenie, panie Reda-
ny, zas uzony 1 wyso o cemony 45 0 t p 1 k. ·" · · · t kto 1 c 1· ·b R d kt t k. 
kapłan-Polak ks. Teodor Drapiewski. " aze y o s ICJ znany JUZ JeS rze. zy t z y p. e a or a 1e 

R b k 
. . M" . . Rodakom, marne miał wyobrażenie o czyteł 

" o ota_" . s1ęzy ISJOnarzy me Po tym naszym artykule uka:t:ał nikach "Gazety Polskiej"? My są-
ustała. Zm1emono tylko systef!l. się w numerze 47 "Ludu" artykuł dzimy, że nie tylko czytelnicy "Lu
Dotychcza~ atako~ano wyłącz~1e wstępny, w którym księża Misjo- du", ale i zastarzali czyfelnicy "Oa 
ks. Tr.zeb1atowskJe~o, z~zucaJąc narze, nie odpowiadając na nasze zety Polskiej• mając do wyboru 
mu przed~wszystk1em ~1epolsk1e zarzuty, ani nie wzywając już 0 oddać duszę dziecka djabłu lub 
pochodzem~. Odtąd zas Z'łczęto ratowanie ich bursy, wzywają ko- Bogu, zawsze i na pewno wybio· 
atako'f~ć ~Ietylko ".Gazet~ ~olską_• lonistów do popierania obu orga- rą Boga Może pan być spokojny 
ale taKze 1 wszystkich ks1ęzy M1- n· CliJ. 0 • · t h t . t K 1 0 zdrowy rozum kolonistów. Tak 
sjonarzy Słowa Bożego. Odtąd też lza J • s w l~ ~W) c . 0 Jes " u.· __ 
księża Misjonarze z ulicy Jayme tury~ 1 "Os~taty"! w ~apal~ agt· głupimi nie są, jak p- redaktor 
Reis zaczęli się uważać za jedy- ta~y]ny_m urnleszCZaJą mtędzy mny- przypuszcza. 

Oto ten: Księża Misjonarze wi
dząc, że bez kościoła nie będą 
mieli żadnego znaczenia wśród 
kolonji polskiej, zamierza~i wybu 
do wać sobie własny kościół "kon· 
kurencyjny", gdy jednak spostrze
gli, że na wybudowanie kościoła 
potrzeba sporo grosza, postano· 
wili zdobyć już istniejący kościół, 
wybudowany z wielkim trudem i 
zdumiewającą wytrwałością przez 
ks. proboszcza Trzebiatowskiego, nych polskich Misjonarzy. m1 taki ustęp: Inaczej chyba ma się rzecz zp 

CZY WSZYSCY KAPŁANI SĄ mimo przeszkody, czynione przez 
DOBRYMI SŁUGAMI BOGA? księży Misjonarzy, którzy otwarcie DLACZEGO PÓJAWIŁ SJĘ W 

"jesteś Rodaku bezreligijny? W o- samym p. redaktorem "Gazety 
lałbyś w książkach szkolnych wi- Polskiej ". Z jego budującej bo
dzieć raczej obraz djabła, aniżeli wiem wzmianki w N. 47, widać 
Boga, to popieraj "Kulturę. jak na łopacie, że djabeł nie jest 

odradzali Rodakom dawania pie- "GAZECIE POLSKIEJ" PIER-
Nlestety, nie brak dziś i takich niędzy na kościół. Od tej chwili WSZY ARTYKUŁ O SZKOL-

kapłanów, którzy więcej cenią ma- zaczęto ks. Trzebiatowskiego od-l NICTWIE"? 
monę i przelotne marności tego 

1 

sądzać od czci i wiary, zrl)biono W t t . h d . h . . 
. C_hcesz widzieć dzi_eła i prace l znów dla niego takim postrachem 

osw1atowe, .oparte, ~ak Jak.""":. Pol- -on się z nim kuma 
Ś • t · · · · s b p k · t os a me mac m1es1ąca w1a a, a zapommaJąc o swem po- z mego zwa a, rusa a 1 p.- . b · . . . t 
słanictwie, więcej troszczą się o wyśmiewano i przekręcano jego mKJalt · ~- ~:>rg~~~z~cr" 05~1~ ~we 
własne korzyści materjalne, niż o l rr.owę, w "Ludzie", umieszczono ". ~ ur~ 1 .. Wla a Z?s a Y.PO· 
korzyści duchowe swych bliźnich, przeciw niemu wstrętny paszkwil wta )mm.nt że dsutwhenqa . zapo· 
i dla których obcemi są słowa pod tytułem: "Nowoczesny Jere- płmoga SZKO na 1 ~~~czas lm dwy
świątobliwego kapłana ks. Oau- miasz" - jerlnem słowem starano , ~cana ze wzg ę ~szczę no-

sce zawsze 1 obe~me. na rebg~Jn~~~ A więc spełnia się na redakto
pod_staw~ch, ~?leraJ "~ś~__!_a!ę _1 rze "Gazety Polskiej" ono przy
zapisz się na JeJ członka . . słowie: "Modli się pod figurą, a 

m~go "usta kapłana otwiera~ się się zohy&ić_ . Go i .. pohańbić ~~o;fo~~nt z~~tyj~a ż:~~~:~~~oen~ ~ 
wmny tylko dla przebaczam a, a wobec polskleJ par afJI, aby tył- . . ' ' 

Ponieważ uważaliśmy za me- ma djabła za skórą". jest w sł(
stosowne, a nawet szkodliwe dora· wach tęgi ;r. katolikiem, a zwalc.i.a 
dzanie i pozostawianie do wybo!U katolicką "Oświatę-. Pewnie to ja
kolonistom, oddawanie swych dzie- kiś .,interes•. 
ci do "Kultury" lub "Oświaty", U· W najlepszym jednak razie nie 
mieśdliśmy w numerze 47 ,,Oa· zrobi tu p. redaktor takich, jakie 
zety Polskiej" w Kronice pod ty- udało mu się zrobić w Europie". 
tyłem "Jakżeż to budujące'· taką - Taką odpowiedź dał nam ks. 
krytykę: redaktor "Ludu". A Ks. Oaume 

ręka tylko do błogosławieństwa•. ko zdobyć kościół polski i zapa- milreJsów, dotychczas wy,3ła~~ne, 
nować nzd pclską parafją i polską od l czerwca ?.r .. o,trzymywac_ bę· 
ludnością katolicką w Ku:-ytybie. dą tylko. 4? mllrelsow - ~z~h za JAKIMI KAPŁANAMI SĄ KSIĘ

t.A MISJONARZE KIEROWNI
CY "LUDU" l "OŚWIATY"? CZY DOPIĘLI CELU? 

l 000 mtlre1s6w - 450 mil retsów. 

Przypatrzmy się teraz, do któ
rej, z tych kategoryj kapłanów, na
Idą księża Misjonarze wydający i 
redagujący "Lud" i kierujący ka
tolicką-t" Oświatą"? 

Wszystkie te jednak "roboty" i 
zamachy księży .Misjonarzy z uli· 
cy jayme Reis nie odniosły pożą
danego skutku i wywołały tylko 
oburzenie i obrzydzenie wśród 

W ślad zatem "O wiata" zniosła 
zapomogi szkolne, wypłacane do
tychczas szkołom, należącym do 
Związku "Oświata" między niemi 
i Szkole S'redniej. Był to pierwszy 
objaw macoszego traktowania szkol· 
nictwa przez Oświatę", albowiem 

"Dziwnie brzmią te słowa w powiada, że usta icapłana otwierać 
ustach księdza Misjonarza "Lud" się winny tylko dla przebaczenia, 
redagującego, który w ten sposób i! ręka tylko do błogosławieństwa". 
pisząc, jedną świeczkę świeci Pa- Osądźcież teraz Rodacy, czy ks. 
nu Bogu, a drugą djabłu, - byle redaktor "Ludu" odpowiadając na 
handel szedł. Co Boskie pozwala moją krytykę, naśladował ks. Oau-

iłtMIIHilhhMHiłiiiiiithiihhłiriiłłRfłiUiiiiihlttMiłtfiffiifłffiłhHiiłHiiłilłłlłiifiiiłitiłiiifiiłłłiffłiłhiltłłtliiłłittiftiłttłffhiłhfłfiłlłffłthfłłihflhiihliiiiłitlffftlfhiłłłłttttiłłttiłfitłiiłłiffiftłhtfłfftttfftlłtttTmlittflfttlfłłti• '"lflliitfiłttftłilłttiłiiDfttłlihiriifłhfliiifl,łłłiłłłiłiitiłhiihłłiłhhhiiiiiffhmmmmmnm~rmmml,,r.·nłtlttiłfltlłPiiłhhiiiimnTmlftfftffiłhihiłiihhiłłhimrtJIIIftłiihiłhriN 

Ponury plomyk '6ł spalonej Juł iwłeoy, rzu l wierać gdyż cale usposobienie hrabiego Egona dodaje ona gwałtownie i zbliła sio z pała)'łcym l Podskn.czywszy z siedzenia, zaczyn• on• du-
ca cJe6 na obi.•nll niewiasto która siedzi sku zdradza najwyłszą irytacj~ i wzburzenie we~n~· wzrok1om do niego. żymi krokt~mi biegacS po pokoju. Czuje, jakoby 
lona przy dr&wiacb, trzymaJile kurczowo klucz trzne Lecz hrabia Egon zostaje pozornie zupełnie ziem, s ic; pnd ni4 rozstępowała. 
w rotach. Czuje ona wiellc.~t chtć przeczytania tego listu, spokoJny. f - O gdyby ja zupełni& pe.,ność m ieć mC'głt 

W ekolo panuje niemila cisza, Wpływa go- który on przed oc,yma jej zamyka. Jest to jeJ Usta HJo olrala lron:czny uśm•ech. - uepcze ona zrotpaczona. Co teraz poc~ąr? 
dzina za godzinil Lian& si~ uspekoiła, i oparłszy bowiem dowodem, b hrabiemu zaleiy na tem, - Nie. tn zupełnie fałszywe przypuszczenie, Ja musze; list ten w swoje r~ce rlosteć ! W •e m 
azowo sw• o mur, oczekuje łmier~ swoj• z re- by treł~ jego przed nil& w tajemnicy zatn;ymać, kochana Olgo - tłumaczy on jeJ. - PowJedzia- prztcieJ. gd~ie on go sch wsl, H1! ha ' J ~std 
zygnaoj4. a to 11&, roz"•ie Slf, bardziej jeszcze intryguje łem juź p'\ni przecież_, i;e w 116cie tym nie ma •rzec d tylkr, b11rdzo !lym ud .. wacz:em, koc:h,ny 

ROZDZIAł. CLXXXVI. 

- Ach, ko1haoy Eaonfe, jak widse, to pan 
deetal llat - przemawia Olga najałodszyaa swym 
&~osom, wiciz4e w roku jeao list Rittera. 

- Czy to mołe jakie wiadomobi ~o de Gretki? 
- ~ada ona chytrze. 

Stajo ODa lobie też kolo niego, i n uca cieka• 
wy wzrok na list Le'z brabia podnosi 1łowę, a 
011• wzdryga siv przenżona, popatrzywszy w 
blad~& jego twarz i blyskaj,ce gniewem oczy Cały 
wyraz wzburzonej jogo f1zyoanomji napawa ją 
nieopiaaa• trwog,. 

- Mój loie . • • ce panu jeet •• , Egonie ? -
Jłka ena lif bledn4o. 

W duszy Egona wr• i kipi Gniew i oburze· 
ale tego na obłudo• kobustt nie ma aranig, a 
wstręt prsed ni'ł actaka mu wproat 1ardło, dusi 
ao i do słowa mu przyj6ć nie daje. 

Teras na4euła stosowna chwila; teras ona 
atol praed nim, ta obłudna kobieta, teraz on oska· 
runie swe w twarz rzucić jej może l 

Ltcs w cllwili. gdy do niej choe prsemówić, 
pada wzrok jeao m1mowoli oa owe miejsce w 
U=ie Rtttera, w którem on ge aakllna, aby był 
o1trołny i rollfłdny, . gdyi od poltgpowania jego 
lea Liany i Gretkl 11Iei;y, 

Czuje on jakby 6ct6nioc:łe w okolicy serca, 
l opanowuje si~ z prawdziwie nadludzki! stłll 
Odwróciwszy liQ, przysttpuje on do bnarka 1 cbo• 
wa list komiursa pod klucz. 

Olaa obsorwuje 10 osłupiałym wzrokiem. Ogar· 
nia Jlł straszne prsoczu;lo. 

- Co to jut za list l Sklłd on, i co w nim 

Wreszcie opanował ałt hrabia już o tyle, aby nic szczegótaeao. Grotka jaszcze me została zna· Egonie i nic umiesz myśll swych u!trywać l 
nie obawid sio z:dradzema swych myłlt i uczuć. leziona śmieje się ona szyderczo. - PójJ~t sobie po ten 
Odwraca alo on t1urz11 do Olgi ł oparlazy 119 o - Ale ślad jej już odkryty, ;o - pyta ona list dziś w nocy jeucze. Przeczytawszy go, zo-
biurko, patrzy na nifł z ponurym błysiEiom w śpłeaz:lie. baczę dopiero. Jakich środków tt~ chwycić. 
oczach. - Nie wiem tego. Wkrótce potem opuszc~a hrabi& Egon znowu 

- Ma pani słusznoś4 - odzywa on·si~ wresz.

1 

- Pan mi~ ci,gle wymija, kochany Egonie. zamek i odjeidła zupełn1e sam. 0Jtlłd jedn k l 
cle ocłlrypłym gl0sem. - Dostalem ,rzeczywiście Nie chce rni l'•n sdrad~:i~ tego, co pan wie. To dla Olgj jest z•gadką. 
wiadomości o Gret'ł. - Wcale nie, Jeszcze sam nic nie wiem Zadowolona ona test jedn•k, !e on odjechał 

- Do1-rawdy l - woł& Qlga pozornie uci•· - Od kogo jest ten li1t . pyta znów Olga bo tern btdzie mogła swobodnie wziąć Sił do 
nona. - Cóż o niej nowego ? - Od człowieka, któremu poszult1wanie Gretki dzieła. Czeka jednak, póki wteczór n1e zapadnie 

- O, nic szczególnego. powierzyłem. l Potom dowiaduje 119 "rzez P' k •iówko sw~& od 
- Jakto? - woła ona niespokojnie. - A - Czy to jaki urz,dnik policyjny? lokata hr11biego, ło pan jeao wyJechał konno do 

przeclet treść listu tego w tak4 irytacjv j'&na -- Naturtlnie. l'liłlta i te tak pr9dko stamt~&d nie powróci. 
wprowadziła. - l C?.}' ten człowiek je•z:cze dot4d nic nie Uspokojona Olga udaje si~ teraz do apart • 

- P!lni sio 'myli - odpowiada on z wymu- odkrył l Cz·1 poszuktwan•a jego dotychczas '' mentow brablego i zabiera ze S>lb4 •w?i'ł zaufaną 
uonym uśm•echem - &dy! ja jestem całkiem bez••wocne ł - pyta Ołga w gor.czkowym nie- pokojówko, poruczaJlic jej, aby lokaja sob4 zatela 
spokojny. pokoju i tak uwag~ jeg() od m~ chinacji hrabiny odwróc1ła. 

- Panit Egonłe, pan mnie tylko łudzi - Zupiłnie bezowocne - ootwłerdza hrabta W pokoju hrab1ego Egona r.upelnte jest ciem · 
nale1a ona ~błudnie. - Ma pan mot.o złe włeśc• ~ me,nruszonym sp( kojem. . - no. Olga zaświeca lampo i przystfpUje clo biUJka, 
i ~hce mu; oszcz~dz1~. Błagam pana jednak, po• - Pow1t1ien pan w takim ruie odd1e to Jctóre jednak zastaje nmkniota Prze"idywah 
wiedz mi pan cał'ł prawdo, Wie pa:~ przec1eź. ie spraw9 jakiemuś zr9czniejuemu detektyweiwl, ko· ona to, i z•;>patrcyła ti~ dlatego w cały p~k 
mi los Gretkt tak samo na sercu leiy, jak panu ~hany Egome. kluczy. 

Obłuclnic:o, daremnie grasz to komedjo - Zd 1e mi się, że to taś uczynfo. Podczas, gdy pokojówka stoi w przedpoko'u 
mJśli on, Rlośno jednak dodaje: Rozm• wa ich trwa jeazcr.e przez cbwilf. Ma· na strdy, praeuje Olga z gor,clkowym pośpta 

- Nie mog~ paoi nic pow1eJzieć, koch•n" •tępuje je~z ze kilka pyb~ i odpowiedzi, dopóki che:n przy zamku hrabiowskiego biarka. Lec. 
Oiao, gdyż treść listu tego nie dla pani. Olg ~A nie u?.naje, ie sio niczego od hrabiego nie niefortu mnie, żaden z przyniesionych "kluczy s' 

-- Ac:b l Co to ma zaac:zyć. kochaRy Egon·e dowie. O"chodzi ,ona więc i wróciwszy dca swe• nie .nadaje l mimo usiłowali, szuflada błurll: 
Pao taki dt:i6 zagadkowy. Mic nie rosumiem r. te~-.~ je~o poko:u• pada zmtczoca na krzesło. otworzJÓ •ił nie chce. 
wszystkiego. - On col przedemn'ł ukrywa. On wio wło· Olga bliska jest rospac1y. Musi ona mieć list, 

Hrabta wzrusza c:błodno ramionami. ceJ, ni! p;. winlen l - szepcze ona z westchnie- który tu jest schowany. Musi co mto6 koniecznie 
- Jeżeli znowu jakie wiadomości dllstan~. to niem, -· O, to jasne. te hst ten zaw1era jlk1eś i choćby zamek gwałtem wyłafl'lać jej puyazlo. 

mote już pani b~d~ coś mógł powiedzleć -brzmi bardzo wo.żne wiadl)mości, gdy~ inaczej byłby on Wzrok jej pada na turecki młec:, słui4cy do 
krótka jego odpowiedt. mi dał go do przeczytao.ia. To •• rzeczy, którycli rozcinania papieru l ozdobo biurka. 

- O, widzo, te pan co6 przedemn~& ukrywa mnie wiedtie~ nie wełno l Ha l A może ten de· Chwyta 4lna ao bez namysłu i wsuwa błyez· 

lt.'li ~ 
WI~OI:Zrtie 

i że mi prawdy powiedzieć nie chce J - woła tektyw jui byl w zamku barona i tam sio dowie• czllc:e 01trze jego w wasllą szpaltt tego biurka, o 
011a uratona. - List ten zawiera pewno jall.iu dział, kto są owe uwi~zione tam niewiasty l Może którego otworzenie jej cbodci. Jeden 1Uny nact ~ ... 
pc.dejrzenła i oslcarzenia przeciwko mnie, którym on teź hral)ie3o o tem uwtadomll. O, Bożo, to po~cbnitcie i ostre trutzaonlo i drzewo Ult~ u 

~ on coś bardzo ważnego za· pan wivrr;yć nte powiuięn wszak prawda ? - pewno tak jest. a. otw~ •lt powltlclza. 

_;t 

l ' ... , 



sprawozdania z grosza otrzymy• podsi~pna machinacje nie zo$łały 
wanego na szkolnictwo. Z zarzu·· odegrane jego , ,Jasełka Parańskie't, 
t6w, jakie przeciw nim wvtoczv• Z paszkwilu tego. sfabrykowa• 
liśmy, nie sbllł ani Jedue:o nego w 1,LtJdzie' ' Szanowni Roda. 
a wi~c uznali je za słuszne. ~Y mogą się jeszcze ras przekooać1 Oszczerstwa rzacane na reda· Jaką szlaehetną broniq 

' mego? Cty wobec przekr~cania 
intencji redaktora. :.Gazety Pol· 
s!dej c, pos4dzanie go o uwa~anie 
k< l onistów za głup1cb i o kuma
niu si~ z djabłem i rzucanie na 
niPgo oszc2erstw okazał si~ go· 
dnym kapłanem i misjonarzem? 
Czy nie powinien. jezeH uważał, 
że redektor :a<:łazety P olskiejc nie. 
ma racji, wytknąć mu jego błąd 

łagodnie. po ojcowsku -Jak to nau
cza ks. Gaume i jak nakazuje Chry. 
stus Pan? 

Tymczasem w numerze 53 ~Lu· wszym stara siQ ks. redaktor ,Lu• 
duc 1:1kazala siQ odpowiedź •na- duc obedrzeć z uczciwości i bono• 
tchnionego duchem Bożym• ks.·re· ru redaktora •Gazety Po1skiejc w 
daktora •Ludu« pod tytułem •Tak drugim redaktorowi i wydawcy tej 
ie nadesłane•, w !.ttórej ks. reda· gazety zar~uca, te są podstawieni 
ktor stara się wmówić w czytelni· do walki z duchowieństwem. Oba 
lt6w •Luduc i ,Gazety Polskiel•· przepełnione są pr:ewrotnością, 
te obecny wydawca •Gazety Pol- kłamstwem i wyrafinowaniem, go· 
skiejc w nieuczciwy sposób zdo daemi żydowskiego ajwokata-krę· 
bywa sobie ogłoszenia, ~e on i re· tacza, pozbawionego wszelkich s tła· 
daktol.' ,Gazety Polskiejc są obłu· cbetniejszycb . uczuć. 

ktora i wydawce »Gazety Polskiejc kaiQta Minjonarze tycb, którzy im 
nie mogą być uwatane jako WV· prawdq w oczy mówią. CO~by Sza. t=:==~ 
jaśnienie sprawy szkolnictwa ani nowni Rodacy powiedzieli, gdybym 
za godną broń w walce o Bł)rawy ja naprzykład napisał, te ks. Pia• • ••rr·l\m·•o 

społeczne. Były one dla nas bo secki, zanim został tak uPrzykła• 
lesne, ale pocieszyliamy siQ przy. dnvm" kapłanem, był aktorem w 
kładem Chrystusa Pana, który na teatrze, a p. Józef Stańczewski 
krzytu za grzechy nasze umiera• szp~ei1em pruskim ? Lob gdybym 
j11c, przebaczył i łotrowi i wszyst. napiSał to. co ludzie mówia 01 
kim swoim mordercom, modląc kołooji. Czyż nie powiedz•elibvście 
sie do Ojca Niebiaskiego: •Oj('ze r t~ s111 to oszczerstwa? A jedoak 
przebacz im1 bo nie wiedzą, co ta&iej broni utywają Wieleboi re. 
czyniąc. Naśladując Chrystusa Pa, daktorowie "Ludu'', aby pomścić 
na i my, jako prawdziwy katoli. siQ ua mnie za słowa prawdy, 

Na t~ oickapłań3k~ odpowiedź 
ks. M sjonarza. redagującego »Lud c. 
r(!daktor ,Ga7t,ety Polskiej • dał ta• 
ką odpowiedź w N. 50: -

·IJ 
~ 

• W odpow 1edzł ks redak&o• 
I'OWi .Ludu": 

dnikami, udającymi katolików tył· Na powy2sze dwa artykuły ks. 
ko dla infe~su. W tym celu przed· redaktora •Luduc zwracamy szcze· 
stawia spraw~ ogłoszeti zupełnie gólniejszą uwagę nie tylko czytel 
Pi zewrotnie, a ~e by zoiechęció czy• ników •Gazety Polskiej• i , Ludu c 
telnik ów do , Gaze(y Polsklej c nie ale takte wszystkich Rodaków. 
cofa Sifł nawet przed obłudą i Niestety z braku miejsca nie mo 
hymny p\lchwalne ~plewa na czdć temy ich dosłowni~ p\'zytoczy6. 
ks. proboszcza Trsebiatowskiego, z artykułów tycb przekonać się 
któreio nie tak dawno jeszcze od• mogą Rodacy, jaką broni, walczą 

Po przeczytaniu odpowiedzi . Ludu• sądzal od wszelkich zasłi.tg i za. z nami •polscyc księta Misjona· 
w N. 49 na moją wzmiankę, ~e nie zdrościl mu ttłuste! parafJ'ic. Nie k t b · cy przebaczamy ksi~!om Mistona Dalflj, czesóż nauczyć mote 
wolno, szczególnie kapłanowi, dawać do • rze ury Y scy l czy W walce z 
wyboru naszym kolonrstom, czy dzieci powstrzymał się nawet od po~ą· nami trzyma}~t siq przykaza6 Bo· 
swe mają od.dar do szkół religijnych, dzenia ks. Drapiewskiego, dziś nie skicb i zalecenia ks. Uaume'go. 
l ub niereligi]nych, przy'lzAdłem do prze- mog,cego sio bronió, o dwuhco• KsiQ~a Misjonarze, których obo· 
konania, Ole Wlt'm już po raz który, te woać. Od_fOWiedz t~ Ulajemy ~m-iało Wl~Zkiem i powołaniem jest nau· 

rzo!D z av. Jayme Reis ic!l oszczer· Wasze dzieci wędrowny nauczyciel 
atwa i inne1 względem naa popeł• tOawiatycJ chluba i podpora ,,praw• ...,._ __ -! 
niooe pr~ewioienia, błagaj111c Cbry. domówców' ' z ,,Ludu'', osławiony 
stusa Pana: •Paniel przebacz im. p. Józef S~aliczewski, który t~ 
te zapomnieli, łe są kapłanami i sao::ą ręką 1 tern samem przedaj• ks rnisjonurz, redttktor . nieodpowiedzial· porowoać z obroną 2ydowsk1eao · ·1 .c-· 1 · 

11y• • Ludu• jest mistrzem w przekrfł· a czanae m1 ODV: b ;źmego i przeba. 
caniu faktów i iofencyS swoich prze· adwokata, nie godną kapłana i W czania, nauczyliby nas ~ączej nie 
<:iwn1ków i kopania dołków pod nimi. dodatku misjonarza. aawidzieó swych bhźaich, gdybyś 
Naprzyklad w słowach moich: :.koloniści, Nie chcąe jednakle gorszyć na. my nie byli dobrymi katołikamj. 
którzy potr,;ebują natchnienia porady szych licznych czytelników i czy. Ksi~ła Misjonarze za to, ie o~mie• 

misjonarzami i stali się kupcami, nem piórem pisze ody na czeat .",; ,,v,.I!Jon v 

akwokatami i agitatorami. Ty Najsł. Serca Jezu9owego i · Na;a •• 
wiesz. Panie! w iakich czasach !y Ma~ji Panay · i najbr11doie-jsze wy. 
jemy, Sodoma i Gomora w~ród nat. poc1ny mózgowe w rodzaju uNo. 
Paoie! przebacz im, bo oni rzeczy• woczesnv Jeremjasz'' przeciw je1 
wiście nie wiedzą, co czynią. Bacz, dnemu z najczcigodoiejsJych ka, 
Paoief napełnić ich serca prawdza· płanów, ,.s~ymek Kosyni~r·· prze• 
wq miłością bh!niegoł naucz ich ciw powszechnie &zaoowanemu te . 
przebaczat, a pr.zedewszy!lkiem karzowi polakiemu i ostatni pa1 

rac,, Paoie, przvpomnieć im, te są ezkwil ,,Lekcja o faryzeuszu." ob· 
kapłanami i misjoaarzami. dzierajacy mnie z tego, co ka~dJ 

lub wyjaśnien ac wid:t:i uwatanie za teJników •Ludce wstrzymaliamy t·r·a · k 
głupich czytelników .Ludu• i zastarza· li my SI~ s rytykować ich dzia· 
łych czytel01ków .Ga:.!ety Po'skiej•, a w się i tym razem od ostrej repliki, łalooa6, jako kierowników •Oświa · 
moJeJ czystej !:.-osce o katolickie wycbo- a tylko przytoczylil!my zarzuty, Jdó ty i wskaza~ pro,raiBOWOs jak poj 
wanie dzieci naszych kolonistów, widzi re stawiamy ks. redaktorowi •LU• mojemy nuze szkdloictwo i jak 
kumanie się z djabłem-w całej zas odo due i odpcwiedzie!iśmy miedzy in b b b ł d 
powiedzi tkwi uk:ryta cbę~ szkodzenia nemi temi słowami: c cemy, 8 yooo Y 0 prowa zooeJ 

' "Gazecie Polskiej" i jej rej aktorowi. za zamiast odpowiedzieć rzeczowo o 
co, ks. Redaktor:le .Ludu.,? Za słowa ,Jak ju raz wapomnie:iśmy tak i te· szkoloictwieł obrzucili nas oszczer-
prawdy? Cr.y takie postępowanie jest raz powtaramy: Stauiecny kied7A prted etwami. Uwagi naeze pisaliamy bez 
godaem kapłana 1 w dodatku misjona- Trybunałem Boaa i zdać wtedy musi· nienawi8ci i bez ubocznych celOw 
rzal Czy tak l)ostępować nakazał Cbry· my racbuoek z naszycia czynnośoi tu aa a przedewszystkiem bez interesu. 
stos Pan swym '~ł•1gom wybranym i mi ziemi. Wówcza• okate si~ l) kto koma 
&JOnnr:wm ? Albo czy pozwolił zabierał oałouenia w sposób nieuczci· O którym tak CZQSto wspomina 
Cłtrysłll3 Pan wsocać •••eser· wy, czy .Ga~eta Polska• .Ludowi" czy ks. redaktor •Luduc. Ze mieliSmv 
stwa na bliźnich i to z poza ple- .Lud• .Gazecie Polstiej •. 2) Czy woł · rację krytykuj'c dotychczasową o• 
ców drugich? oo Pi8tllo Sw zastosowywa~ w tyciu piekq nad szkolnictwem, niech po. 

Staniemy kiedyś przed sądem Boga i społsczoem, cey tylke w kolciele i czy sloty z;" dowod Jist, jaki otrzv• 
wówczas zdamy rachunek ze swycb tu pooiźa siQ Pismo ~w .• gdy jego prze-
na ziemi czynuości. Wówczas i ks. Re- pisy t'rzypomioa się tym. którzy o nich maJi~my od ks. Kuczery z Ar 
daktor rLudu przekooa się, czyje czyn· zapominają. 3) Czy umieszczając w genlyny. Kapłana tego nie ~namy 
ności i intencje SI\ czystsze -moje, Ci'.Y ,.Ludzie• palJzkwil pod tytułem .Mowo- -WiQC opinja jego musi byó uzn:~ 
ks Redaktora. Wówczas dowie się rów. czesay Jel'emJ~• rozpoc~nający. się ną za bezstronną, i wyratającą je 
nieź ks. Redaktor, jakie ja robił9m in od słów: ~s1vdz1 na tłusteJ parafjtc ł dynie szczere za]' • d e SiA nas 
taresy w Europie i czy jestem wrogiem, przepełniony wyzwiJipmi od prusak6w,

1 
. " " zem 

ttzy przyjactelem oświaty. azwebów et;, mied rodaktorowie ,Lu· szkolructwem. Oto tr~~ć hsta: 
Sądzę, że na tern zakończymy tę nie l duc na celu wyrueoie czci i uzoania APOSTOLES 28-i-1924 smacznll polemikę. I. SKLARSKI." dla o wczesnego l Qbecneeo proboszcza 

. . polskieJ parafji w Kurytybie, cz:J teł 
DaJI\C tak ł,agodną odpowaedz, chcieli eo zochycizie i oczerni6 w oe:zacb 

na niesumienny artyk:.:ł ks. reda · parafjan, aity w ten spos6b ułatwi6 so
ktora » Lmiu c i powierzając osą• bie .!agarni~oie upragoioneł .tłu~tej pa
dzenie sprawy Panu Bogu sądzi· rafJ1 ~ •) Czy gł011.qc w PU'aby 1 łonycb 
l Ś 7 k d kt · h kolon]acb, ~e obecnJ wydawca .Gazety 
' my,. ,.c s. re a or _7 a.01ec a PoiBkiej• nie ma funduszów na Jej wy-

dalszeJ wa.Jkl. Grubośmy stę Jednak dawanie i ae Gazeta Polska• nłezadłu
mylili, a właściwie zapomnieliśmy, so stanie si~" włuoościl! .Ludu• i z 
że mamy do czynienia z • mil:łjO· nim si~ ~ołącz~ -:- P~Lyspar_zali mo abo· 
oanami ~.; Mlicy Jaym~ Reis• nentów 1 ułat'!tab Jstulen•e,. czy też 

Nawiasero dodaj'emy te równo przygotowywab mu Bllybkll ruiDłl Oka· 
", . • . l • ~e su: równie! wówczas, C2f .Gazeta 

<ezesme z powvzeJ przytoczoną od· Polska• jest pismem ·szczerze katołlc· 
powiedzuL Jmieściłiśmy nadesłany kiem i polskiem l CJY ohwałąc wzorowo 
nam przez jednego ze stałych czy• pro~_adzone s~oły, cboci!_:l ale uc~ące 
telnikow • Ludu c ar ty kuł pod ty• r ~l'~J1, ale we ~oty~~ii!Jne... p~paera 
tulem: .E:yka »Luauc, w ar~yku· osw1atę, CEf teil Je!t J8J wrog1em • 
je tym autor krytykuje postępowa• Równocze~nie z powyżllzym ar· 
me redaktorów • Ludu c przytacza· ty kułem a kazał się w numerze ił 
jąc międ~y innemi słowa WieJe tLildac artykuł pod tytułem; 
bnego ks. Gdumc'go, że 11usta ka. , P Ignacemu Sklarskiemo w od• 
płan~ otwierać się winny tylko dla powiedzie, i zaraz w następnym 
ł1rzebaczama, a r~ka tylko dobło. numerze óó »Laduc artykuł zaty~ 
gu::Jławit ństwa". tułowany tJeszcze coac w pier 

Szanowny Paoie! 
Proszę złotyć p. Sz. moje po• 

winszowanie za trafor artykuł 
•Nasze Szkolnictwo« w N. 45. 

Pozdrawia z najwiokszym sza. 
cankiem. Ks. Jan Kuczera. 

Zreszt~t krytykowaliśmy nietylko 
, Oświatę c - krytykowaliśmy obie 
orifaDizacje oAwiatowe. 

•Kultura« zachowała siQ z go. 
daościq. Na nasz artykuł o szkol, 
oictwie nie odpowiedziała wpraw 
dzie1 ale takie :;ie napadła na nas. 

•OI!wiatac za to, chociaA kiero. 
waoa przez ksiQłY Misjonarzy, na· 
padła na nas, wcale ńie po •m•sjo. 
narakuc, wypisujliC s~ttniste arty. 
kuły, a raczej paszkwile, oszczer 
stwa i lyo:: podobne brednie1 za 
to tylko, że nie tak jak oni poj• 
mujemy sprawt szkolnictwa i !e 
tądali~my od aicb publicznego 

A poniewa~ Twoja Boska spra• człowiek ma najdrotszego,· &o jest 
wiedliwo§ć wyrnapa zadogćllczy. z honoru i uczciwości? 
nienia za winy, błaaamy Cifłt Pa• A pr.r;ecid taką perłtt, znaalezio. 
nie, racz 1a karę wysł~ć i~b . do ną na jmietniku społecznym, po• 
opuszczonych szc~epów mdy~sk~ch, sługują się W1elebni księb MisJo· 
aby tam pra~owal• nad zbawseOJem oarze z ulicy Jay!De Reis, aby po• 
duaz trch ~1ednycla .opus~czonycb J linębić mnie zą to tylko, te inaczej 
-bo _,rze~1et lo_ Je~t 1cb po• od nicb pojmuj4 szkolnictwo i tlł · 
wołam!m 1 o~owaązk•em. ~ylko dam wyrachowa~ia siQ z grosza pa· 
?.:aka~ .•m, Pa_Die, ~by tam Dle za bHcznego. Na wszystkie moJe za. 
kł1ldab »Ośwa~tyc. •. :~Lo~uc, . rzuty1 przedatawiane im publicznie, 

Lub ~rzyna]mmeJ kat 1m, ~a~Je! odpowiadaj" oszczerstwami, kłam• 
by zam1ast. walc~y: z katohckt~l stwami, paszkwilami, a nie zbijaj, 
~yda'Ycll 1 re~ak.orem ,Gaze~~ żadnego z nich. 

olskaeJ•J po~zh do Abranches 1 o3._d~cieł teraz, Rodacy, czy tak 
tam po~ogiJ swym koleaom w powiani postQpować kapłani- mi· 
~~alczanau sekciarzy amerykań· sjonarze, czy takie postępowanie 
ska.ch, _ któ~zy,. Jak sam •Ludc zgodne jest z zaleceniem świąto. 
twierdz•, w1elkae szkody wyrza• bliwego ks Gaume•go je usta 
dzają Koa!ciolowi katolickiemu. kaplana winny siQ ot~ierac1 1:yłko 

dla przelłac!ania, a rqka tylko do 
błogosławieństwa" i wreszcie czy 
tak nakazał kapłanowi post~pować 

W chwili oddania puwytszeeo 
artykułll do druku otrzymałem 67 
numer .,Lud:Jc i w nim wyczyta· 
Iem nowy paszkwil w rubryce 
•Nadesłane..- pod tvtułem •LEK. 
CJA O FARYZEUSZU· c 

W pas~kwlło t)ll osławiona pod. 
pora ,,Oświaty" księty łl isjona• 
rzy p· Józef Stańczewski ro· 
bi mnie kryminalist~t, zarzuca· 
mi1 te bvłem niesumiennym urzę• 
dnakiem Konsulatu i za to ffOt:ita. 
łem wydalony, te mszcz~ si~ na 
Konsulacie i Poselatw•e za to1 te 
mnie nie chcą do Konsulatu przy 
itl4 z JIOWrotem. zarzuca mi na• 
wet paszkwilowy aqtor ,,Nowoczes• 
nego J eremjasza'', t e pra:ez moie 

Chrystus Pan ? 
Po rozwateniu tego wszystkie· 

go, co wytej napisałem osąd«cie1 
kto z nas jest lepszym katolikiem, 
ta, czy księta M•sioaarze kurytybscy? 

Słowa powytsze są moją jedy .. 
n" satysfakcją , gdyt na procesy 
pieniędzy nie mam. 

Jest to tak~e moja ostatnia od· 
powiedt. Na dalsze napaSci odpo· 
wiadać nie bQdę. 

Iflnac1J 8klar•k'l 
.. redaktor ,,u-azety Polskiej", 

Teraz bierze Olga jedno z żelunycil narztdzl przeld t'latwcum wrzuca ona napowrót 'apiery do .-- Czy pan baron nic pani hrabinie nfe po· 
które ze sob'l przyntosła t stara 110 uzyskany JUŻ ssufladJ i zamyka J~&, o ile to sto teraz udaje. wiedział. 

moje ftłeprzyjaciółkt, a tak Liana. jak i 8retka 
m0111 mi Slf stać motno niebezpieczne. .A Lłant 
orzynajmn••ł mogl•6cit byli zemordowK, n, t tego 
\taaztelana Kto w1e, czy atary kaaztelan, zna)fłC 
zamek na wylot, nie potrafi siebie 1 Itiant uwol• 

poprzednto OL wór pcw•ekszyć, . - Mle'h sobie nawet my6li, te to ja byłam - O, tak. ale on przeciot nic nie wJe. Mie 
Nar.,szcic Od!kakuje i rygiel i szuflada si~ wy - IJCif ona 1 uporem. - Mtecb aio tylko od· ma on pOJOCia o tam. co lit po odjotdlio jqo w 

suwa. J;st ona pełna pap1eró.v. Ostrożnie wytu · wały mnie oskareył. Ha l Jego podejrz~uue mu11 zamku tam 1darzyło. •a ją Olg• 1 odkrywa w śctante biurka ta)cmn~& 119 jednak awró&tit ku służbie, brak pleniodzy na · - Przybyło tam dwóch szpiegów 1 łand•r 
skrytlcy, która st~ za pociśn!cciem eproźynlu to 10 sprowadzi. Nnie on przecież o kradzad rnom - mówi ft,aony, ktÓI'źY przesłuchali kaazte-
otwtera. pienitllcy nie postdsi. lana i potom wraz z nim cały zamok prt:oszukah. 

Wglądnąwszy t&m przy świetle, spostr:e1a Wauwa ona banknoty cło kiosseal i opu11cza - O, B~że ł - lamentuje Olga przeraiona. 
Olg ~nowu.pap1ery, dokument}· t listy. W osobnym l apartament& łuabfego tat niepoatrzeienie, jak do Cói potem l Cót oni tam IIZYilltli? 
pne:1aiale lety kilka paczek banknotów, które ona nich weszła. - Nic: l Mnie oni nie odkryJl i Liany nie 
bez wahania chwyta. Jut jest po północy, ady pokojówka paka o•naldll. 

Co za cenne odkrycie ! - mruczy oe1a azy. i wchodzi do sypialni Olgi. Jf1e zaataje jej tam - Wybornie, wyłlornie - woła Olaa, oddy. 
derczo, - Pieniądte zawsze zdać Sił mogą, a kto jednak i wthodzi do buduaru, gdzie widzi hrabino chaJ~&c z utn. 
w1e, czy mi nawet nie b~dą potrzebne? jeucze aiedz~&cll f to w zupełnej toalecie. • Alfred odiZukał wra1 1 baroftelll Gretkt 

Ale hst ! Gdz1e ten list sio podział l Jest tu - Pani hrabino, - 11epc1e ena tajemniczo. t w bezpiecznem mieJICU J• umieścił - odpowJa-
masami różnych k~retpoodeocji, tylko nie ta, za - Panny Rabo wlałnie teraz przyb)ła. ia Fanny dalej, - J11t ona ,teraz podobno w 
którą ona szuk,. l - Co 1 Fanny 1 - woła hrabina sasko"ona. domu obł,kmyc:h. 

Duemne ~ą wszystkie jej usiłowania i zabiegi - Gdzie! ona. - To mi sit nio 'podoba - odpowiada br&· 
li.stu tu nrgdzie nte ma. WJdoc;znie zabrał 10 hra - Jestem tu, pa:si krabino-odzywa sio głos bina nlochotnym głoeem. - Ttleba było dlteW· 
bia Egon t.e 'sobą, albo może go przed odjazdem nowoprąbyłej i równoclelnie postać jej sic na c:zyno WQgóle ze Iwiata sprzfłln,6. W zakładzie 
znisz~zył. proau ukazuje Jfł odnajd4 

Jt<k' roz.c::arowania wydobywa si~ z ust Olgi. Olaa wybiega zirytowana naprzeciw niej Na - Zdaje mi slf, śt ole było innej rady, wiei 
Patrzy ona na b.urko, w które si9 zupełnie bez- skinienie Jaj .snilra pokojówka, rnoł11a pani - aniewinnil sio Fsnny. Alfred 
skutecznie włamała i które jest tuż kompletnie - Sk'd to, Fanny ł I jakle wieści? Mów pani przyltył pójniej snów na 11mek i wapólnemt 
zn1n:zone. prfdko na BoJa, bo ja umieram ze atrachu - siłami udało nam alt uczynić Liant wraz z k,asz· 

O hrabia Egon przecież jest mądn.ejszy i ·o- wola Olga. telanem niesstodlłwymi. 
etrożnieJ~zy, nrź ona myślała. Zgadnie naturalnie - Przybyłam ae zamku barona Foebrena, a W tym tonie op"wiada Fanny dalaj. Ol~ea 
nier.włoczme. pozna ślady jej rąl(. Bodsie on wie· teraz wprost ze stolicy wo11m tutaj, pani hrabino przysłUchuje jej sit bacznie, a twarz jej coraz 
dział, że to nikt inny do bi;uka jego włamać sio - mówa Fanny. bardziej poeopn1eje. Potrqaa ona głOWił z niel&• 
me mógł. Teg() jej jeszcze brakowało. Jak on - A gdzie jest Alfred ? dowaleniem. 

• b~dr;ie nad Ailł tryumfował i jak 1 jej rozczaro· · - ZQStał jeszcze w samku, - To w11y1tko bardzo mało pooieszaJtce dla 
~anu .:: C'il r : ~; i > b\ dT 'c. - Co sio ta1111darsyłol Jak 1tół nasza spra- mftie- odpowiada :ona z nagan,.- Po wazy· 

o. "., ,~..~ 11 1.!j' jq *scJekłość i rozpa~~. ~ d:.t!c·em w a. F Allflf ~ atkidl w~saych atiłowania~h ą;, jtszc&e oblo 

nić l Cół wttdt ? , 
- Naturalnie, ie byłoby lepiej, 1dyby Liana 

• Grotka wcale nie były ucinały - powtarza 
Fanny s westchnie!liem. - Ja ci~&ale oaleaałam 
na to, aby życzenie pani hrabiny soatało spełnło· 
ne i aby ich sit raz na zawsze pozby~ ale Alfred 
w ładen sposób łJOdllĆ sio na to nłe cbliał. 

- Podły tcllórs aycsy OlJ• poaardllwle.-
Jestem prutonana, ie n łtras c~emprt4uj Q· 

c'okn11 i tu 1i1 zjawi. 
- Mio l Zdaje mi sio, :ie on p1zecleł na po· 

wrót mól zac11kać lieclace. 
- Hm l Wła6ciwio powinna pani raz jeą"e 

do teao 1tare1o zamczyaka ••aJ~&dnfłĆ - •ó•l 
Olga nmy61ona. - Obtwa, ie Liana mołe ucJoc, 
nio daje mi apokoju. Z drqiej strony znów ••· 
d~t. Ie ~Jod~ tutaj pomocy pani potrrobowała, 
kocbana Fanny Stoimy, toru jakby •• Jakim , 
wulkanfo Kałdy dcieti sdradzić na1 może. Hrabia 
jut o col mnie podejrzywa. do66, łe wid1ft tż to 
bardzo W~&tpliwe, czy ja cel swój oaignf, 

Przeraiona patrzy Fenny na po•tPDłt· sdespe
row&nll twarz Olgi. 

- Ale jakież to mołliwe l Skłdie hrabia a,6ał 
powzl4~ przeciwko pani hrabinie jakid podejrse• 
nie l Co on może wiedzie4 l - bełkoce Panny 
JalłtfłiiOftlo tych not 
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D.r. &raeta•• •e Ollvełra 
operator-akuszer 
masa~em elektrycznym, reuma

, newralgje i paralit. Bada nos, 
uszy i gardło. 

ul. 15 de Novembro ga na piQtrze 
apteką Tell. Telefon &75. 

Włochy. - Z R2'ymu d ono 
do Sio Paulo, te we Włosz:ec.h 
wybachn"ć wielka rewolucja 

- Sławny lotnik włoski Loca· 
odbywa podrói aeroplanem 

bieguna pOłaocnego. Obecnie 
est w drodze do lrłandji. 

nja. W Rio de Janeiro krlł· 
y dma 13 b. m. pogłoski, że w 

•au•uou1• n( we trzęsienie ziemi znit 
... nn·n•" miasta Osaka i Kioto. Brak 

wszelkich dokładnych wia. 
ości. 

MROZY NIESPODZIEWANE I 
NAGł..jE. - Od kilku doi Kuryty· 
b~ i okoliczne kolouje nawiedził 
mróz dochodzący do przeszło 5 
stopni zimna. Mróz ten dał siQ od· 
czuć dotkliwie mieezkaticom mia• 
sta, a jeszcze więcej kclonjstom1 
którym zoiszc?.ył znacznie tego 
czesoę plantacje, a szczególnie kar. 
tofle1 wcześnie sadzone. 

Zdaje się ie, znowu podro~eją 
produkty :&iemne. 

Z Sao Paulo. 
ECHA REWOLUCJI W SAO 

PAULO. - Po opuszczeniu Sio 
Paulo przez rewoł!lcjooistow zna. 
leziono na. przedmieściach dalszych 
500 zwłok osób zabitych w czaf;ie 
rew6luc)t. Zwłok• te przeniesiono na 
cmentarz i pogrzebano. 

Podczas walk rewolucjonistów ~ 
wojskami legalnami polegU: pul· 
kawnik Joio Francisco, jeden z 
naj powa:tDiejszyck azefów rewoh1• 
cyjnych, skutkiem otrzymania 32 
ran i kapitan Joaqaim Tavora1 który 
równie~ b-:ał bardzo czynny udział 

ogłosić dekret z 14 lipca br. Nr. 
16 526 u3taoowiający stan oblQte. 
nia takte w stanach Sergipe i Babia. 
Dotychczas wi~c zarz"dzono stan 
ob1Q2enia w czterech stanach tj. 
w .Rio de Janeiro.; Sao Paulo,. 
Sergipe i Bahii 

HARCEBZ (ESCOTEIRO) ALVAI'tO 
SILVA - Przybył do Nictberoy1 
stolicy stanu Rio de Janeio:oo młody 
i dzJelny harcerz braz!lijski1 Alvaro 
S1lva~ który odbył pieszo podró:! z 
R1o de Janeiro do Santiago, stoli· 
cy republiki chilijskiej. - Dzielne• 
go, trzynasto!etniegó piechura przy 
jęto bardzo urocz\· ście i z wielkim 
entuzjazmem, tak przez władze 
jak i publiczność. Mową serdeczną 
powitał g~ także młodziutki kolega 
harcerz Ruy Barbosa Lima. Klub 
harcerzy wydał na cz~ść jego wspa· 
niały bankiet. 

--------------------------
Z pobutu generała Józe 
ja Hallera w Stanach 

Zj eanoc#On'/Jch. 

w rewulacji i należał d~ tych~· re• Z miasta Welmlngton w Stanaela 
wolucjonistów, którzy uwięzili get ZJednoclonych otrzymaliśmy od p. Ja• 
nera la Abilio de !f oronha, na Sobczyka, ayrektora ·kierownika tam• 

_ Przez bombardowanie miasta tejsz!lgo dziennika polskieg•> .Polonia• 
nast~pnej treści artykuł, umieszczony 

podczas rewolucji najwiQcej ucier. w jednym z ametykańsk•cb pism z o 
piał kościół parafjalny da Gloria kazji póbytu generala Józefa H•llera 
na przedmieściu Cambucy1 który w Welmington: 
zoatał zamieniony w ruin~. .s1u sześ~dziesieciu trzech (163) mło· 

_ Cz,.ś-< rewoluc]' onistów, któ· dzitńcó• polskir;:b z Welmington ału· 
'" " iyło w wojaku pohkiem podczas woj 

~eaaeeaeaeaasea•eeseeseeeee 

: PIZil1STAWIBIJI AIATOISI!E Z pod tytułem 

l , _, K ·" l a. t S 1 c 1 1 j t ' ' 
(G 
CD w 6 c1 u aktach 
(l qdbędzie siQ w sobołę dnia 6 go września w sali Zwi~zku 
(G Polskiego przy . ulicy Carlos CarvaJho 73. 
((ł O~yaty dochótt pr~e~nac~ony na 

Z Szkołę S'rednią w Kurytybie ij 
w @ 
seeeeaeeeesaae0•eaeeeeeeeeee~ 

r::~;:~~~ 
l Profesor muzyki dyplomowany przez g~ 

Warszawskie Konserwatorjum Muzyczne1 ~'l 
powrócił do Korytyby i otworzył kursa ; i 

lj KrY na skrzypcach, fortepianie oraz teorji muzyki. . ~~ 
1J Uc:?.Jniowie chctłCJ siQ kształcić w mazyce mogą zgłaszaC l'J.~ 
fi się. od codz. 9 tej do ll·tej i od S·dej do 5-tej. ~ 

l ... l de Jlar~o •• ao . · .. 't '. ~ . ,:~·. -~~ 
' --·l*tlłlll~--
~P~A=T=R~ZC=IE-===============, 

PAŃSTWO u 

Z Kurytyby. 

rzy przybyli do Porto Tibiri<ta nad ny lwiatowej pod dowód~twem sen•· 

l rzeką ParaDa, napotkała tam na rała Józefa Hallera, który w grudniu 
w:lsony kompanji żeglugi rzecznej ubteglego roku odwiedził nuze mta· 
»Paulistact kilka łodzi i galarów, ato Wolmington. M•cdzy tymi znajdo· 

b. wal sit także p. Jan Sobc:zyk, który 
uzbroiła je w ar ma ty i kara JD Y za wybitno zasłagi, oddane na polY 

! 
J<UENT 

zadowolony 
A 

KRAWIEC 
n~wnież 

bo, 
KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
SAO PAULO PRZYWRÓCONA. 
Komunikacja kolejowa na lin1i 
Paulo-Rio Grande, przerwana 

dlatezy caas z powodu wv· 
rewohacji, została jui na 

lioji · przywrócona i unorma· 
jak równie~ na linji ko• 

............. Sorocabana, tak1 te obec• 
motna jut bez przeezkody od• 
ć podrót koleją z K!lrytyby 

Sio Paulo i z powrote!n. Na 
kolejowej Sio Paulo-Rio 

IULil ......... pozostaje Jeszcze w za wie· 
tylko ruch na bocznej linii 

miqdzy stacjami 
Bonita i .Rio do Peixe. 

OENA l W ĄGA CHLEBA, -
Począ wszy od 19 b. m. pieksrze po. 

ili sprzedawat publiczności 
10 bułek za jedaego miłreisa, 

ale zato powi~kszyć wagf) t hłeba 
do 75-80 gramów. O czem za 
wiadamiają publiczność za pośre· 
J.; ... t ... ..,..".. gazet. Równoczelnie po· 
~anowiły piekarnie nie dawać do· 
tychczasowego procenlu wendzia· 
rzom, który dochodził do -łOfo lecz 
•nnr.1r.un.Wać im tylko 12 bułek za 

liedc1eeo milreisa. W ten sposob zo
staDił mieszkańcy miasta ochronie• 
oi od wyzysku sprzedawców chleba 
z drugiej r~kia 

WOJSKA PARAŃSKIE BIORĄ 
UDZlAŁ W ZWALCZANIU RiWO 
LUCJONISTÓW. - Kolumna woj
ska, pozóslaJaca pod dowództwem 
pułkownika franco Ferreira ~wal 
cli w dalszym ciągu uciekaj,cych 
rewolucjonistO~ wspólo~e 1 w~)ska. 
IDi parańskiemJ1 poJosta)lłcema y.;od 
dowództwem aenetrala A1endo 
Costa. 

W SPBAWIE WYCOli'ANIA NOT 
BANKOWYCH NA 20$000 i 

200$000 ESTAMPY ló A. - Na 
zapytanie przedała wicieli Hauell u 
i Przemysłu w sprawie w~cofania 
aot bankowych na ~0$000 i 2001000 
est,mpy li a fabrykowanych w 
Oasa de Moedat miniater skarbu 
oświadczył, ie te noty .,ankowe 
~ostaj Ił wycofane z obieg~ i :te 
l{llBa Amortyzacyina w Rio de Ja · 
neiro zarządziła odpowiednie środki, 
dotyczące przymusoweso obiesu 
tych not bankowych. 

maszynowe1 opancerzyła je i w ten walki, micnowany zoatał starszym ałer
s~osOb przygotowała si~ do obro• żantem t udekorowany krzyjem lasłu
ny przeciw ewentaalDemu atakowi gi, Jednam z nejusz:czytniejazych ocl· 

· k 1 1 b znaczeń polakJeb \ 
WOJS ega nyc • Pobyt generała Hallera w Welmin-
Sfary urzędowe przypus~czają, 2e aton jest uważany pr2:ez polsk4 ko

rewołucjoniści mają z11miar dostać loaJt jako jodno , najwainiejssycb 
się do ujicia rzeki Iauatemy, n!l. zdarzefi i porewnan być mob }edy· 
• !•pnie przej8ć tło Ponta Pora a nie z wbyt4, przed trama laty, pfer· 
stamt"d dostać ai(i do Paragwaju wszego ministra poiJ1uego w Stanach 

Przez uuayr"' i Porto Mendes. Zjednoczonych, lui~cla Kazimierza Lu 
,. bomirskieao. 

Wo~ec tego niema obawy, aby Generał Haller d'Jwodził we Prancjł 

KROJ 
DOSKONAŁY ' 
. A to dlatego 
ZE UBRANIE-....• 
WYKONAŁ ~ 

_.. JAN FAUCZ 
CUD:JTYPA. 

Avenida Lubi Xavie1'1 
M. u. -rewolucjoniści zamierzali przedostać eo ma tysu&cami Polaków, z ty'b 30 

się w puszcze parańskie. tysiecy po,ho~ziło ze Stanów Z.edno· lK·~~~~·~~~~~fE!EI~-~~ 
Przez zniszczenie mostów na czoeych - powtada p ~l)bczyk. ~ 163 ~ ~r 

l. Polaków. którzy wynh z; Wel:rungton • • k• .· 
rze~e ~a~anapanema ~doła 1 ~ewo: tylko 30 powróciło do swycb ,rodzin. Aniliny i farby niemleC Ie w 

WCISk _legalnych 1 zabezp.•eczyć so· 1 dobnie najbardziej dzi~ po~ażaną i 1 do farbowania zwłaszcza wybłakłycb rzeczy. w paczkach z . 
IUC]ODI6CI przesz~odztć ~ośmgow1 Generał Haller jest wielk" i prawdopot l Darki B4 YEB ~ JA_ 

bie oc1eczkę do ParagwaJU. kochano} w Polsco osobiatoścu,, kler" 
1 Od f . . . k w 1 porównać można z wielkim wodzem osobnemi wskazówkami i w skrzynkach po l kilu, we weze • 

. wyco ~Dla Się WOJS re 0 u polskim, królem Janem lll, Sobieskim, kich kolorach, jakoteż farby aniUnowe do kapeluszy, )i( 
CJ]ny~b z ~asta ~ao ~auł~ upły· który zwyci~źył strasznego Turka pod ~ :skór, wvtwor6w roślinnvch i nepojów. .(~ 
oQłu JUŻ kllkanaac1e dm. M1mo to Wiedniem i oealił Europo od zalewu ESENGJE I KOBZEND ~ lfJ' 
rewolucjoni~ci w znacznej liczbie 11'ahometa6sktego, wyrożniaiłlc: Pobkv do fabrykacji liCmoAnadR(LgazOoz)S, likLierUówl, lleMkarstw_i . .. cu·k· ie. r·k- 6w. · 
PozostaJą jeszcze r.aa terenie bra• z pośród ówczesnych pa6stw. lł{ _ 

.. . k. . . · · Generał Hl4lłer ma bardzo mało nie- ~ 
zyhJSklm,, ban tetUJ~ l orgaDIZUJą przyjaciół pulitycznycb. Mówiąc o nim, ·Raa ac.,.C-..Ilele n::m - (Ja.•lły .... a - Pal'aaa - 8ra•ł. l w ... · 
soh•~ UC~.?czk~ _wygodnie przy po polltykv zostawia 110 na boku, tak , .. • .,..,. .. "' @ 
mocy poCiągów 1 okr~tów, podczas wieikił ma powag9 wśród swoieh ro· ił{ 
gdy wojska legalne maszerują prze• ~aków. ~gnacy P~derewsld, . uznany ~~~e~~~~~e~~~~~~~?~ 
ciw nim pieszo. Jaki) naJleps~y. p:anls~a św1atowy 1 

którego pl)dzJwlało takze mtasto Wel· Karol Zaj.czkowakł nl Zaj~ tona N • Polski 
- W rewolocji wzido udział mington, jest wielkim przyjacielem ae- ty. tyn Jana i Anastazji z J-.as:.aków, 8SI008 Z 

około 1000 Niemców i Austrjakow. nerała Haller~.. , . . • urodzony w roku 189( w Kolembro· aą na składzie- świe:te i naj· 
Z · h ,.ść towarzyszy re• Gdy po woJme swJatoweJ, woJska dach, gmina Przeaal1na, powiat Ra- lep•łJłych m.f.l:mkóW' 
nacz~a _lC cz • . . bolnewiekie 1 kawaleria generała Bil· d"tyński, pracował przy kolei w Ponta - .. - ' · ' 

wolut]ODistom. w Ucieczce •. ~rzectw djennego napadły na Polsk~, 1enerał Crossa i tam przy jakimś wypadku -
tym obcokraJowcom opmJa PU· Haller z najlepszej czołci wojsK:& pol· pned trzema laty po1trad•.6 ty;ie. Halliona 'UJ'rl/r#fY U' 
bliczna brnylijska doms,a SiQ su· skaego utworzył żywy, kaauenny mu_r, Żona lub ktokolwiek móałby wata- (Torebka 200 rs.) 
rowego śledztwa i ukarania, a za. który wstrzymał -~~pt:Sy _bolszew•ckao za~ bliższe dano o wyi wspomnaanym, Brukiew. buraki, cebula cyk ':"li 
razem ·ostrzrga rz"d przed łt.BO f dał e"as l'ranc)t •. ~nalj1 do ~ade1 zechce znidć Sił z Konsulatem Rz•· • h 

d . k. dl . k 1 . l m· słania Polsoe amunaeJi i armat, J&ko· czypospolitej Polslrioj " Kurytybio. rja.ł dynie, fasola szpar., gror • 
ro za]U sz o awyma .o ooas a 1a. tot i wojska. Konsul. cokr., kalafjory1 kalarepka1 ka 11, 

- Kr"tyły po kraJU pogłoskr, Cf!yn ten według opinjl najzdolniej. 1 ata (głowiasta. brukselska, czer; 11 

~e rewo!nc)oniści wypudcili w Sio szyc:h generałów, uratował Polsko i ------------ na, włoska), koper, majera ri~ · 
Paulo z WitJZienia wszystkich Witiź · spowod?wał.~ielkie zwyei~stwo nad l B.4.CZNOŚÓI IJJ&k jadalny, matchew. mełor 'J 

niów. D~ienmk z Sio Paulo •O bolszewikami • musztarda, noórki
1 

pieczarki ( · 
Combatec z dnia 92 lipca br. w Takłl opmJo ~ydaj11 ° generale ~al· Dla paaa Jósefa Bare mam Ust -., 

. ł t k l Jerze Amerykanie. A 'zy tak ocemak ad jeao brata Anton~ego s Północnej rodki, l cegiełks 1 mit.), piep ·J 
długim, szczegó owy-;n ar~ u e ~11• go właśni rodacyl Ameryki. Proszo 0 dokładny •dres. i)ietruszka, pomidory~ pory t rab · 
przecza temu, mówiąc ~1f};izy_ 10• Stefan Hetkowsti w s. Foli,iano - ber, rzepka 2 mies., rzodkiaw 
aemi, te generał rewolUCYJnY ls1do• Rie Gran•e do Sui. 1 mies., sałata. selery, szpBr&rli, 
ro Dias Lopes zac>ewnił dyrettoro. Od Redakcii. szpinak. truskawki (rozsada). 
wi wiQ~!enia D·rowi Franklinowi :1 .. ....,,........,.., ......... .Nasiona kw,attitv 
Pira opiekfł nad utrzymaniem po· Panu ~aaowi Temassew6kle· : łr. Zuant &ra.insli i (Torebka SOO rs.) 
rz,dku w wit:zieniu. mu w Tera G•araDT - Hoja ' ADWOV AT ' Bratki, chaber, dzwonki, coź l 

- W zwi,zkU Z rewolucja ZO· l1aa•su. W sprawił~ 0 której pisze ~ .D..a. · dziki. '"'Dszek pachnący, lewkoDjat "" n .. m pan w swym Ut;cie z dnia 30 • .,. 
stał uwieziony inspektor, kolei So• maja br. R_adakcja .Gazety Pol•kiej• lwie ppztzki, łubin kwiat, maciej" 
racabana intyoier, P• Jose Goes zvróciła 11~ do Konsulatu potskie1o Po okotlczeniu uniwersytetu, ka, maki, naatmeja, ostrOtka1 płO· 
Artigas i kabalarka - wróika ro- w Kurytyiia l ed tecot otrzymała za. l•a zasz~zyt zawiadomić Sr;, myk, rezeda. słoneeaik, itd., itd. 
BYJ'ska Zdjonie 'Bellaga --- podej1 w!adomienio, że w sprawie tej wctro- ' KolonjQ Pol&k11, ił otworzył ~ Wysyłka koleją lub poczt, w 

· . . · 4ył interwencjo u władz brazylijakick kancelarjv adwokackll i !e h .....,, j o-....tłL 
l'Zani Q atąsuoki ą rewolUCJOniStami. w celu wyjaśnieni• sprawy l pocłąlnło· * załatwia wszelkie sprawy CJ· aranicac \Ale L.,..,. 

Z Rio de Janeiro. 
OGŁOSZENIE STANU OHL!;· 

ZENIA W STANACH SERGIP.E 
l BAIIIA. - Rząd (ederalny kazął 

cia do odpewiedzialności winnych. l :•- k . l d.. ~ P.' A ...,.,...-r. 1lTF-.?OD· •ll..-wwae• rymana oe, spa .o~, .a. •• .DI2tl D ..LO. ~.JU. Wobec teso ogło&unie naiłeałaneco • 
nam listu uważamy za zbyteczno. ' rozwodowe i t. 4. i Travessa Zach.arias, i -

. 
' 

* Biuro i mieszkanie : ' - CURI'lYBl- Par&llS. 
' Pnęa O.Orło •m. • 
.. ~ .... , ............. ~ ·:tl· """"''"'''''''"''''.'"! 

-~ 
ł.i',. 

· ·~ l 
.i. 

.. 
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Dr. Mirosław Szeligo ski 
B~ł,y UJ'&łea~ kUnłk earepeJJI 1ea 

•••••• ., •~•. ·••• • e a· 
Wielki · Sk ep Polski • Leka.:rz 1. ope:rato:r 

DOKONUJE WSZELKICH OPERiCYI CHIRURGICZNYCH l KOBIECYCH 
Lnczv r·odług naJDO?tSZych spo~nboV?. Bada za pomoca prom1en1 Roentgena. 

Jl'9s~ada właaaą praeowaię do ltHań młkroskopewJeh l bada6 
krw ł ua ellorobJ ukr7te. l Marcina Szyndy & Ska 

l 

Chorych ~amiejscowych prqjntuje na le~nie 
to BUJej klfnice. 

Bua Sio '.l'raae~see a. 8CJ- &ar.f&tba 'l 
Plac Tiradentes N. 19 

ma zawsze oa składzie: mąke p_szennaf tytnią i kukurydzianą, cukier, ryż, \sól 
11ledzie, aliwki, rodzenki i konserwy owocowe. l 

f/Jtwa z browaru 
Ma równie! najlepszą kaw~ mieloną z własoeJ fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 

D Uarh.U!I Durei,a 
Klin ka medyczno ch rur tczna SpecjaJ 
nośc: choroby C\C7U, uszu nou i $r:Udła 
Ko"" u•r num: ulica Muechttl Flortano 

n 9 Re.~ydencu• ul. V de Nacar 
o 85, Telef·'>n 888 037 

Dr t:arlo• lekl~r 
ł)per~okr l akuszer spe~jalnosc eboroby 
kobi~ce i p~cheru . Przyjmuje od 8 do 
~ 1 oe! 2 cCI 4,rdz ,..ttct Ptz) ulicy 

Con~eJhemi 8 -"rrAdi'S n 11 t 030 ---- ~"'""- ::----::---:----
Dr E•pindol• 

Rerydencja 1 k n~ultNJU:n ul Marochd 
De~;doro n 4~ Pr~}·jmuje od 12 do 16 
eNiz J)(\ f'C.łucin u, Telefon 151 ()a> 

Dr F ·~*ue •••ek ł'ru.ake
rr~yjmuje od 3 dl 5 P" pol Kon!'ul 
torjum u\ica Baran do Serro Azul a 8 

Re%ydencJa ulica Cl'mmendador 
ArL'ulo n 74 \ 01 

Dr. 11.. łzaacsoa 
Operator-Akuuer Specj~tlnośc choroby 
kobiece i p~cherza. Konaultorjum Apte 
ka 1 de Mar<;o n 6. Telefon n 62 Re 

zydencja .Kto Branco n C.6, Telefon 
n. 661 08 

Dr llenoes de ArauJo 
SpecjalnPść: syf1lis i choroby poeboru 
Pr:yjmuje od 3 do 5 po poł. Konsul 

t.:>rjum Apteka Mmerva. Pl•c Tira 
dentes 06 

D r Kudołt Warueckeji 
Specjalnoić c;;horoby nerwowe i dzie 
cinne, Dyrektor Centrali mstytutu opi11ki 
••d ~z!ećmt przy ul. Alegre n b gdzie 

przyjmuje od 10 do 11 i pół z rana 
O i 

Dr. Sałda111a Mobrinho 
Klin!ka dla dGroslych 1 dzieci. Leczy, 
S)'ftils we w,zellt•ch stadjach prepara 
tem Bismuthtodma. L!!tczy choroby 
11 ~rwcwe i nałognwe jak a)k(\ho !izm 
' Ilegest ę. Konsultorjurr: Ul. S. Fran 
(:isc:o n 54- Aptek~ Moderna, Rezydencja 

Tr VI!SSll Z11ch•rias n 12 • 09 
Dr. Wirmo1ul Lima ......___ 

Akus:e;Ja l operacJe. Koosułtori1.1m Ul. 
l cte Mar~o n 17. frzyj m uje od '2 i pół 
do 4 t pół gr dz. po poluctniu Re~y 

denCJA ul. Dr Mur·cy n 129, 
Tdd n 123 013 

Dr. 'fones lWel.to 
Wyjeżdża do chorycb w dz;eń f w 
nocy Przyjmuje od 8 do 10 i od 15 
do 17. K'1nsultor1um 1 re:ydencja PlaG 

Tua.ae~"tes J'l 54 a (obok aptek• 
Stelfeli) 06 

łtł.:\'JWI!ta I 

012 
--~~~~a~c-ek~fi~.o~w~l~e~~-ic-·z------
Z~by lttu.;zne z puan•ebu·mem 1 bez 
w zł~o·~Je i kauczuku. Plombcwamo ; 

WYJM0-.1!!010 beoz rólu 
Robota pler".~z· r%~dna - Ceny przysw 

pne Pr~y ul R IIChuelo n 8 016 

. ~oio B Ba .. t lo• 
Ul. Manch l Flo11ano, n . 102, przyj 

trUJe o ksżdei "r dzmie. «~18 
.J u•&o .llacieł -

Ukońc:zcmy dentysta w M Ameryce, z 
21 letnua prliktyką. Wyrywa bez bólu, . 
plo!!1bu;e po cen•e od 5S 1 watawia po 

cenie od lOS R· bota gwarantowAna. 

010 
Ol. CL mtmmdador Araujo n 24 

------~L~a~=-~~---~ e ... ,, Kocell i a 
Pr;"yjmuJe ~.<\l 8 do 11 1 od 1 do 5 ej 

aodziny. Plac Tiradenten n 10 
022 

~-------------------------Kstęgarwe, pap.ernie ~_ dru~ 
k <\1 D1e 

CJal!!la de ~ov1dades 
tismla lUstrowane, juroale 1abawki 

ka •żki do nabożeństwa, lwtłte obrasy 
i "atuetk1, najrczma1trze pr•odmloty 
tla prezonty. Pap1ory wazolku:h ptun 
1r6w. •1"2Y ulicy ló de Novemhro n 66 
....- Livraria Jl.aodłał 
Piorwszorzodny zakład drukarski intro 
1 satorma, llm~rr:·a i f, br) kaq~ kSifig 
handlowych W }o bor ks ąźek 1 pn.yr%4 
l,ów szkoloych. OlA kupców :-e 1.n~ecz 
'· ~m ·upu•t.,m Ui tó \l~, N 1•v~mor<- b~ 

5 • 
Kupuje produkla rolne jakoto: kukurydz~ . fasolę, ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p, 

SPIIZEDA.~ NA. KOLONJE HIJBTOWN~ l DETA.LimN.ł 

CENY PlłZYST~P~E 

~ 
l 

Posiada tij e w Thomaz Coeho i Araukarji 

• ••••• 
"••peo Reła 

Agent rółnych f'fm lmi'ormje ,,.p,ery 
l pl"!yb'lry bntrowe. Skład i biuro prsy 

vl cy J,..te C..O.re1r0 n 89 Adre1 tele 
,graf czny LUZO Caixa '"stal 808 

52 
łJaM l!!łelawilt 

Wyroby fa1ento•• telaztwa. 1zkla, 
amunicja, P •rby i oJoj o, ttnetk1o ma 
ter1•" dl!. łntataąjł elektryc~nej la.
PY etc. Pt-c Tiradontra o 8 048 

sapatarła 81rla 
K·-.rzyst•jc:e! l·kwidyju sio •'elci wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanio 
Plac ltradentu 1 prawej strony ka 

:e•rv n 10 012 

Bodołphe ~')fj8eller 
Skład ~'&uwta, Irapeluszy l dr;>biazfów 

Uhca Jcae Bonifacto n 3-a 

J\"SEKUROW AC SIJI ,RA ZfćiE 
Radztmy tylko w EłUlTATIWIK, któ 
ta ma awo!, flljt w KuryWbie prsy 
ułic;y S de Mar~o n -ł A Superlnten 
dent pa Parano i Bankler na Kurytybo 
Ben,r$in P'errelra Lelte. 051 

Piliii4DZE -
wypotyczaj" sit; na mały procent 
pod hypotek~ lub pod gwarancją 
bonll8óW i apolis. Kupuje siQ i 
sprzedaje domy, &iemie i maj,tki. 
Informacje u rządowego correctora 
Godofredo Lima pr~y ulicy Kare
chał Deodoro n. 38. 028 

IIOTEL CURITYBANO 
Wentura Pereira de Suuza & Cia 
W centrzemiasta, tramvraj przy 
dJzwiach na wszystkie strony mia 
sra. PokDje i stołowanie porządne. 
Wina nacjonalne i zagraniczna. Po• 
syła si~ obiadJ do domów. Przy 
ul. 1 de Mar~ n. 7 - UW AGA 
Teo hotel wvlącznie dla rodzin. 

OnO 
~-t..~.4~lj~A!"'"""!!d!""!A~łJ0~8~----

Cl.t\AA P8.\TT. 
Skład ma \ty n do p1s·~ni' Re · 

mingtno 1 Oorona; maszvn do l' 
czenia oraz ks!ł , RPg15tradur11 • 
P rzv ulicv u; (h Novembro · 6łl 

O!i2 

----·-----------------------

- Domini Kurecki . Jaoobil Gdnspunda ' 
Fabryka mebH, m21teracy1 kołder Poski zak ad kt·awieckł 

i plas.ZC3f oieprzemakoJoycb. t.>o· iJiłea &teare N. &l 
siada c:leble nowe i utywane. Wielki wynor ma~terJałów na ubranie 

Spr,..ed8~ oa wypłaty. Ptz'- ulicv Lamówieaie wykonuj& aię w razie po 
1 " trzeby w 24 godziny. 

dł' M· ! ~() n. J 8-Td~fon r • SIV 11o•ota K'wąraatowana 
041 t.KNY NlSKIE 

~<DGKICI~ IKł(l(l(l<łłflr ~tłCI<t<DS t8Cł3ł ił~ 

"~=~~~,~~~~yb~:~~~~~?:i:cji l 
PlWD własnego wrroba po najprzyst~pniejazych cenach marki l} 
•Oaze1to•1 ·•Pilseoc 1 •Pt11•b!C1 •.lsc~moba i iune. · 8 

Kupuje dla wlaa1ej ełedewaa i4ł' zm ~ó. w rozm11itei iiQil i ! 
płaci najlepsze cen1. • ., 

K11BrftB4 ·- e.tUA Pe!!JWAL te8 
' 

..! teka "Tiradentes" 
Walerego Wiśniewskiego 

Plae Tłradente~ N. 37 

Baczaośó Koloniści f'Ol&cy! 
W aptece tej, której właAcieiel~m jeat Pelak., rozm6wieie 

Sifl " jązyku ojczystym i znajdziecie rzetalną obałus~· 

S \V ó J D O S 'V E G (J t 

t'ł'ij w ~k'izy wyna azek dla leczenia S l fJIIsu 
Eli:x:ir ~.9:1..4".; 

un&nJ pnu JfarodoWf Departaacat sdrowta publiczneco pismom cln, 11 lutego 
1818 reb, Nr. 21 

Z~alcza skutecznie '4Jfilia b~ aiebazpicczeństwa dla injekcyj. · Jest ener, 
gtcznym Arodktem, czyszczlłcym krew i lelmrt~twom wielkiej wartości 
Jut przy utyciu trzeciej flaszeczki. objawy choroby nilwet powamiej· 
l~eh: plamy fistuła. pryszcze, wrzody i reumatyzm, znikaj!\ jakby je rąk• 
OdJ~I U 9G0/o męt.czyzn tanatych, którzy za czss6w kawalerskich, choro 
wąh na choroby sekretne choroby te pozostailł cbronicznemi i to jest 
przyczynił, ~e tvsiące kobiet zamę~nych cierpią na rozmaite niedomagania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te citoroby spowodowało, · 

3 fla;~zeczki wystarczą zupełnie do odzyskaDla waszego zdrowia 
i uratowania waszvch dzieci od prz)byych na.~tępstw. 

Dla dzieci ilyfiłistyczoycb jest "ELIXIR 9t4• najodpowiedni&j 
sse~ lei(arstwem, ponłewat ~tie at11kuje ~ołądka i jest przyJemnym w 
ueycm. "ELIXIR 914 • nabyć moana we wszystkich aptekacli i skła 
d11cb apte,·znycb w Brazylji. 

- Główa7 skład Galvio e Cła 8. Pąalo, A:v. Sio .loio lłl 

~~~l'l~ 
~!~~m~m~PJ~_mllf~ 55~.~·~1~-Jt!~~~~ 

S~anowne Panie! 
W cilłgu ł-~ch godzio uwolmó się m()ŻPCiP od kołek macicz• 
oychł ieżł'li utvwaó bf>d?;iPde •FLUXO SEO \ TINAc 

uznana przez; Narodowy Departament Zdrowia Publiozneio, pismem clnia SS 
osenroa Uł15 rokw.. Nr. 67. 

•Plu.s:e-Sedatłna• 1es1 )edyaym znaD) m produktem leczniczym, 
którego skutek jest najszybszym w lecz~uiu nibdou1agafJ. kobiecych. 
Kolki maciczne leczy w ci!}gu 4 ch godzin. Używany 15 dni przed 
porodem, ulatwta poród, zmniejRza boleści porodowe i kolki, i zabez· 
piecza ~ycie kobiet przed nast~ustwami krwotoków, tak cz~qtych przy 
porodach. Przy innych chorobach kobiecych ".Pius:c·8edathaa• 
działa zawsze skutecznie i leczy wszystkte niedomagKnia kobiece. 

Zaleca słą lekarzom i akuszerkom. 
Je<lyni depozyt.arjusze: 

GalyAq & Cła SAo Paulo AvenidaSAo JoAo 145. 

itij~~~·~-" ....,_-.!IP)III •••••••••••• ,. 
Towmrzystwa Fraae•~~&trJe Zegta~ei llttrskle.J 

"Ohargeur~s Reunis" i "Su d Atlanlique'• 
Resula.rne odjazdy z portów Saotos i Rio de Janeiro 

do Ha wre i Bordeaux. 
Komunikacja najszybsz'l i najwygodniejsza atatirami Ju

ksus(•wemi posoiesznvm•. które odbywa 1ą podtóż zą Santos 
do FranCJI w 16 dniacb oraz statk .mi specj"lnie urz,dzo• 
aymi dla emigrantów. którzy znaidą 1ak naj ~ygodme1sze po• 
mies?.czeoie 

Stalki majP do dyRpo~vcii kabiny III klasy. 
Podreż z Bordeaux. z Havre czyb z Patlice do G!hń•ka od 

bywa 11~ pociąg~tmi łrancusłtiem' d do Dunlcerque. a z Dunkerque 
do G1•thk' stlłtkllmt kllmt' francus~tej "TranaatlAntlque". W ten 
sp 1SOD un•kn1e ''' rótnych nadutyć, na które nieru bywaj~ nara 
tent nas• p•sd ' tnwie na gnn1cy nterniecktej. 

Najbliższy odjazd do Europy 
Z IIA.~T08 Z .RIO DR .J ł.lłBIAO 

•GiłUIX 9 sierpnia 
·LUTETIAc li si~rpoia 16 • 
·EUBEI• 11 c 
•HUEOIC• 6 września 
·łł \S.,JLIAc l! wrzE:łoia 1~ września 

Sprzerlaż biletów z Brazylii do Polski oraz z Polski do 
tSrazyiJI t. zn. (btlhetes de cbamada). załatwia i blillszych in· 
formacji udziela · 

Ignacy Kasprowicz 
Avenld'* f ui.c "Xavier ~ i-ł. t· o/f, ł t , . 

C A S A B l ~ H ~ L S przy uhcv 16 de NoYembro N. 70, 
Założ. w 1897 przez Ąlfreda Ernesta Bichełs 

Ma zawsze na składzie wielki wybór kapeluszy dla pań i 
zabawek, materjałów, prżedmioty właściwe na pre.senty, oraz;na 

Warto ,przekonać się oeob:,cie o dobroci towarow j&ko też 0 
~00~ ~ 

Handel Polski 
w Barro - Ereehłm Rio Gr. S. 

Wlad/fiBlawa OIJrollaka. 
Nowa sprowadzony wielki wybór towarów metrowych, jakofet 
dzi rolniczych, kuchennych i wszelkich drobiazgów. Kupuję " ........ . 

kolonjalne, - płacę wysokie ceny. 
Adres: Władysław Obroślak 

N. 
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