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Sz odliwa działalność mi
nistra Darowskiego. 

tnika, jak spółka Hohenlonhego, Wohlheim 
i inne .. , i tak dalej. 

zgadzają się one najzupełniej z ~rawdą. By
ło wiele pogromów w Rosji bolszewickiej, 
ale nie było ich w Polsce". 

~~~~~~~~k~~~k~~3~ 

~ Nu1ne,. pojerl11ńrzu Gnzr. t> 
~ ty Pol11kiej' kosztU;je od ąrl ~ 
~ 300 rej.'łóm. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~J 

~:Niedawno wystawił posfł: ks. K~czyński 
........ v ...... ,'"'"' pod prę~ierz zachowame stę p. mm. Da

rawskiego podczas zata,.gu na G. Sl~sku, 
niegodne ministra polskiego, zwłaszcza ~a
chowego i bezpartyjnego rządu p. 9rabskt,~
go Przez usunięcie od pertraktaCJI ch~~~s~. 
związków zawodowych oraz , prz:z J?OJSCte 
na rękę pruskim baronom gorno~ląsktm -

Z oceny dzisiejszej sytuacjLdoskonale wi
dać, że koszta kryzysu gospodarczego na 
O Sl~sku płaci si~ wyłącznie skórą robo· 
tniczą. P. minister Darowski w lekkomyślno· 
ści swojej nie pomyślał o tern, by skłonić 
przemysłowców do rewizji swoich zysków, 
do zmniejsZłnia kosztów ogólnych przedsię
•iorstw, do redukcji wydatków na admini
stracje, różne zarządy i rady nadzorcze, któ· 
re w porównaniu do stosunków przedwo~ 
jennych wynoszą niesłychane sumy. Ceny 
węgla sa mniejsze obecnie, ale złożyły si4 
na te wył~cznie ofiary ze atr•ny robotni· 
ków i państwa, luronów zaś górnośląskich 

W końcu swego artykułu profesor Saro
lea zastanawia się nad żydami w Europie i 
pr-zychodzi do przekonania, że przyszłość 
rasy żydowskiej z powodu własnych win 
przedstawia się niepewnie i ponuro. 

WZROST WŁ~S'lOSCI POLAKÓW W Sl"A 
NACH ZJEDNOOZO~YCH 

· pisze ks Kaczyński- p. Darew5kt wywołał 
tak fatalne nast~pstwa ·dla pańs~wa i ~:&eaz 

. pr~cujących, jakt~h d.o~ychczas me byl.t&my 
świadkami w dz1edzmte zatargu· pom1ędzy 
kapitałem a pracą. 

Jakież są konkretne rez~ltaty owoc_c 
• pośrednictwa" p. Darow~k~ego? Robotm
korn, zatmdnionym w hutmctwtł z 8 g.o· 
izin podniesiono czas pracy na l O godzm, 
co z 2·m& godzinami przerwy, kt'r~ zazwy: 
czaj robotnicy spędzają Vf f~bryce, wynost 
razem 12 godzin· zarob,kt. zmż~~o o 1_0 pr_o~. 

jednoczesny~ wz:ro5cte dro~yzny 1 zmte-J· 
o świadczema; rz~d ohmtył podatek 

węglowy i taryfy na ~olejach .. Z~s~aJe pyta-
. nie, co uczynili ~zamtan kapttahs~t górno
śląscy, ile opuścth LC swy~~ zysk~Vf? Od· 

iedź ich znamy: o~łostlt cz~sctowy lo· 
t i wyrzucili kilkadzi~siąt tysięcy rob?· 

ików na bruk. Serce stę peprostu kraJe, 
się słyszy od dclegatóV.:, i gdy się c~y· 

jak~ niedolę przeżywa ht.edny. lud ~or
ąski, parę lat temu _krwtą ptec~ętuj~cy 

ani ruszono. · 

P minister Dar~wski w całym zatargu 
~órnośląskim wykazał niesłychaną nieudoł· 
ność oraz złą wolę w stosunku do naszych 
or1anizacji robotniczych. Zaw&ze powtarza· 
łem, te jest to więt:ej blagier i lis, niż ro
zumny i poważny pracownik. Wykazał zre· 
sdą swoje zdolności i na stanowisku mini· 
stra spraw wewnętrznych i na stanowisku 
posła nasztge w ,Moskwie, z których to 
5tanowisk musiano go w krótki:r. czuie wy
'Iewać. Oczywiście, nie może być mowy, aby 
po ttm ws.:ystkiem, co n antbił na G.· Slą
si.<U, mogli ścierpieć jego dalazą obecność 
w aabinecie p. Grabskiego i wogóle na ja
kiemkelwiek stanowisku państwowem. Niech 
wraca do fabryki Schfibłe»m, skąd wyszedt. 

Im prędzej, tern lepiej. 

~-------------------------------
Wtadomalcl s Polakl. 

Tyle prof. Sarolea. Żydzi swemi protesta
mi i odezwami zaszkodzili Polsce za grani
cą nieraz poważnie. Powoli jednakże zagra· 
nica zac~yna patrzeć inaczej na kwestję ży· 
dowska w P9Isce, którą krytycznieJ i słusz
niej ocenia. Zydzi sądząc, że wrzaskiem i 
krzykiem zagranicą mogli zdobyć panowa
me w Polscc prztkonają się, jeżeli się nie 
zmienią, że to tylko w biblijnym jerychonie 
od wrzasku i krzyku mury pękały, ułatwiając 
żydom zdobycz. Teraz tak.tyka pod('bna nie 
prowadzi do celu wymarzonego. 

UNIEWAŻNIENIE WYROKU W PRO· 
CESJE O ZAJŚCIA LISTOF'ADOWE 

W KRAKOWIE. 

Z Krakowa donoszą, że prokuratorja tam· 
tejsza przesłała do sądu okręgowego wnio
sek o uważnienie wyroku w sprawie zna
nych listopadowych zaburzeń przeciwko po
licji i wojsku. Wniosek o unieważnienie 
wyroku i przeprowadzenie nowego procesu, 
który żargonem sądowym nazywa si~ "wy
wodem nieważności". sąd krakowski odesłał 
do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w 
!Varszawie. 

KTO SZERZY OSZCZERSTW A ANTY.: 
POLSKIE ZAGRAN_ICĄ. miłość i pn:ywiuad1e ~o Pol~k1. Cxyi 

a spokojnie c2ytać taki np. h~Jt, który 
w tych dniach od n~s~ych, ro W Paryżu utworzył się komitet litewsko· 

ików w prostych ale łzaml t balem ZAGRANICĄ GANIĄ RUCH ŻYDÓW uk:aińsko-białoruski, który wydaje stały 

))Dzień Połskic zamieszcza bardzo et k...1 
W13 zestawienie ur'l~dowe, dotycząct> wla~· 
ności rolot>j Polaków ·w Stańach Zjednoczo 
nych Am ryki Pótoocne;, Art\kuł1 Ppar:\' 
na ur:.-ędowvcb spis~ch Stanów ZJt>dn 1cze 
nvcb StWIMdza że w Sta.oach Zjf>dooczo lYd.ł 
t.~siadło 17.362 farmerów, urodzonych w ł-'ol • . 
sce. Farmerzy CI posiadają przes~ło 2 mll 
Jeny akrów ziemi, t. j. przeszło 800 tys. ba., 
w lem około 600 tys. ha. u~ytk6w rolnych. 
Wartość wszvsllucb gospodarRtw robyt.h do• 
SJtgła sumy 15i- milJonów dolarów • 

Farmf'rzy Polacy nie stanowi, jedoakże 
'v Staoacb Zj jdooczoovch iadovcb p'lwlłt· 
r,tfjsz~rb 1 zwartyt h skopi t d WtasQość "Ol• 
ną Polttkr w na :silniPj występuje w Stam.ch 
':!ąsiadut"' ych z Wiełkiemi Je~iorao:I, t~ · t .ie 
khmat. JtSL zbhtooy do khmatu irt..dk »ej 
Europv Odsetek p ... wier t:c hn: polskiej wła , O· 

śd rolneJ do całeJ włas!lośoi rolnej na ,b. 
szarze tych Stanów nie przekracza 6 proc. 
Co do wielkości tych farm, to ~redoi. na 
tedoo gospodarstwo polskie wypada r ? 1lo 
26 ha. utytków rołnyc!:i. a ł6 ha. o0óh go 
obszaru. Przeci~tna wartoSć jedne) brmy 
waha si~ około 1 .860 dolarów. 

,,n,.?,.nr11nn
1
ych słowach: "Chcieli~'" Y. _spory W POLSCE. 1 dzienniczek z oszczerczymi antypolskimi wia· 

~~U!QII~ kapitałem i pracą sprawt4dhwte za· . . . . , t domościami. Dzienniczek ten rozsyłany by-
lecz zastępców rl)botników chrz~ść. Powalt, ~aczynaJą. 51~ zag_ramcą pi>znawac ! w.a redakcjom gazet francuskich i wybitnym 

W csta.toiem d~iesi~ciolecig ilo~ć farm 
po1skkh wzrosła z 7.228 do 17 .ló2, c:zvłi 
o 2~0 proc. Opis stwierdza, ił dane urzę· 
dowe, omówione powyżej oie obejmh, wszy
t:~tkicb f.umerOw·PolakOw. Bezwzgt,dna ilośó 
farmerów PolakOw jest znacznie waęku~1 a 
reszty ich szukać należy wt1ród t. zw. Amt. 
rykanOw, t. i dzieci emigrantów, oraz w 
s:tisie urodzollych w Rosji. 

70. 

Jzied. 
nawał· 

nie słuchano w tak ważnych dla mch n~ ~~rtosct r_uchu zyuowsktego w P~ls~~- i politykom we Erancji w ce'u zohydzenia 

ach robotniczych, natomta_ tit ich. wsz_ę· S W.t~zo_ ogłostł na łam~ch organu katohkow ~~ Polski i zniechęcenia Francji do niej. 
belgi]Sktch, dwutygodmka "La Revue catho- · 

ignorowano, nawet komum.stami (p.~m: Iique des idees et des faits• znany w Pol Gazety francusk;e jednakże tych os:;::czer-
ki) ich nazwano, gdy stę u~ommeh sce profesor uniwersytetu w Edynburgu. , czych wiadomości nie przedrukowują, po· 

swoje prawa. Tolerowan.? n~tomtast or- Karol Sarolea, dwa bardzo .ujmujące arty- znąwszy si~ na niewiarogodności mętnego 
nizacje, które sw- konsptracyjną pracą d,- kuły w przedmiocie ruchu żydowskiego w ich źródła, z wyjątkiem osławionego .Ere C~D NA Jc1.S8EJ GÓHZ!i 
do zguby państwa. i społ;czeńshn: Ro- Połsce. l niezmiernie citlrawych uwag po· Nouvelle", organu samozwańczej "Ligi praw 

k l·uz· nie czuJ' e s1,. iWOtm, do m kogo . k k, 1 ł . k b 1 R 1. . Odltad łaskami słvn~cy 'b az B Jg trodzi• "' dajemy p• niżej k1l a wyjąt ow: l cz owte a -o ywate a". zeczona tga me· d . 
a zaufanif. z powodu braku rra~y e- . . . . . . . l dawno temu wydawszy bałamutną odezwę (' Y z;-•al Ule SI~ na J J.sneJ G1rz'l odtąd sta· 

igruje dziś dziesi~tki .. tysi~c~. robotm~ów "NaJbardzt~J tnte~e~ującemt. :- pts~~ pr?f. 0 rzekomym straszym ucisku w Polsce, Ie dZ1f> lil srę 'UiaJ c1.1da. Liczne· vo•u zaw•e· 
francji, SzwaJcar] t, Belg)t! a .nawet, w Sarolea . naJbar~zleJ ma}o_v. mczc"'!t t. taJe· 1 skompromitowała się w opinji publicznej. s z! oe w k·włJCy łr~ń " u ·by, kuiP- i li-si~" g l u 

im czasie masowo do Ntemtec, ktore mmczemt okazami l~.,;dnosct na Lttwte, w do,•tnycb ~darztJń i u~.drow•• ńJ :~tan ·w 4 1 ł11· 
a tycznie potrafiły tych robotników Polsce i Ukrainie nie są Litwini, Polacy ani LOS POLAKÓW POZA POLSKĄ. g· • ÓŻ'" nił c łask, jaluemi M :t tu h la Z J wt · 

dla siebie p•zyskać Rusini lec.l &ydzi. Królestwa Izraela należy ciela ś.vu1ta obdartała prz•'!;,: w1ek1 1 oDda-
. szukać nie w Palestynie, lecz na wschodzie , Wycbodź::a• dooo.>i, że koloni8ci polset rza naród polski, z uf >oś"tą i ::iZ,~z rq. ID•J 

Robotnikowi dziś narzucono tak niezno- Europy... w Bośnil osiedli tam jeszcze za rządów au · dlilwll zwraca1ący Sili) do NieJ D~t Jas!l J Q ,,_ 
e warunki :te istnienie jego i rodziny jego ~lrjackicb. chcą jak na.j'>r~dz~i e~1rzedać swo rze o pomoc To, co w ksi~g~tch klu · ~to:1 

nl.emoz'1t!we·, 1·est nawet ob_ .wa, :.te na- Po WlłJ .. nie światow. eJ· sprawa żyd.ows\ca b · · d · j (;!,."S ' oda rstwa i przen!Pść sio do Polskt nyc zapisem stw1er zonej ]est ty!B:o cząstką 
"' ....... ".nie to lada chwila pękme. Pc;> ~sta- w Pels~i na?rała Wlększe~o znac~ema .. Po- lub do B··azyhi. Polscv kclomśr.i w Bośm. tych cudów, jakie stale lud \U dozo •• 

1 
b.; 

m strajku widzimy, że przcdstę~to;cy la~y ~ pt~r:e. Salo.1 ea-:-s~ wtęk~zymt patq~ta: mimJ, że od k•lkuoastll lat tam m1~szkajth wielu nie ujawnuL doznanych ła.,k, tt w pv 
ają Polaków, uchodiców, powstancow, l m t, m z Jakikełwt~k mny nuod europeJSki. "l~ mogą pogndzić si~ z mit·;scowemi wa• korze sam dzi~kuJe i sław~ Najśwl~tszeJ Pa· 
w załogowych woióle przed, wszyst· Ich patrjotyzm można ocenić z ich cierpień unkamia Sctm przykład wsi bośaiarkiejJ po ui po kraju i $wtecie rozgłasza. 
tych którym dobr0 ojczyzny lely na i ofiar. Przez 130 lat mutieli si~ zadowolić łoionej na stokach pagórków, z domami p· 

1 
• • . 

i ktÓrzy dopuścić _nie chcitłi,_ by się istnieniem .sweg• pańs_t,wa_we włas.ny_ ch ty_l· dl ł .. d .J d . k lk d . . t tszacy te S1owa, sam. naJmegodDieJszy z 
k h A d •l Pg vmt Je en o~.~ rugtAgo o • a zt stą l kó k·tk · · · 1 · d 

•10no nad robotniktern polsktm. Wy- o marzemac zts, ktedy to )UZ mają , b k łk t t "' b k 1 d . kl. t grzeszm w, 1 akrotme rota s~:częśe1e o . 1. . u t ase me ruw, r. s u zien, IWlł d L ł u J 
się stars.lych robotnikó~,- i~Yfahd~w, t_o p~ństwo, _spostrz~g.t z prze~aże~tem; ż_~ . lk dl ł l1ć d . t b . . z1ać cu ownyca ~sk u w4tucbny ttnog>r• 

~apewnienia im tme.rytur 1 JlkteJkolwlek zyclJ_t, na ktory_ ch ,m1elt prawo ltcz.yct, są taJ.· l w!t: d a 0 egb 0k. 0 m•ak~ pozkl waemle ~rzez s;(iej uproszonych. 
d t t P l t t Wl,l\ ze se~ 5 lE" • nau 1 ]ęzy a po 5"u•go, Różm br-:zwyznaniowcy r: ow K 'c· · cji czyniąc to mby z pewo u ra- nymt wregamt pans wa. o acy spos rug t, brak polsktcb kstdV _ to wszystko razem S . t w og 1e s ~~ 

zamówJeń. Lecz: łaktycxnie zatrudnia się że żyd jest przedewsr:) stkiem żydem, póżniej . t d ż k 1 ·..:: . 1 b t ła 'łł. rzymsko katohcłuf'g01 wy:ul&JĄ s1ę 
ł 1 N. . k . .1 , . dkó wz1ę · powo •w, 1 o om.ca po scy po v t • . 1 . . ł . 

.. , ........ ""''n nzdal czy to starych c1.y ma o e- temcem, a w wtę azeJ t esct wypa w 6. B ś . " . b .1 D g up1emt t .)rnaczemamt, pod p aszezy~1em 
ł . h b b 1 1 k' óW J w o m uwarBJfł za c Wl owv o .c . ł b ~ W B 

Cz~sto słychać rrłosy do naszych cz on- me. c et yr szczerym o ywate em po s 1111. 1 b h ł . 8 " . d B 1 urzonooCJ . os a tau Jar~ w oga, w na.ro · 
, • · ·· Zd' Pl t·· kdlk .d .ycczasw•lleraoJu-:z Ol:!I o aZ\JI d b . 

wydalonych: Wst~p d? niemtecktCJ or- .Y zt _w . o sc.e s awtają ta . a e o 1 ą· pr;~s"b 60 rodzm polskie~, reszta myś'i 0 • :cle pnrzayszkyamalo!'apr8o~tżepo. kol~z~w1 acku 8traktu• 
izacji, a btcdzies.: puy]~ty d? pracy". . ~e xądanta, ze idy by rz~d pol~kt uwz_ględmt . B ś . 1 b d · 1 ).. z 1 '.l 1 Oo:tCie os, wan· 

urt,dniczy z czasow memteckrch Je, to powstałoby poprostu panstwo zydow· op~ąz(~:emu ) ni, w a C!t·~'7.z a~ :? bwae u gdje św. i wszelkie cuda objawianA In ~z• 
tnz~o~tat ten sam. Często prowokuj' tacy skie w państwie polskiem•. au 00 c;am• ze strony w " "'f" sr>r s •c • ao~ci • 

cy robotnika słowami: .Ot macie na- W p:ndmiocit .pofromów" pisze prof. W H-iwaoieJ na wyspit> K•Jbie, znajdo e I kto to wałczy z Bogit:m SLworzyci ·km 
PDiaków". Autorytet rz~du ucierpiał Sarolea co następuje: siQ zd k1lka tys•ęcy emigra.otow polskit b wsz ch rzecz}? 

wskutek wielkiej pobłatliwości rz~ · • Od chwili zawarcia pokoju zdanie pu- ldórzv wyprowadzeni z Polski przez róż · Marny proch -człowiek. 
w stosunku do przedsi~biorcó~, którzy blicz~e w Ąnglji i :~me~ycc stałe jtst nie- n~oh niesurnit>DDyl'b agentów, przebywaJą Lud polski za dużo doznał cudow ycb 

i obwieszczenia rządu sobte lekce· pokoJone wtadomosctamt o strasznych rze. bez pracy po ulicach H •wany, cieroiąc nie. bsk z rąk Bożych, choćby ostatnio n ;;y. 
i nie respektuj~ "Robimy ~o chce- zia~h i gwałta~~ popeł_niany7~ na żydach ~ wypuwit'dziaoe dolPgli w ości, spowodor1aue wrócenie Ntepodległośq Połski w r_ 1918 i 

" _ ciągle mówią, z czego wmoskować Pollict. Na całeJ k~lt ztemskteJ odzywał stę oiezdrowym, tropakałoym .kbm1tem, marząc •Cud nad Wisłll•-odp~dzeaie Jsolszew ·-;w 
'a kto dziś jest panem sytuacji. Przed- w takich razach wybuch oburzenia na tych o uzyskaniu wizy na dalszy WYJazd do Amet z Ojczyzny w r. 1920, aby uwierzył p ze· 

·••r."'•~r'r·v sztucznie wykazują obecny kryzys, Polaków, którzy świeżo odzyskaną wolność ryki. T,y::ni nieszcz~śiiwymi zaj~ć si~ powio· wreŁowcom i, bolszewikom nasłanym przez 
samym czasie rozbudowuj'c . prze- używ~j~ n~ to, by gnębi~ swyc~ wsp?łoby- ni nasi ~osłowie w Brazylji i w Stanach Trockich i Sobelsooów, i za ich pieniądze 

w ich Vaterlandzie, a poza temt mne- wateh zydow. I rzecz dztwna: tlekroc zba- Z:edooczonych i przetraosp rtqwać ich albo wydaJb·~vm różne p1śm•dła1 zohydz, .~e 
spekulacjami okradając państwo i rebo- dano te oskarjtnia, okUfwało, iię, że nie do BuzrlJI1 albo do StaoQw ZJedooczanttil. reliil~· Niema rod~iny w Połeoo nt1 Wl;H 1 C't'f 

. ,. 
~ 
) .. 



R. U'.EQB&TH n.LRO. 
LECZENIE OGOUłi. 

Spcciałnołt; choroby kobiece i dJie. 
c;nne. PnyjT.ujc od 10 do 11 i od 4 
do 5. 

Kon!!lultorjum i retydeneja: łll. Com
mend dor Araujo n. 50. Ttlofon n. UO. 

'2 ~~--~~~·~·=:•-=u.~.-zzas 

w mieście1 któraby niedoznała cu 
downeJ łaski Bo!ej, wiQC też te 
U'iiłowania wrogów zmierza~ące tło 
odarcia nas z największt>go szczę 
ścia na ziemi - wiary w Boga, 
spełzaji\ na · niczem. 
. Najlepszym świadectwem był 
J2.ień 8 wrzt!śnia1 gdy z górą (!wierć 
miljooa narodu, z całe1 Rzeczypo· 
spohtcj. przybJ ło na Jasną Górę 
złożyć hołd Bogu Przedwiecznemu, 
przez pośrednictwo J asno·górskiej 
Pani, Królowej Koro~y Polskiej. 

To też Matuchna nasza Saj
świ~tsza dała poznać narodowi, ie 
go nie opuściła. 

Oto na odpust Narodzenia Matki 
Bożej, przybyła z kompanją z 
Piaszc.zyc, pow. radomskowakiego 
nieJaka. Metłińska, która trzymaJąC 
na r~ku trzyletDill cOreczkę niewi• 
dom~ m~dhła sit:, prosz~c Pocie 
szycielkę Strapionych o przywrO
ceme wzroku dziecinie, utraconego 
całkowicie 17 kwietnia r. b; W pew• 
nym momencie, dziewczynka, kt6ra 
miała zupełnie opuszczoae powie• 
kr1 otworzyła je i rnrngając ocz~· 
tarni, pocz~ła woła0: 

Mamo, widzQ Bozie! 
Możaa ·wyobr&zió sobie, co si~ 

działo w Kapbcy Matk1 •ożeJ, (!dJ 
zgromadzony lud, znający matkę 
i dziecko, UJrzał na własne ocry, 
że dziewczynka, która miała uttta• 
ció wzrok na zawsze, naraz przej. 
rzała i widzi obecnie dobrze. 

Fakt tego cudownego uzdrowie• 
nia został spisany i dla dokładne 
go zbadania rodzaJU choroby 11 tych 
lekarzy, Jacy dziecko to leczyh1 
pr~1wadzona jest korespondencja. 

Trudno opisać to1 jak lud tło• 
czvł sieł aby ujrze~ tg dziecinkfł, 
która miała szczęście doznac! opie• 
ki Cudownej Matki Botej. Na &l&cji 
nawet, zdawało sią, że i matkę i 
dziecko zadusza ludzie, każdy U· 
ważał za szt z~scae1 że most ujrzet 
to dziecię, na którem Matka Bo~a 
sprawiła cud. Nie darmo modlimy 
się w litanji do Najśw &f.uja Pan. l 
ny: łJzdrowienie chorych - módl 
bie za nami. 

Cbw.almy wi(c Boga ustawicznie 
i wyjednywajmy łaski metyłka dJa 
siebit-, ale i dl~ całego narodu -
ola Połski, przez przvczynQ naszej 
ukochanej Matuchny Jasno górski~j. 

~ pl(:;tO~Y aVEAUO· LO rus 
miPS"~..P.Dill:ł d~ hlrlit n · 

dzę jednak, te mimo zaslutonego 
i wsknao~ao spokoju, nie naldy 
zamykał ani aszu, ani oczu na to1 
co się dzieje wokoło; a zaczyna 
sifł dziBc! niedobrze. 

Przystępuję do rzeczy. W nie 
dziele, 19 go pazdtiernika rb .• od· 
był si~ wiec pubhczny w K11ryty• 
bte, zainicjowany przez t>Jlejsze 
koło Wyzwolenia. Por1l\dek obrad 
był nastepujacy: !) zamiana mar k 
na złoleio1 2) przysdv polski l'Uch 
emigracyjny do Brazylji. 

W konsekwen<'ji WtJpowaianeso 
wiecu, przyjeto rezolucję . mocą 
której całe tutt=jsze społtczeństwo 
polskie domaga siQ: 1) gwarancji 
ze strony Rz,du1 i e wpłacJne kwo 
ty z tytułu jakiejkolwiek pożyczki 
paistwowej, sachowają pełną Whr• 
toM wpłaconych pieniędzy, 2) te 
emigracja do Brazyłji powmna być 
przeprowadzoną planowo, z zabez 
pieczeniem wszelkiej opieki nad 
emigrantami. 

Powyższe wnioski oie s- w do· 
słowoem brzmieniu, bo rzeczywia!e 
ich brzmienie jest rozkazujące i 
decydoj~tce a nawet napastliwe . 
Sens jedoak jest jeden i ten sarn, 
Nie kwestjonu;~ słuszno~d tych 
wniosków~ ale zwracam uws1ę Sz 
Czytelnika na fakt, że rezałUCJI 
mimg1 te miała Ł>y6 opiaj~ tulei• 
szeJ Polonji, lkletowan, została w 
rf;ce posłów Wyzwolenia, zamiast 
tak droga legalna bv wskazywała 
w rece Marazałka Sej mu1 jako o· 
soby stoj,_cej poza partjami1 oraz1 
te lon tej rezoluc1i absolutnie nie 
odpowiada 1odności obywatela Po· 
laka, tem aamem godoo.ci tutej· 
szej Pelooji1 która, stwierdzam, 
da.la niejednokrotnie do~tateczny 
dowód obywatelskości. 

c~, wobec tego, te kwestje po 
ruazaoe na wiecu są oatu:-y b. po• 
W3ioej i Ie achwałenie danych 
woioskow, o ile one maJą być wy· 
razrm tutejszej Polonji, powinno 
być prawdziwie formalne i łoJałue. 
oie byłoby wskazane zwołanie wiecu 
prawdziwie apołitycz"Jego, wszech• 
polakiegoęt Czyby na takim wiecu 
nie było wskazane rozpatrzenie 
tych samych spraw, które rozpa• 
trywał waec ostatmP SądzQ Ie war· 
to siQ nad tem zastanowić i uwa. 
żarn za obowiązek zwrócenia Sz. 
Redakom oa to uwagi, co czvn1f 
JJiniejszym. Sł He•sel 

Polskl Wlec .ebywątel•k1• JIIOd 
•aakiem ••••eji Skarbu ••e• 

••Jpespeli&ł'lj Pol•klej. -
Wiekopomnym bfdzie dla Wy• 

chodźtwa Polskiego w Brazyłji dzień 
19·go petdzternika 1924 r.1 w kto· 
rym to dmu odbył siQ w Kuryty 

------------- bie1 stan ParaDa. - Wiec Polski 
\V zwięska z wiecem polskim w sprawie wym1aay mar~k na zło 

w Kuryłybie o trzJ maliŚmJ te polskie. 
dwie ałl•tępującej &reści Na wiecu tym uchwaJono rezo· 

korespoadencje: lucjc w 6.eiu puoktach, stwierdza-
Głos obserwatora ostatnit>go waecu i~tcą gotowo•d podpisywania po 

kcla Wyzwolenia w Kuryłybie. !~czki oraz jej wysokoać we· 
dłl..1g •8cisłegoc obiJc;&enia na 

Zastanawiam się nad tem, czy mi 1 .. 118:000$000 (jeden milJOD sto 
wolno zab1erać głos w sprawach dwauzae .. cl& osrem tysięcy milrei· 
tutejszej Poionji. Wszak jako no. sów), rajoowaola si, obywateli na 
wtcjusz, przybyły zaledwie przed l teo cel oawet prze~ wyprzeda~ do
pół rokiem z kiajuJ powinienem z. b tku i budzeme oh llfnoSci do Pol· 
p zyzwoitości siedzieć eicho, siU ski nietylko wśród polalów, ale 
chać, patrzeć i czekać , at mi bę, i obcych. Ale jut koroną rezolur ji 
a~1e wolno co powiedzieć. l b~lbym jest jej końcowy U'1ł~p ktOr~· br".ma; 
Bię tak zachował, gdyby nie ostatni •Wobec powytsze&o wiec do 
wiec. Zauważywszy jednak mesły maga St~ Jedoomyślme 1 o1eustę 1 
chaD!ł ·apalję tuteJszego społeczeń• pliwie orl az,du Polskieao zwroru 
stwa polskifl&o, apat.Jo, poll\czoną pożyczek i raobnn"ów oszcz~dno• 
z zupełn~ biernoścu,, zdz1wiony ściowych, wysłanych z BrazyJji do 
tem ZJawiskiem, ośmielam siq zwró' Polaki przez konsulaty i baaki
ctć do Sz. Rodaków z zapytaniem, na ;odstawie pelnej warło,ci wpła· 
czy rzeczywiacie jest Im wszystko c:onych swe1o czasu w łatach 
jedno, jal[ie wnioski uchwala si, Hł20-19i3 milreisówc. 
tu do Rtqdu1 kto je uc!lwala i w Wstyd masa ogarnąte kaidego 
r~ce jakaego stronmctwa w Polsce Polaka, który taką, »obywatdsk,c 
stdada się daną rezolucjq. W tych rezolucję przectyta1 - oczywista 
trzech kwestjach mh:aci siq włainie pr6cz tych, którzy Ją jednomyślnie i 
przyczyoa posądzania S~. Rodaków aiellsłtpłiwłeredagowali i uchwalali. 
o apatj~ i biernośó. Kiedy wielka europejska WO JDa 

Nae mam zam·aru wprowadzać rozpętała się do łl'jQ stopnia, it 
nieporozumienia W grono tut*'jszej zda wało SiQ, że grOZI zaafada ca 
Polonji Jak równ 1 ź tv.ierdzt-oiem łej E:nopie1 kiedy walki pomtrdzy 
o 1stmeniu wśród NieJ apatJt i bier .R ·1sją a Mocarstwa roi Ceotrałnyma 
nośca, nie chcę a.cz .,. 6 l ych, l'Q''Irywały &iQ .głównie n•~ ziemi<~ ch 
którzy lubią spokój, znu!eni po, polskich. tie4y nie ~yło praWlt 
~rzednią pracą społeczną. 'lwlet• wSi ar .asiutetaka, Jdzieb}' Judo oś~ 

·~. 

polska nie poniosła ogromnych 
strat matf'rja.loych wskute!; dziabń 
woieLHJ! Ch i gdzie jut wówczas nie 
było prltWie jed ·)ej wiejskiej cha• 
ty, g-1z:ieby oic opla kawano ~mier• 
ci syNs lub ojca, Wychod~ wo Pol· 
skie w Brazyl iJ poz.a kilkunastu 
szlach- tmeJSYymi·.. p3liło cygara ... 
Nrkt wc,w. zr s nie urz11dzał w Pol• 
sce w:..-'có w t tak smutnymi rezc. 
lucja.u i p(•d · >1dresem rządów za 
borczy··b. 

p ;, 1 ~tł,l w~j ··ut z bobzewikR mi. 

l'lie-więcei zasłutyliśeie na niepo• 
dlf)głośc? A jednak d wszyscy po• 
szkodowam w Połsce podpisywali 
potyczkę i obecnie nie protestuj~. 
Gdzie jest na świecie państwo, 
któreby mogło wszystkie te •słusz
D~' « pretensJe zaspokoit? 

Co Panowie powiecie o dziecku, 
lite rr ma matkę kona1ącą i ta pro 
si własne di iecko o ratanek, choć· 
&y z of111rą sprzedały sw:go do. 
lwtku - dziecko ten ofiarny ratu• 
oek daję- a przy pietwszvch },rze• 
błyskach powrotu i o zdrowia, tą. 
da nieust~pliwie zwtotu pełnej 
wartości wdotonvch na iej cho
rob~ pieniędzy. Cw to oiP ;w~łrif 
do trumny wła!nej matki? 

Na zakończenie: Gdy na kilka 
lat przed wojną z rąk ukra1ńca 
pad• ówczesrl'y namiestnik aastr1ac 
ki we Lwow1e Andrzej Potock•, 
wówcz&s jeden z org~now prłlsv 
ruskieJ w Przemyślu uwahj~c czvn 
ten, jako krzvwdę wyrzadzona n e 
A.ustrj a bpołeczt ńsł w u pol!i!kit>lJJU 
llSPrawied liw•ał przed n:em społe 

• 

czeństwo ruskie piB2:t4e, 
tego nie dokonał ras•n a wni7 
• J'u r asko•o •areda. 

• B . legjoni•ta. 

Od Bedake.łi Z wywodami ,, 
Stant sława H essla i F B zga·dZilillJI'I!r3C 
siQ w zupełności. Jest 
Polsce duto paskarzy i l11dzi 
wyah, kUlrzy bez miłosierdzia 
11 azą biedną _matkQ OJczyznę, 
wy jedaek Polbk, kochający swoj 
i pragnący jego dobra i potęgi. powi 
stosowaó się do :~alacenia byłego 
stra skArbu p Michalskiego. który 
wtedz•ał, . że ,o,czyzna nie ]est na 
aby z n!ej skórę zdzierano, lecz 
dano wlasną skórQt ady te1o 

l potrzebac. T~tk powinniśmy nos,teoow1~ 1l 
w sprawie łądllnia złożonych u. ..... -.,.,...,,w. 
ns. uszczędno§6 w Polskiej 
Kasie pgżyczko~·ej . Powinniśmy 
zwrotu wpłaconych m•lrejsów, bo 
go mamy prawo. ala .nie moMmy 
tądall bezwzględnie i nieustł}oliwie. 
kdmy się ,..,rawdziwemi dz•ećmi, a 
pasierbami Pulskt, łądajmy co nam 
slu'lzaie nalety, :tle w tą daniach nAl'll!vt>hl 

bądźmy umiarkowani. 
Poni>.ej umiPszca:amy 

o. Stan sława H .•ssla, w.,.,,_. ;.,.., 
do zwołania nowego, 
W •fiCtl 

Z1~ta łłl ona społeczeństwo polskie 
zdezorganizowan ' J rozbite f wyczer• 
pane ostatecznie czteroletni~ wal· 
kil o swoją niepodległość. l ło spo· 
łeczdB('fO zdobyło się na os!at.::cz 
ny w~siłek, uit:i tytko rnaterjalny
zdobvło się oa naJ większą of)arQ 
na ofj lir~ krwi swoich naj ll'l łodszych 
synów nit;!raz po t2 i 13 letnich, 
bo stat:;i pogw' li w ar ruiach za· 
borczyfh, tu społeczeds'wo wysta 
wiło ogroOJoą Hrmję-arm1ę dlleci. 
Wo}D<! była nam nilrzucona Był 
żołn1erz - nie, było ~karba Rzlłd 
polsk• wy~·uśclł potv czli ~. Wypc 
atił po! ,·t zkQ nie dla zakł~dania 
weod czy innych »9Zia' ht-łnychc 
mstytucji, wvpujca poivrzkę dla 
ratowama tak droio zdobyt j me· 
podległoś, i N1echby wszy~cy P!! 
aowie ~ wiecu b)'li wówcsas w P\lh 
s,e. moit> by pam,~e ty« h s1rasz 
nych chwil, kiedy bolszewicy byJi 
już t}'lko 14 kilometrc)w oddaleoi 
od Warszawy, - odw1odła irh od 
redagowania i uchwalania narzoco· 
ueJ przez Jedoeao czy dwóch pa · 
nów ubhtającej rezolucji. 

ODEZW • 

Panow1e z Wiecu w swej mo. 
numentałnej rezoluc1i domaaaią !lę 
je.toornyi!oie i nieustępliwi"' aw,.\llu 
potyczek w pełneJ wart"ści wpł& 
conycb milrtjsów. s~c3:ęśhw•e dla 
Kządu Polskiego, zapomni ·i o 
procentach. To m 1 bvć ods~k l>d'l· 
wanie Rzc&uu PolsltiegJ za straty, 
ponietsiooe wskuttk I Jadku marki 
polskiej chyba jako kara1 jalc gdy. 
by a~ąd Pol.sla, a nie l lliDO spo 
leczet.a~two polskie, które :tadnemo 
Rzt4dow1 na rQkę Jść nie chciało, 
a tylko na spadku marki polskiej 
spekulowało - był temu winien. 

Panowt ,. łb,daci~:~ od!2k.Jdowama! 
Ozy me zdajecle sobie &prawy z 
tegoJ ze mote S!Q zaalf ź4 w Pol 
sc~ cdow1ek, który na równi z p; 
szącym te słowa, boidnie odc~UJP. 
kt ńco.,qy U'3tęp rezohl<'jl W 1 ca, a 
krOry w ~Jbrume honoru 0Jc.zyznv1 
zdyskr· dytowant.>go oa wiecu pu 
bhczm m, mole wychedżtwu pol· 
sktem11 w B·u ylJi zwrócić owe 406 
(słowuie <.zterysta , sześt) tysięcy 
mtłreJS"lW (według mo)ego ścisłeg.) 
oblicz, łlliJ) co wyaiesie zaledwie 
dwieśc11~ lull<anaście tystęcy złot ;rch 
polskr~b . A wote i Rząd polski 
zdob~,hdt-! siq na ten szlachd ny 
gtest ()1! o •amP do Wychorlj twa pol. 
skiegtJ w 8r-1zylji z pgkrzywd~e· 
niem wy~bodźt ~a półnt'cno.amery• 
kańskt~·go , ktGN me protestllJ~. 
wieców nie e.~rządza i podobovch 
ublrltających Polsce rezolucji me 
uchwala. A co wówc~as będzit? 

Drog' niniejszej od~·swy, zwra 
cam się do ogOłu Polaków prze 
bvwaj"cych w ł3raz\'lJi. A wiQc nie 
tvlko do tych, którzy z przynalt- t 
n(}ści swojej należą, do Pt..lski, 
lecz i do tych1 którzy pos•adłłJfłC 
obywatelstwo brazylijskie, mimo 
to nQszq w sobie pierwiastki pol
skie. 

Droga dla nas wszjslkieh jest 
Brazylja, bo w niej znal• jli11mv 
druią naszą ojczyznQ, lecz równie 
drogą i drog~ pozo8tanre ta~ która 
D!A3 wyżywić nie mogła, nas~r.a ro 
dzona matka-P Jska 

Obywat· l r Dotlt DIQ Y do ! vwt-go 
strlłszoą krzywdą jaką Wam spra 
w1ono1 postanowił ... m tQ krzvwd~: 
aa?raw&ć a tycb, ktorzy ją Wam 
8z Rodacy sprawlli1 uoiflszkodhw •ć 
rn na zawsze. Tą okropoą &irzvw 
dą jest uchwała ostatni() odbytego 
w•~cu Wvzwolt·nia w Kutytvbie. 
Wiec tem1 zwołany przez grupkę 
iuzykaczv, uk:-ywa)ących ei~ pod 
Wiitphwej JBkośc· dewiza Wvzwo. 
lenia, przeprowadzo~y nit-fermalme1 
tendencYJnie i demagogicznie prgy. 
J~ł re~miU<'J~, która jest bezws ydaa 
obł' lgt\ rzuconą w tWJlrz każd ... go 
P .. ta koi w Bra?.ylti RezoJuc e tt,. 
uchw~bno nieprawrdłowo, w spo 
sób prowokacyJn, , bowiem niepraw 
dą )estl że uchwalenie tt>j rezołu'~ '' 
było jednogłośne i jednornyśhw. 
Natomiast prawdą jest, ~e przy 
głosowan,u o ad ,rzvjc:c•em r{ zu!u· 
ej•, przy eb•>cnoś, i około 200 181 b, 
z:a rPzulc.Jr) ą, gł sowało naJW p,t>s 
óO osob. prz~rrw rezo!uc1i nHu alt 
~ato res;.la obcc:ly eh, t. j. okot., 
150 o:~ób . ..., !itrzv mała się zurleł01-: 
od gh,sowaoia. 

Z..tntm wylyCZfJ co uwłacza lu 
tejslej Połonj • w odnośne) rezo u 
CJi, p:Jdkreł•f; nieprawidłowości od· 
bytego w1ecu. Temi uieprawadłowo 
61dami S(ł: 

D!aczr1o .NiPmcy oie urz:~dzaj1\ l) nieprzeprowadzenie dysk.u~1i 
wiecćw pod adresem swego rządu, nad poszczególnymi wnioskami z 
chociaż Di€pomiernie wit;cei stracił ~ góry przvaotowanej i bez zmiłuJ 

Ods-kodLlW1111H R.t.qd OłłS? . dzae 1 vozostawiouej rez~IUcji (~abiPrar.ai· 
ki ofJa, n .aca i zaparciu siq , est.Ł v c ~losu poszczt>g6lnyrb mowców w 
spol..,c~~-estwa, ąt"' 6 na tu. by prp. "westji p~m:lłdku dztenn• go. nu 
tens ,om w1eto Zitdl ~~ uczyo 6 Al bvło dyskusją nad zamieszczonymi 
co sie stanie ze Skarbem Pań.,twa wnioskami). 
wóWCZ'1 St gdy ci wszyscy, którzy 2) ko:icowe głosowanie nad przy· 
podczas wojny- li tylko bolszPwic· j ęctem rezolucji, nie b)ło prawidło· 
kiej- potraci!i cały swój dobytt k we• bo mimo znikomej ilości gfo, 
materjałny, którzy potracili nie sów potakuj-cycb1 nie zliczono te 
jednego ale po kilku syaów na &łosyi nie podano w protokole 
wojnie1 gdzie n1e było w Pol· przecielnej ilości obecnych na sali; 
see jednego donn•, ktćry~y nie wreszcie nie npytano sit: czy kto 
opłakiW '~ ł AmiMci je! eli nie kilku się od 1łosowaoia wstrzymuje. 
to przynajmniej . jednej drog•ej Twierdzenie wiQc1 te rezo!acjo przyJ 
droaiej osoby, -co się stanie z tym ·~to JednomyAlnie i jedoocłotme 
Skarbem Połsktm, jetełi ci wszy. Jest bezpod&tawne. 
scy będ, domag&t siq odsrakodo· Obywatele! J*'ali chcecie wiedzieć 
wania za straty r.naterjaio• i oto, w· czem ubh~ono Waszt>j golioośd, 
kroć WJększP. za ~micrć swoicb sv w cz•·w zakpiono sobie z Was pol 
nOw. A ci wozyscy kalecy. lttó. dle, !llłlZU ając Wam wiadomą 'rf• 
rym brak rąk, nóg, ci odeomiali, zolucJę1 rzekomo przez Was ucbwa. 
ktćnw ~t.ra. rih na lWlt:kozv $.-,o 10ną, to przeczyta cie jt szcz~ ra~, 
skarb-ZWI !~It. Qty ci nit l.l.kl~ pra al,., uwatme1 utbwały Wieell Wyzwe• 
W4 tą n. t •JdiZkodowan'"• Czy Wy l~nia, odbyte1o w Ku. ytyoie 19 
Pa~owie •itc:.ej &tl'acliijci~ aa woj• b! ID.• W ~Jit~~ ~rsy auety pg!, 

sltie w cbodzt\ce w Kurytybie1 
drukotV h' t~ urbwałe w S·' botnie 
wydan'l1 z dn. 25 b m 
wyjątek z rezolucJi, dotyr,;acy 
miany marki ta ~łote;o. Gt:y 
tam: 

•ObvwalelP polscy i brazyli 
zebrani na wiecu słwierdzaja: 
że wymiana ta po~iada wobec do . 
lt>jozego obywatelstwa ws~el ~ie c~ lłlraclłe 
chy miidzynarodowej transakrji 
w obecnym stanie wykonaw<> 
budzi oi• ufno~ó do Polski1 me t 
ko wś ód P(•iak ~w, ale i obcyr.h 
Wobec powy?.SZ•'go wiec do 
si~ tPdO•lmyśln r e i nit>USttJpltwie 
IZądu pobkiPgo zwrotu pot y 
i rarhuokow o.-izcz-:dm·~cio 
wysłaoy~h z Brazvl)J do Polski 
konsulaty i banki - D& pod~ 
pełn~j wartości wołaconvch 
c ~asu w łatach 1120 -.19231 
re ,sówc rej de 

O! Trudnoby było dobrać w 
na dostateczne pot~pienie powyż• c~ .to 
s~ych wierszy, ktOre jakby szpicru• mian 
tą uderzarą w twarz ka~de1o1 któ• ! uw 
ty thJć cokołw1ek <'ZUJe siQ Pola· wje o 
ku m Z wstydem pytać SiEJ G 
szę: (ZV Ntemcy byhby zdolni 
t •lHrgo c :- ynu? -- A przeciPt zycj~, i 
te~ · zastęgah votyczek u s wyr h o dowi w 
bvwatels w Brctzylji 1 dotąd reb wietcm 
zwrócth Suma tych połyczek 
oosi daleko wieceJ, nil ta, któ 
tJ f,arowali Polacy. 

Z::tpytu Jf; siQJ cz7 wolno 
pu;;:w A•ć oa to1 by jedną nie 
dną r~zo ucja zmazano wszystk 
dot yrh c·za~owe za sługi poł 
dla OJcz vzov przez lc.Jt•·jsza 
tllł? - N•e! Do t('go 01e moż 
dvJ.IilŚCIĆ Wobec tej nikczemnej 
p~ śc1 na Was~ą godoośt osobistą 
H.odacy, nalety staol\ć w obro 

Stus?.ooać pretensji z 
wpłaconej pożyczkiJ ujawnić . 
powinna w zupełoie innej for111ie; we) 
w formie, odpowiadaJącej honoro• . -
w a pra wdziwegó obywatela. żqdaj J~kby 
my g w Hancji na wartość wpłaco. lt.łł 
oyeh pien•~dzy. bo mamy do 
prawo i urzynić to p!>winnit1 
Ale to me _może m•eó nic 
•l 'gn z protf·stem przr·ciw za 
marki na zł\Jti go1 bo na lem· 
nie znamy i nie motemy 
tP. ta Z!lmiaoa nas k"'ZVwdzi. 
magaJftC swo wgo czasu Po!sk~ 
browolną pozyczk~, nie wymus 
my teraz oa niej zwrotu te; 
iyczki za pośrednictwem hL>< ... ,. . .. , .. 

dnych, często zupełnie 
wiednych lgdzi. Nie wolno 
teao robićoł zwłaszcza teraz, 
Polska wymaga od nas jak 
większego wyrozumienia. A. 
&ie powinien by~ wa~cej 
miały 1 Jak nie Jej własne dzie 
obywatele, nie z pochodzenia, 
Z pOCl Ucia. 
C;.ęA6 rezolucji dotyc2,ca 

sde) cuJig .. acti połtikieJ do 
za8łaguje rownicł oa ostrq :try 
k~jj B,Jwiem1 nie woloo nam t 

(J)Qkoaczel&ie •tronie '7·mej) 
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TEL E GRA V kich mecarstw w zatarp z Rumu• 
l njq o Besaaraaj,. 

- Donasz~ z M1akwy, źe rz•d 
raewiecki wysłał do rz21,du an1iet. 
skieco protest z pow1du otrzyma· 
ne1o wezwaaia w sprawie prawo. 
kacyjneco listu Zinowiewa. W pro· 
teacie tym boi,?;&Wicy odpieraj" 
zarzuty stawiane Zinowitwowi i u' 
watają pismo ilrowokacyjne, pod· 
pisane przez Zinowicw3, za sfał• 
sLowane. Rząd sowiecki żąda w 
swym preteście, aby rząd angiel· 
ski przeprosił go i !lkarał winnych, 
bez względu na to, czy to Słł u. 
rzodaicy państwowi, czy osoby 
prywatne. (Zobacz telegrąmy z 
Analji w poprzednim :;umerze P.R.) 

ezynu 
wrażr !Polska.- Donoszą z Waszyn• 

Gtonu, że rząd polski bada obecne 
warunki ekonomiczne PołlldniowEj 
Brazylii celem wysłaDia tam emi· 

zga.dzlilllJI gracji polskiej, szczeg6lnie do sta· 
nów Sao Paulo1 Parana i Sta Oa• 

nie•czci· lb ttrina. 
okrada~ - W Warszawie ~marł w tych 
prawd71~ uniach p. Witold Jodko, były po• 

ni'\Ul,iniOft S l ł pulski i minister pełnomocny 
w Konstantynopolu i Rydze. 

- Z Moskwy doncsi :~~Agencja 
Kasta c, że komisarz ludowy dla 
spraw zagraliliunycb, Czyaer1n, wy 
słał do polskiego ministra spraw 
:sa1ranicznych w Warszawie urzę· 

"K"'·"'""dowe pismo1 w którem wypa.ki 
1aszłe dnia 2 pa:.idż. br. na gra· 
nicy polsko.rosyjskitj przypisuje 
tajnej ełużbie polakieso SZtB.,U C~• 
oeraloego Czycztrio t"da wdro 
żeoia natychmiastow&go •l•dztwa 

.... ., ........ i surowfgo 11karaoia winnych. -
(BeJczelno•• tycJa parssywycb boi· 

mw"'•uw•>•,..••szewi::;ów mo••ilwskich prznhodz• 
W!IZelkie 1raaice. P. R.) 

figsja - ~ Moskwy dooos~ą. 
i---·~~~ na Sybtr11 wylała rzeka Am•r, 

~ahtła sapełnie jwie wai i epowe· 
dawała śmit'r• przenia 101 ••6b. 

- Angi,.Jaki 11D~ily Telegraphc 
~o nosi ~ R 'li• i e z ,olecenia rz,. 

........ ,.,"'·"""'da 1owieckieco " Mo1kwie WOJSka 
lolsZtwickit •dały lit w .okolice 
Witebakat Smol.Uka i Kebylewa 
i tam przemoc._ aatierali relnikem 
11h aboie. tłlłopi Jednak llttltCi · 
wili si' temu oa•utyciu. Prayszlo 
do krwaw1cb sabarlf:A, w ktOryeb 
11traciłe tycie około ltO robotaików. 

k ·· - Dzionnik włCłtld , "iccoloc 
osa CJI ogłasza1 te wedłu1 la&il\lni,tych 

t 1 wiadomojei w Roeji1 rs•d llewiecki 
Dte Y· w zatarcu Ao1lji • Turcj" o ter~· 
d naftowe w Uo11ul~. w A~,i, 

stanie po &tron•• Tur~JI, w razut, 
yby przyszło 4o wt jny między 

temi paattwa•i. 
- Włoska •ł1encia Nacienale• 

~wiaciamia, łl preae1 miniitrów 
"'-'1-"\"1\'włoskicb Masaelbi aa warł umewe 

9 Z rzadem iOWieckim, Da mecy któ 
1 rej deputowalli kemliln"ci, sawiili 

rać słów w zupełottści oi sowi~hiw, ,awr6. 
tło Izby depu~owany1b, a w n . 

uou.t.1 ....... zą te Włoclaf bąda pepiara 
Sowietów dyplom&tycznie w spra· 

Pola· wie o Be11arabję. 
siEJ mu· Gilład ten jut potrzeb~y Mul 

ni soliniemu ~e wegl~du na stln" opo• 
zycj~1 iatniejącą przeciw jeao rzą, 

wyrh o dowi w Izbie deputowanyc~, a ~o 
icb wietom zabezfaecza popa!'Cie waeł. 

Stany Zjednoczou.e. - Z 
•~Icase dono~:Szą, te zasl\dzeni na 
do!ywotoie wiezienie za zamordo· 
wame Roberta Jranka1 miljonowi 
mordercr Leopold i l.oelt rozpo· 
czt;li starania o przeniesienie ich 
do inoego wiłzieoia1 nie btd,cego 
ptd"'twowem wiuleniem karaem. 
(Prawdopodobuie cho, !i• dosta6 
do wią~ienia, nie tak 1uro"o strze 
ionego. jt~k więzienie pańetwowe1 
aby .i nie10 •o1li zaiec i Ukry4 Si~ 
,oza 1raaicauai Staaow Zjednoeao 
nvda P R) 

His:rpaoja - Iorewponłleat 
fnaca•k••ao dzieanika •llatiuc do 
oosi z Ma•· ytu, łe hiezpoń<iki dy 
rektoriat, r:."4izący c'b~cni,Q H111pa 
oj,. wa aamillr o,alc 'ć terytoqum 
lOarokalitkit i JIZ01ltaW Ć po4 IWO• 
i ą w ład ta tylko kilka watOlejszych 
mitjscowoici1 polotonych na wy· 
arztia n::.er!kiem, 

- D1i1 lllik wrs•••wJ • Gueta 
Officialc 01łas1a ••kret króltwaki, 
moc• kt6rec• aowtajc poiłtawiony 
praywil~jów i bonorOw infaotftJ 
kti•t• Ladwit ieurbon, syn iafantki 
lulalji, za awaatury skandaliczne, 
kt6rych był leebaterem przed aie. 
4awaym czuew w Paryżll i które 
1powedowały . lłt o te a •kandal 
poaafaoay •rt aastt~oca troaa łlisz 
p~i,kitao, kside A•t•rji. 

~rasa hiszpaiata jert prsttiwna 
teana dekretowi i • t"Si~ei~ Ludwi· 
ka •eurltoa wyraia ,ai• z witlk
sylllpatją. 

- Wiatłomeici ll&itałaoe& lb· 
raka zawiadar»iaj._., ta w aaclao· 
dniej czdci terytorju• lai11pańskie• 
co poło:ltlit IisapaDóW •i• , pc
lepsza i h pcwstaicy marokai3CJ 
nie litkrywają już sweso wyczerps• 
oia i ~lli(Clenia1 tą woj n• sp owo, 
dowanycla. 

- Rz\d bisŻpański powołał do 
czynnej słu~by 15 tysięcy rekrLI 

tów, klórzy mają być wysłani do' 
Maroka .. 

- aDaiły Telegraphc telegrafuje 
zaTangenl, że oddział wejaka kisz• 
,a:fułkiego znajdujący sio w okoli
cy łłabary został przez powstał· 
ców rozbrojony i następnie wypusz• 
czany na woloośó. 

- Primo de Rivera1 obecny szef 
rząd11 hiezpań3kie~o, został na 
własne tyczenie zamianowany ge· 
neralnvm komisarzem Maroka, po. 
zostając nadal sz<:f i! m gabinetu 
rządzącfto. 

- Pewien ... f1cer hiszpański, któ. 
ry powrócił obecn\.e z Maroka r&n• 
ny oświadcza1 że aby mieł poj(· 
cie o strasznych stratach, jakie 
Hiszpaoja ponmsi w Marokłl wy· 
starczy fakt. te pułk• " którym on 
słdył i który składał si~ z 400 
iołoierzy.krajowcow, po bitwie pttd 
Taborem licEył za!ed ie 11 żohue· 
rzy1 ktOrsy z; bitwy wysz1i nietktt~~oi. 

- W lłtlrcelonie wykryto przesz· 
ło dwi•icie ltiłet6w lottnjaych 
(lo~erji BoteLZO N arodzeaia) taluo. 
wanych. Pol CJa uwi~ziła JU! r,,,. 
szer'Y'· 

- Prezes rządu, Primo de Ri· 
....... , wyjlcbał do łhroka, ad&ie 
po~:oshmie aż do vswt~bod~:ema od 
l)owsta:Aców liDiJ kOml.lDikacvJoycb 
•i4d&y .Mehlłe i T.:tuanem. Miasto 
X'~ ue n b•dzie z wojsk oprótoiooe. 

- .l 1\thdrylu donosz._ ostatoir 
telecramy, że mimo dąałvdil za 
przeczdl rzadll potwierłlza si' obee 
oie wiadomośł, że uad hiazpański 
wyiele(lował w sierpniu br. dyplo 
matQ J:ehavarriet'• alty paktował 
2: szefem pow.,tańców Abd elltri 
me m o za warcie pokojw w Karoku 
a o awrot pojmaDJCłl jeńców bisz 
pań5łuch. Praeszltoclził jEdnak terna 
bunt niektóryth plemion, marokań 
skioh. Oaecnie mają bye poAownie 
rozpocztte rokowania. 

Chiny. - Wedł\11 wiad1moici 
nadesłanych w oatatnicb tloiaca 
wej1ka rewełucvjne pe<! tłiwó4t:• 
twer:g ~enarab. Cbane•Tso Liaa za• 
jtły miasto Sbao·Iat·Kwan, Woj 
aka prowincji Tsck.ih Li, wierne rz,. 
elowi, wycofały •ię i uciały w 
kier•aku mlasta Ohia·Waag.Too.
'b.itlczy8y liunit uciekają z ste· 
reaów wejsk lecalnych. 

- .l :Uukdena dono!zą, te woj. 
ska rewolucyjne zajeły miasto C ip. 
Feng, posiadające pół miljana 
mieszłcallców i aześcdziesi,t tysię• 
cy wojska legalnego. 

Cz~śt woju łfgalnyełl pód d01 
wóJztwem genarata WII-Pti.l'u, 
które operowały oa północy zosta• 

la Zipałnie rezbita ·przez rewglu· 
ajonist6w, j1jaak oa połudaiu woj. 
ska rewolucyjne, 1enerała Cher 
Kyanga sprzymierzone z Cbaag' 
T1o•Linem 1ostały na głowq po1tite 
przez wojska lesalne generała Wu· 
Pei•Fa. 

- Amerykańskie okrfłlY wojen• 
ne wyiąjowały w Snnghaju swoje 
wojska celem zabezpieczenia obco· 
krajowców przeciw ewentualnemu 
atakowi wojsk ienerała Che· Kis.oga, 
które si~ cofaj& po doznanej po
ratce. 

- Z Szanghaju doooszoą, te lu· 
dnoać chińska powstała przeciw 
svberoato:-ow\ wojskowemul gene 
rałewi Lu·Cbe Kiangowi, osl\arzając 
go o razmyślne przedłutanie woj· 
ny domowej. W W:Jjskach tego 1e· 
nerała. pal!lUje w i elki brak dyscy· 
ptiny .. 

- Wojska le1ahae uwiąziły sie· 
dmiu generałów rewolucyjnych. 
Wojna domowa ma się ka końcowi 
Szef rewolucji generał Oh~·Kia11g 
r;ostał uwi~"zieny. MaiwiQkgze walt 
ki "~ ' c.1" się ter1:1z w okolic. 
m·ast Kantnr u. Wo1ska angielskie 
uwięzity tołuierzy, którzy prz~ci~li 
komunikację mifłdzy ązangba1em 
i arf!eaałe • 

W Kllnt~nue wybuchł ogrc.mn·t 
potar1 który zniszczył znac1 oą 
czdć mias'a. Szkody wyrzłłdwn~ 
tTm po~1.ram u!!liczaj4 na blislw 
2 miljoov funtów s~terliobów. W 
oki'Jhcy Kantonu trwa lłł w dalszym 
ciagu taciQte walki. W samym 
Kantonie wybuchły zabnrzeni'ł 
kup~ów, podczas których zgiodo 
dwOch obcokrajowców. 

- Z 1\lukdenu tele1rafuią1 Żf 
wojska rewolucyjne generała Chan1·· 
T,jo Lioa edparły atak wojsk rza • 
dowych, które schroniły siQ w Kó 
rach Saan Haik· Wan. W czaste teJ 
ostatniej walki zaioł\ł generał 
Chiau, Sbick-U og wraz z (jałym 
swoim sztabem. 
• % izaocaju donosZilt te wojska 

rtwoluoyjae prowincji Tcbe Kiang 
poddały si'i) wojliikom legalnym. 

- Dtienllik an&ielaki »Daiły 
Kailc telagrafuje z Mukdenu, że 
1łówny w6dz rewolucjonist6w 1e· 
aerał Cban1·Tso Lin po trzydniowej 
walce pobił na cłow~ pod Szangha· 
je• woj1ka rz,dowe1 skladajł\oe 
ei~ z 20 tysięcy tołoierzy. 

- Oitatnie telPgramy donoszą, 
te miasto Pekin. stolica Chin zo· 
stałe 2ajete przez wojska generała 
Fen ' Y Hospan1. Komum!tacje mię· 
dzy Pekinem i Szanchaiew z Jsla· 
ły prze~wane. Folatenie prczyden• 

ta Chin Tlilo-Kuna jest bardzo nie
bezpieczne. Pekin został zupełnie 
odciety Cłd res~ty Chin. Przyczyny 
tych zarz•dzeń nie są jeszcze zna• 
ne i dlalego psnuje wielki niepo· 
k•j wśtód mieszkańców Pekin\l.
Miasto strzeżoDe jest przez wojska 
generała Fong·Huh·Siaoga. 

Dalsze tele@ramy nadmieniają, 
że zamach stanu został dokonany 
przez grupQ generałów, którzy w 
ten sposób chcieli położyć koniec 
wojnie domowej niszczącej całe 
~aństwo. W tym celu szef rewolu• 
cjonist0w1 generał Cbang·Tso,Lin, 
prezydent dzielnicy Kantonu Dr. 
Suo·Jat·Sen i wielll gilbernatorów 
prowincyj cbińskicłl odbyli konfe· 
rencję1 na której uchwalili zakoń· 
cze!łie wcjuy domowej i zjednocze. 
nie Chin pod jednym rz~dem. Do• 
konany zamach stanu był wyni· 
kiem tej konferencji Pałac prezy• 
deata Tso Kuna jest strzeżony przez 
wojska cenerala Fen Y u, Ki oga. 
Zapewniają. że prezydentowi nic 
grozi utrata tycia Kr żą pugh; s i 
te g~nerał FbłlYu Kiani ma. zamiar 
uostaw!ć na czele Chin bvłego 
piet'wszego ministra, Chuan·Chi.Jui'a 

Tel,..tramy z 26 b. m. donoszą~ 
z Pekmu że prt'zyd.·nt repubitki 
podpisał dekret, nakazujący wstr.z:y· 
maoie dalsz"cb kroków woieooych. 
ł"odobny rozkaz w•słał do swvch 
wojsk główna dowod1ący wojsk 
rewolucyJnych1 giD' rał Cbaog Teo• 
Lin. - Obaj ci szdow1e w ~o.zk:a' 
zach swych zawiadamiają swe woj• 
~ka, ~e węjoa domowa zastała za~ 
koaczooa. 

- Turcja. Do Londyn~ aa· 
deszły wiadomoaci z Grecji1 wedł•g 
których położenie G~cków zamie'Z• 
k:ałyca w Turcji Jeat bardzo cięi ie. 
T~ai,ee z nieb władze t•reckie od· 
stawiaj'\ przymasawo do 1ranic 
Grecji. Barjzo często policja ture ·. 
cka wpada w nocy do miaszkań 
Greków, aresztuje ich i noc~ od· 
stawia do granicy 1reekieja Wielu 
Gre!lów w ten sposó• :~amieaiaja 
oa jeńców tureckich, pozostajlliJCh 
w Grecji. Post~powa:rie lakie władz 
tureckich wywołało O&romDJ Die· 
itGk6j wśród Greków, przebywa• 
i•cycb stałe w Turcji. 

- Telegramy natłeslane z Ken· 
stantraopola z~wiadamiailł• że 
w~ród ludności tureckiej z kałdym 
dniem wzrasta nienawiść do Ang:Hi 
z powodu zatargu o teren~ n~ftowe 
w MJssulu, Prasa turecka oświad· 
cza si~ c.twarcie za wypowiedzeniem 
Aog!Ji wojny i wziwa Zgromadze· 
nie Narodowe, aby udzieliła prea 

Ił "ti""l tUł•d"""'"'"~•. nia prztz okno i powiedzie~4 kiedy Ciemniał e meco, tieuy ~malazłcrn telerentem Wydziału zaznajamia l sem ju~ d w a tygodnie, a ie za 
1\UMM 11' IW. VMI\VifVł pana pan sekretarz przyj WIC. się przed drzwiami pokoju ~O. 111~. się ze sprawami wszelakieroi oraz dwa ani muszę wyjecbać Z powro. 

"'"n'7""'' - A sdzie to~ idY~ w· dniu tym urzędnicy praru, z wieloma ianemi; rozmówi się z' tern dt' Belgji, zrezygnowałem z 
WIZYTA U MINISTRA. 
N aai kocbani nnędnicy. 

- Dwa pifłlra ni!ej, ker-ytarz wab i pOpQłudnia . nim o panu napewno, o ile nie ro&mr wy z panem mini~trem ro .. 
jedenasty, drzwi numer .t~6, - P'an z kim chce się wid~it;c? zapomni. d tkiem. Trudno l Ja na tern nie 

I ten ma pamifł• nitlada, pomy - 1aprtłl mnie chłopaczyna Jat r;tracQ. Po1sks straci. •Mucht\ «. 
lardao, ale to bardzo doniosła ślał<m schodaac na dQł. Po ~•t. li, tak zwany goniec. Kitdy mnie u Loursa w dwa 

aprawą prz,wioala mnie z Aotwf'tPI• godzinnej w•drówce, byłem pod Ja · za• na to: tygodaie potem zapytywano, czy 
do Warsuwv, celem widzenia si~ drzwiami numeru j2i. - Mam tyczenie do pana star. ~icłziałem się w Antwerpji z mini. 
z panern ministrem. - Pan łaskawy 4o kego!ł - szego rderenta Wydziału zazoaja• strem Hymanatm. odparłem, że 

iałem 11fl na właściwił uliCQ zapytał mnie wotoy korytarzewy miaoia si~ ze sprawami wsz•lakia• tak. . . , 
so włalciwe1o amarhu, 0 włdci· - Do urzędnika przyboeln .. go mi oraz z wieloma insemi, atebv l -A Jak 51~ do odbyło. zapytał 
wej (IOdzmie, t. i• 0 2 popołminiu. szefa Oddziału Tu1 Tam i Gdaiein zapytał pana urzqdni'-' . l przyhoc t. kt ś. . . 

- Panie zapytałem woto,.go, d~iej, azeby mi wyroltil widz{>nii ntgo szefa Oddzi1•łu T,l, Tam. i G lzi,} - Oosrć. ~ł..aplo. powt~m nawet, 
jakby lu zebae1yć SiQ 3 panem mi• • paaa sekretarn naczelnika Ot· nsdziej, czy zechce łl1akuvie wyro· ze bez w~zt~kll - odpa~ł:m· --: 

wn,racll'lolltietrem~ partamanttfwygladania przez skol, •~• mi rozmowę z paliłfirn sekret11- Około 1 1 pół. P? połudn.u przv 
- T9 rousi pan si~ uda• Jraed· który ma uprosie pana naczelnika

1 
rze• naczelnika wvgładania przez szedłem du mm•ste.rstwa 1 za~yla 

tem do paua sekrttarza pana na· atebv •amówił mi audJencifł u lt·i:o okno celem upro!Sienia pana B!\ ł,..tn wojnt>gł), czv. )ISt p. filDister 
•~emika Departam•ntu wygl,daeia · 1 •k Hvmans, a ten m1 na to:- N ech 

. tr . ElltceleneJl p? na mm~stra. c~te ai a, a:teln zamó~ił mi audJ~n pan 51 .• pospi·eszy bo zaraz wycbo· 
,rua ol.tne "~"3rte J'tltł•o nc• l J lk l · · "' 

"'"• ... ••u'"''kor:ytarz• ~ok.6J ~o ~-·~ ste~ - tak, te wuystko aztymuj•J- ~:~8 • ' iO · sce enCJI pana 1111
•

1 dzi, gJy~ za godzin~ jedzie do Lon• 
pomów l ze awo1m z•ierzchmkit[lt 1dpar~ ~O,łłJ - ,aQ i.4z1e do pa• ż~,8 rozstropay chł()pezyna od• dynu - A gdzie on s1edzi? -. ja 
któr' ""DOWU poetara się • aadjen 11a mimatra rychtya, Jak należy, kł ·• znowu. - Drugie drzv.i na lewo, . .,. d .k. rze mt. l . . d . 1 . ejt jla pa~a • Jtco lkacelencji1 tylke z panem urz• oa -Jem przy• t'y ko pewme nie s1e z1, ecz sto11 
pana ministra. . bocznvm tak odrazu łabai cabas - T l'.) wszystko się 'licznie bo już wziął palto!-woillY mi od. 

o..u .... ,......... . Połen podziwu dla fenomenalne) widzieł si• nie można Musi pan 7 (tadza. Jest pan na doskonałe rzeki Po!:lzedłf'm, zapuk~o~łem1 ktoś 
.,07 .,., 07011.:~ fiB.iąd ;t!>tDiiO 1dałem tit ped pól U pr1edtera przez ulie~ do g•a drodze. t; łka z panero starszym po\Vietłział: »entrez•• Wszedłem, 

W»kazaay nuaner. . . . chu naprzeciwko, tam w drueiej referente• Wydziału zaznajamia' pan Hymaas był już islotnie w 
_ z kim pan chce 11~ Wld!::et? bramie na lawo trzecie piqtl'OJ ko oia BiQ ze sprawaroi wszelakierni pałtacie i kapelusz miał .na głGwae 

_ zapvt~J mnia mały urz,dmcsek. rvt&rt: pQkołq nutQer 111~ urzfil otałiS z wieloma iooemi nikt bez. Przedstawiłem się, pan Hymans 
_ z panem sekrttauem nfl duj!! starszy teftrsnt Wydtiału oośi'ednio widzieć si~ nie moie siadł pół ... g~bkiem na kraju biur· 

ezelnika DeparLamei)\.JJ wyghldan.a zaznajarniania si~ ze aprawam1 Musi pan przedtem uda~ si~ na ką, rozmówił się ze m!lą uprŻe1• 
wszelakieroi oraz z wieloma inne· •lhcę Złamana pod numer 121 dr.. mie, oddał mnie osobiście w t~ce przez okno. , 

.. _ To mQsi pan przedtem za. mi i ~Q to rifarant, po zaznajo ek·3pozytury nasze1o ur:eędu i tam wła§dw<'go referenta, który mój 
llleldowat si~ do przybocznf'go u mieniu aic z treddll pa~akitiO ia, z•baczy~ siq z paQem młt\dszyro interes załatwił i poszedł. 
rzcdnika sattfił Oddzi·1łu Tut Tam · teresu de pana ursęJqika przvb"cz ·eftłrentem sekcJi wodzema oczy- - A z naszym panem mini· 
Gdzieindxrej. Oa jeden wote rot DE' lO szefa oddaiału tu, Tam 1 ma po ścianie, wyłuszczyć mo strem w Warszawie widział siQ pa a 
mówić 114 1 paat:m sekretatzem Gdzieindziej, wyrobi p~aa rozmo• swoj, spraw~• on zd1 widząc sit jut?-zapytano moie, 
Nac.&elllika Dęartameatu wyeląda· .. fVQ z l!• paDeiJl. w łm!dą sobotę/ z p~nem staązym - Nie, ChodL~ za tym intere· 

. . 

,-

NIEZWYK1.I ŻEBRACY. 

Przed sądem w Wiedniu odbyły 
si~ dwie rozprawy o tebractwo, 
które mają z tego powoda ni~zwy• 
kłe tło1 że oskarżonymi S!l ludzie 
mteligentni. 

Dawny porucznik" Karol Weiss, 
oska,.żony o zawodow, żebraninę1 
pDehedzi ze znanej wtedrń ·ktej 
rodziny. Jeden z Jego braci jest 
c~niooym adwukatem w Waedoiu. 
Podczas wojny oskariony otrzymał 
szereg wysokich odznaczeń. 

Po przewrocie Weiss, któremu z 
czasów wojny pozost~ła eboroba 
nerwowaJ nie mógł znah źł litalego 
zaj~cia i oatatecaoie stał ' siq za• 
wadowym tebrakit>m i pi]akit.m . 

Przed sądem osk\t'tony otwarde 
przy:mal siQ do tE goJ że żył z •e• 
brani::y, paniewat tadne inne za• 
jecie nie mogło dostarr.zyć i:nu śro• 
dków na utr~ymaoie. Dochody1 ja• 
kie miał z żebraniny, pozwalały 
mu cddawat si~ pracy poetyckiej~ 
do której mial zsmiłowanie. Jako 
próbk~ swego talentu poetyckiego 
przeczytał oskartony sqdziom 
wituszł iaki napisał z okazji zama. 
cha na kancler~~a Seipht. S,:rhb 



r.vd" 'owi republiki Kernałowi 
P '7 V szerok1ch u~łnomot;oictw ce• 
! '"l n~ knńczenia sprawy Mossułu. 

D?.if'n'Iik włosld ~ H Picoloc 
'il z Kl')r>~t·mtyn pola4 te Tur 

c uk (' il~ .. \ ła mfłbllizację swych 
v.. , •. - 7tś kor,·~J}ondect dz.ien• 

• :., :l 1<:>sst'l:"'!ero« Z.!IWJadamia1 że 
t.... dr-t aPg!els'\a zbiera s1ę po• 
s ·zme na w~spie Malcie. 

- ({orespond~·nt dziennika .tEx· 
trnoge T1 łPgraph Gompanyc tele. 
g f J e z Konstanl\'nopola, ~e od• 

• 
~--P-il-p-le-rc-l::;-y-.~V!"'!'fij-A~U-0...-c--

La Reine 
miesznuil'l'.ł wyszukana 

~~ <J tam sp1seli na :!vcie prezy. 
r ~t Turcjl, Muslafy Kernala, Pa• 

s .y. - UwiCi)ziooo sz~"ściu Atm(ń• 
c?y1·6w, podejrzanyt~h o udziuł w 
t)m spisku, 

ł'rancja - Tt>legrs fują z Pa· 
ry-:a, że n:ąd fr."ncuskiJ z socja• 
'l !'l tą H 'motem o a cztłe, u nał de 
JUr (of1cjnłnie) rząd suwietów w 
Moskwie 1 obecnie ma rozpocząć 
z u HD rozprawy w sprawie zwrotu 
długu zaci~gniętego przez rząd 
car 1\ i. 

~lelisyk.--TelegrafuJa z Meksy. 
l. u (miasta) te prezydent republiki 
i:li' k 'iykań'3:deL generał Obregon1 
m l{ :.~lał zamknąć wszystkie konsu; ' 
Jaty meksykańskie w Aoglji, zry. 
w.t' :.lc w ten sposób stosunki dy• 
ołomatyczue z Aoglją. Zarządzenie 
to wvwoł&ło wielkie z:wiepoko1e• 
me w ang•elskieJ Izbie H.1ndłowej. 

P r:•wdopodobme zostaną również 
z.; r-1 .ni~te wszyst~ie ltoosulaty a o. 
gte l ki~ w .\1.eksyku (ZJłarg dyplo• 
m t i CZDY mi~dz7 Md\sykiem i Aa 
g .. trwa już od dłuższego czasu 
p. a ) 

l '·'}' ll.;!to~y •Vb:AUO• 
NE\'VYORK 

mieszanina 

1 iemcy. - Z Londynu doco· 
~.l , ze w .am~terdamie uwit:<!.iono 
pe a Niemk~, która zeznała że 
jccbała do zamku w Dorn, aby 
tam t...iiDOrdcw~ ć byłt>go c~sarza 
N!Pmiec W1lheima II. Niemk& ła 
podrotowała au .oruobdem pod oaz
Wisl.\ie:n b rabio~ Kaog ;wi1z 

Z Kurytyby. 
UTERATURA POLSKA 

Pod takim tytułem umieścił kury
tybski dziennik "O Dia" w wyda· 
mu z dniz 30 paźdz. br. wstępny 
artykuł p. Herculana Mariz, w któ· 
rym tenże wyrażając się z wielką 
sympatją i pochwałą o polskiej ko· 
lonji w Brazylji i o Polakach w 
o óle, a szczególnie o naszych wiei· 
k1ch i tohaterskich przodkach, o 
znaczeniu historycznem i palitycz
nem Polski w czasach przedroz· 
biurowych. kładzie nacisk na rGz· 

m''=====»•••===m;ą•.:==:w•••=====-• 

~ktn~lłł ~ebt"oi ka. poetę na 48 godzin 
are.:~ztu. 

O:ugim orvgi ''łloym żebrakiem 
jest DkJBki 54 letni Józef Waber. 
który uawniej był ali.torem i grywał 
mme•sze role. Obecnie oie może 
juu zarabiać, zdob;·wa zatem środki 
na życie, ~ebrz14c• 

Sędzia zwrócił mu uwag, , te 
mćgłby przecie przebywać w przy
tułku, gdzie go umieszcl;ono. Na 
lu o2ka ·tony odparł, iż w przytułku 
tym mi€SZI{aj~ sami idjod, z któ. 
rymi jako człowiek inteligentny i 
artystn drazatyczny nie mr ź ... 
pizebywać pod jednym dachem 
O '.lkarżony oświadczvł1 że datl~ów 

o~ przechodniów me brał za dat• 
mo ale otrzymawszy j ałmużnę 
dek i mowa.ł pie~ń .,o dzwoojec 
Schtilera, alb') tez ionv jak1 wwrsz 
klasyc&ny. Waber zamierzał takż.,. 
i w sądzie popisywać si~ swoją 
sztukąJ ale sed~ia oświadczył, że 
z t (> {lO rezygnuje, Ostatecznie Wa· 
b('ra, jako jn! kilkakrotoj'! kera• 
negG, ~kazano na 8 dni aresztu, 

wój literatury polskiej, cytuje naz
wiska naszych wielkich astrono· 
mów, poetów, historyków i po· 
wieściopisarzy, którzy swą wiedzą 
rozszerzyli sławę Polski po całym 
świecie. Artykuł p. Herculana Ma
riz'a niejednego z Brazyljan wy· 
prowadzi z błędnego a naszej Oj
czyznie pojęcia, i niejednemu otwo· 
rzy oczy na znaczenie i potęgę Pol
ski, o której dotychczas, dzięlri na· 
szym wrogom, mieli pojęcie myl· 
ne lub niedokładne. 

Dlatego z całego serca dzrę~u
jemy p. Herculano Mariz'owi za 
ten sympatyczny artykut o naszej 
Ojczyźnie, o nas:Zych wielkich przo
dkach i k0lonji polskiej w Brazylji. 

ci ech Wesołowski: Dzielę się z 
Czytelnikami "Gazety Polskiej" 
smutna i bardzo bolesną wiado· 
mością: Oto zawitał do nas nie· 
proszony gość - mróz i wyrządził 
nam bardz.o wielkie szkody, bo po
mroził wszystkie warzywa w ogro· 
dach, a na polu kartofle i żyta i w 
ogóle wszystko, tak, że dużo ludzi 
zostanie bez kawałka chleba. A na 
domiar zlego panuJe tu posucha i 
wiatry, które jeszcze bardziej zie
mię wysuszają. Jeżeli Pan Jezus nie 
zmituje si~ nad nami i nie ześle 
deszczu, to będzie z nami bieda. 

Obchód ura,czystośoi narodowej !l listopada 
. Od~dzie !:ii~ w ZWI<\?;ku Po skim przy ulicy Carlos · de C~t-rvałho 

739 we wton k dm a 1!. gn l s top rł " , b r. o godzioie 8 ej wieczorem 
~'rz 'WOJ'lJC~_ył będtle p. K ul Z b gnit·w M t ;zkre. l\.rótk•e mowy oko• 
!ICZ'l')~ClOWe wygł~3zą kH J m Hz ·rntha 1 dr Ku "obudzki. Muzykj 
l r ytm ~·ke w~konaJą urzenntl'f' p. K osulowe d r. Euaen•r M·szkt pod 
J . l' J n 1 ł 
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Ot go, nader urozma1r(meg'>, rut'fmą re pro uk 'Ie chóru .. Junaka« 
p p Kossubud,;kie11 . Z.uadzk1 go, K•h ,, bu:h.k 1. g..> (s·ma) 1 dzJP i s kJ 
S: S. Rodzmy Ma:-JJJ S · k~łv ŚrednieJ i Wyrho a'l ów B.usy X X Mi· 
S)ooarz y. Program cał y teJ uroc•t.y r śri b tr l~'' U"ozmaicony, 

Ws'QP b " z pł ·· t 'ly . Porz~ k pu' ll • 1 g tdi!lnt • 8 w1 t:zo m. 
Na ttJ uroczystość Z'łpra..,za \\ S '::V3 l ł. R j ów KO.\ł l rET 

e wg e 11 N 

~ ~J~.~~~ bi'~,!~~~t~!~ ~l . Z ją (Sekcja ~ ~ 11aiolaw~; fybie, 
U drub: w dzisiajazvm nu me ze .G a U . . , 1 

~ 
zr.ty PJlski j• N~poczęlismy jost ~ u zad ~ tł llta 15 h:;top da ~ . . r. w ·. w 1~ 1 m ł·lkalu przv ul Carlos 
b~rdz, za 1mu1ącom. na tło w du de C rv lho 'Jl. 73 p~lPd ,~!lWJ nte l 'l3 baWtl ~ oka z;i ?.akl ńczema roku 
r;wń prawdziwych nap1saoorn dz10 ~zk lnr g1 szk. ,ty p H f p l Ił" i W l S 1-;tr R J h •oy M p·j• za OJJ &tQ· 

!e~ Wydujemy go w formac e Uj fl~'V<L! p ')g rn m: 11 . , u~z )}'l.y f' ( )QlP, f jka, 2} ~:BatoŻek 
ks·ątl:ow~m dlatego, aby kaM y KOŚt'Jł,U8Zkl'· k~mrdn 3) Na Lin ieniny '. m H k l z c ~.ytelmk{:.w "Gazety Pol~k ej• n d . t. l ,, . _,,a Y O· 

l tn6Rł posiadać to dzieło w koro - u m e Yl~a. 

~ 
plw•ie D~Jeło to zaopMtrzo ~ KomPdyjki te przepla'ane bł;d~ Ż VW€'mi "brl\zarni §pie »a'tli· i po· 
ae będ~ie w ilu~,':~cje ( r! p1sam• gimn "llvcznv mi, w kt()rych w t .n c ul z•a ł 325 ·liect szkolnych. 
c ~nf) przedstawwJące waz PJcz~tek o godz 8 m •' l rano. 
1111t;••~e l.le~oy ' 81° iatere Ceny mteJ'sr.- lob 10$000 ° lDO ;•ne 21 J.OO Pau· ' 1~000 D· · su Jącego rouuausu · ' L • o-. ' 1 · '11 1 ~Ie• 

~ 
N• h' 8 C 1 . t . ~ ci 500 rs 1r.c ze z zyte mcy s aranme C · · 

przechowu1ą pojedyńcze arkuaze · . ~ysty d.~cbód przeznaczony )est na S~kołę parafJaln:} Wiei. Sióstr 
aby im ich po uk••ńczeniu każde· Rodz10y Mar]•· 
go tomu nie brakł:>. Z OI)Wfłż •miP.m 

e FE •• •• w Z rząd ~ekt~J i Sw Stanisława. 

Goyaz. 

-OSWIETLENIE ELEKTRYCZ
NE l TRAMWAJE "SOUTH 
BRAZILIAN RAILWAY COM· 
PANY" PRZECHODZĄ W ZA
PZĄD MIASTA KURYTYBY. 
Prefektura miasta Kurytyby ogła
sza konkurs na dzierżaw~ wszy
stkich zakładów elektrycznych miej
skich wraz z tramwajem, z powo· 
du przejścia zakładów tych w za· 
rząd miasta Kurytyby Dzierżawca 
musi zapłacić miastu 8 tysięcy kan
tów, z tych 4750 kontów zaraz 
przy podpisaniu kontraktu, a resztę 
w ratach kwartalnych wraz z pro
centami. Dzierżawca, czy dzierżaw
cy muszą się zobowiązać, że zało· 
źą nową elektrownię, pędzoną s1ł~ 
wodną o dwukrotnie silniejszym 
zasobie elektryczności, niż dotych- NOWA "CUDOTWÓR
cz~~· Cena ,siły. e~ektryczn~j b~Jzic; 1 C~Y~I"' ~ Sertonie stanu Ooyaz 
zmzona R~wmez. tramwaJ ma, ?yc poJaWiła się pewna kobieta, któt a 
~lepszony .• pow1ęks~ony. Dz1er- robi "cuda", głosi socjalizm, a nawet 
zawa moze być udziełona na 40 zakłada miasto, nazwane przez nią 

l 
laŁ Dzierżawcom prefektura ułatwi ,. Upadkiem Aniołów". Rzad stanu 
pożyczkę rzą~ową i ~a im pierwszeń- Goyaz widząc, że ta baba jest szko
stwo pr~y dz1e~.taw1e telefonów we dliwą dla spokoju miejscowej lud· 

dzenia si~ systemu Dr. Woron -
wa, który twierdzi, że w ten spo· 
sób można cz1owieka odmłodzić. 
Staruszka po dokQnanej operacji 
czuje się zupełnie dob!'ze. 

Dr. Salgado oświadczył dzien
nikarzom, że dokonał tej operacji 
tylko dlatego, aby swoim uczniom 
pobzać ~.)osób, w jaki się takiej 
operacji dokonywa, ale nie wierzy 
w skuteczny jej wyn k. 

P. Benjamin Leite, tuttiu' lunkier 
stareg-, i znaneg 1 towarzystwa ubes
p~ecreń na t ycie Fqu tat va• doc Esta· 
d s U..,idos .do Rr,.. t1• wypiacrł pani 
T I nd 1e Alves T t x • ra, wdow1e po 

n ny'Y1 i po sze, hn e n nowa.,ym 
kupcu kup tybsk m ś l1 Bzd e M .. r. 
qu s J x . ra kwot 20.\.lOC$000 na 
11. tór4 m rlv był w te rn tow rzystwie 
u a ku w an v, ~ na pr czet któ ·e1 za 

l 
wszystkich m1astach Parany. Sta- ności, ~abobonnej i łatwowiernej 
~aj,cy się o tę dzierża~ę mają zło- zarządził energiczne środki, aby ko-
z~c swe oferty do dma 18 stycz· bietę tę uczynić nieszkodliwą. 
ma 1925. . . . . Ostrzegamy rodaków, przed po- Z Rio de Janeiro. 

lac t tale w.e Jednll ratw ubez9iec:r:e· 
m wą 

raobotnlków 

rego jed 
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. Czy na zm1ame teJ zyskają co do b n ego rodzaju fanatykami lub 
m1es~kańcy Kurytyby? Pozwolimy oszustami. - WYWÓZ 'HEPWY DO 

POLSKI. Za pośrednictwem mi 
nistra spraw zagranicznych mini
ster rolnictwa dowiedział się od 
posła brazylijskiego w Berlinie, że 
jest bardzo możliwe, że herwa 
brazylij b zostanie w więbzej ilo· 
ści wprowadzoną do Polski, j eżeli 
cło dotychczasowe, wynoszące 14 
fran~ó.w od kilograma, zostanie 
zmnieJszone. 

n ąc ! Ch r baty w r:PJ e! ni i w go· 
~1'1" •a•stw r lne'" pe,.zukoj e p . w 
H e n r yk 8łHblke w C::ampe do 
Tenet~~te u ktoreg" interesowant mo-sobie wątpić. Daj Boże, aby nasze 

wątpliwości okazały się mylnemi. 

Z Sao Panlo. 
- ZABÓJSTWO NA TLE 

POLITYCZNEM. W mieście Que· 
lui, w stanie Sao Paulo Jo:1o Paula 
da Silva, syn miejscowego szefa 
politycznego franciszka Tomasza 
da Silva, zabił na środku ulicy An· 
toniego Soares de Moraes, połi· 
tycznego przeciwnika swego ojca. 
Zbrodni dokonał w chwili, gdy 
Antonio Soares de Moraes powra· 
cał do miasta z miejsc.:>wości Tau
bate, dokąd się udał celem złvże· 
nia świadectwa przed tamtejizy;-. 
biskupem w sprawie poważnych 
zarzutów, czynionych kstędzu Gra· 
vina z Queluz. Ksiądz ten miał 
zniesławic córkę T omasza da S1lva. 

Sta Catharin~. 
- ZMIANY W RZĄDZIĘ 

STANOWY M. Z powodu śmierci 
gubernatora D-ra Hercilio Luz na· 
stąpią znaczne zmiany w rządzie 
stanowym. Dotychczasowy sekre
tarz generalny Dr Joe Colla~o i 
prefekt miasta Florianapolis Dr. 
Ąbelardo Luz pcdali si, dob:owol
nie do dymisji. Dymisje te przyjął 
obecny gubernator pułk\lwnik Pe
reira de Oliveira, wyra:tając tym 
panom swoje u~nanie za ich gor· 
liwą i patrjotyczną działalno~ć za 
r:rądów zmarłego prezydenta stanu. 
Nowy gubernator zarządził także 
zmiany na innych naczłlnych sta· 
nowiskach. 
- TRZECH PREZYDENTÓW 
STANÓW UMIERA NA T! SA
MĄ CHOROBĘ. Dzienniki "miejw 
scowe opisują z wielkiem zadzi· 
wieniem, że trzej pr€zydenci sta
nów Rio Grantle do Sui, Sta Ca
tharina i Parami, Dr, Julio de 
Castilho, Dr. Hercilio Luz i Dr. 
Vicente Machado, którzy swego 
czasu zwalczali kandydaturę D-ra 
Prudente de Moraes na prezydenta 
Republiki, umarli na jedną i tę sa
mą chorobę, tj. na raka. 

- MROZY W ITAYOPOLIS. 
Don·osi nam t ltayopolis p. Woj-

Min s Geraes. 
SZCZĄTKI SMIERTELNE 

ZAMIENIONE W KWIATY. 
Dziennik "Jornal de B arbacena" 
wychodzący w mieście Barbacena 
donosi, że w miejscowości Maca· 
hubas zaszedł fakt, któremu przy
pisywane jest znaczenie cudowne. 
Mianowicie grabarze, którzy kopali 
grób dla jednego z umarłych na 
cmentarzu w Macahubas poczuli 
nagle bardzo silny i przyjemny za
pach. Gdy grób pogłębili więcej 
i odrzu ~ ił i ziemię spostrzegli z za· 
dziwieniem prześliczn) bukiet kwia
tów, wyrastający z czterech istnie
jących tam kości ludzkich. Po zba
daniu przekonano się, że w tern 
miej':lcu poch::>wano przed 28 laty 
siostrę zakonną Wirginję, i że te 
kości były jej resztkami. Cud ten 
potwierdza monsenhar Lopes de 
Araujo, który ponadto dodaje, że 
gdy dowiedzi~ła się o tym cudzie, 
chora na nogę zakonnica Cecylja, 
znajdującą się w zakładzie sierot 
w J'iacahubas, udała się na to miej· 
sce i gdy dotknęła nogą cudow
nych kości została natychmiast u
leczoną. - Zdarzenie to wywołało 
wielką radość i zainteresowanie w 
całym stanie Minas Geraes Spra
wą tą zajmie si ę n'ezawodnie ksiądz 
arcybiskup z Bello I-lorizonte i ną· 
każe przeprowadzić najdokładniej
sze śledztwo, celem zbadania, ile 
prawdy mieści sit; w artykule po· 
danym przez "jornal de B arbacena ", 

Para. 
- INTERESUJĄCA OPERA

CJA DOKONANA SYSTEMEM 
D· RA WORONOW A. Donoszą z 
Belem, stolicy ztanu Parci, że ope· 
rator Dr. joao Camilo Salgado, 
dyrektor tamtejszego wydziału me~ 
dycznego, dokonał operacji według 
systemu prof. D-ra Woranowa na 
pewnej staruszce 80-letniej. Nasie
nie młodej koźlicy sześciomiesięcz
nej przeniesiono i umieszczono we 
wnętrz~"o '>ciach tej staruszki. Obec
nie oczekują wyniku, to jest spraw-

PODAYEK DOCHODOWY 
(imposto sobre renda). Główna 
dyrekcja pcdatków od dziennego 
dochodu w Pio de Janeiro zwraca 
uwagę osób interesowanych na u 
pomnienią co do płacenia podat
kr)w od dochodu, które dokładn ie 
wyjlśni ty, kto ma płaj ~ podatek 
od dochodu i Jaki dochóJ podle
ga temu podatkowi. 

g otrzym ać potrzt:bne .,,formacje. Ci, 
któr~y P P I _ ad11jłł rołlziny otr~,malą 
pnmteszkarua wra:: z k•ntalem. l-3 

T • W Tad liościoszki Ł i Ł 
~r.w de. tl! n n•F S 't m • • ych c ł n 
ków 1 X c,tnnków któr' v wypr ży. 
.. z h ht•dążki ~biblioteki tf's·ź 
tvW'ln>.ystw • a eszcze tc:h nte oddali 
z wr t '"· ż "V t echc el ' zwróCIĆ 
1 do 81 " .. nd la . b w pr1eci 
w n ·m r :t arr.l:łd hedt•e zmu•z,.,nym 
gł s ć 11 r. ak" ty~:h op es 'V h U· 
l:czn e ZAFcZĄD 

D•C .l \rl nym MarLnU w 
S n ros C x Pc s · l HiCJ UWIRd11mia 
St f na An rusz o ż bag ż i ~'IO nad• 
s e t do S n t e a m ŻJ być każdej 
• h w IJ pltdjłtY 

D l l\ 'l 'l ul tu R P. nadesdy liaty 
11 r. s ::'lu ą } ch .Jaób; p M m• H or • 

- UST PASTERSKI J. E. KS. l n~ Ko"yl ń łk , Antom Cz pi n ki, 
KARDYN Ał:A APCOVERDE. J R n r WoJe ech Org s k, i T eo· 
J. H,. Ks. kardynał J oaquim Arl:o- f 1 Kuk ń k 
verde A buquerque wydał do ka-

2 
,~ P kry .. te r W t należy nadesłać 

tolików swojej archidjecezji długi -
i energiczny list pasterski, w któ· u 0 s 1; ,. z c.~ c1 H n i a 
rym zakazuje wiernym uczęszcza · t• .u _ 
nia na sesje spirytystyczne, gdyż n a1 cy 1 ł nu t- klep ~ wielkim ma· 
są one surowo za_kazane przez g zynem M t b zu z 5 c1 u alkruwem 
Kościół katolicki. List ten miał PYekrem. B rd ro dul'lrc r oł i enie. Moi· · 
być spowodowany leczeniami prof. na nrohi 4 Wielki ma• tek Na źvczenle 
Mozarta w Campo8 które chociaż l spr~~da 1 ~ .u ep z towarem Miejaco-

. ' . w sc C mptu a das Pedr s 6 Jdn od 
są zupełme naturalnem1, uznawane st c11 A aukapji Wl śc1cte.l W•lhelm 
są prz~z tamtejszy lud za cuda, 1-eger. Ar uctma 1 5 
dokonywane przez spirytystów. 

Podróże do Polski. 
Ponlewai Rs,ct rolski· postAnow ił 

znacznie po w i kszye n' wy port w 
G dyni, poło~r:my w pobl Źll Gdeń~ka 
i uczyn 1ć go przystt;pnym i d ut du 
ży,b okre16w, wobec tego gto111na 
komoRnj ll transatlAntycka (C~ a G ne• 
rale Transatłan'ique) !!tworzyła re u 
l rn . p •dróte <lll wyel>l OKr,.t6w t'A 
s ! era'c ch międ tv G j yn•ą • H w~e'TI 
(Le H~vre we Fra c 1) u r tW .SJ ąc w 
ten spQSÓb nsdtwycujme przewó ~: 
;>odróżnych którzy '\10 uJają d , P l 
aki, i któr y w ten sposób przes • dać 
s•e b~dą na inny okr~t tylko w porc1e 
H n re 

IGN Ą.CY KASPROWICi 
AJent k9'mpan)t rt kr~t we, 

-~~aeurl lteu.aw• 

.Jlur sa 11anew.yeiel~k ie \V Gną -
r u n;, . o Grunde do S o l . 

W kwJ..,tn n b r p • •watał w Gu4rany 
Wydtlał Szkolny, w akł d którego 
". .. ,,h dz:1 15 szkól w kolun1i Gu rany 
1 okolicy T a Wydzt ał Szkoloy wr.1'ł 
s bte u cel urw~dze .te kursow nau· 
c:tye telsklch które p ' d ług ch stilra
n ach u włajz ko-npetantnych odbod' 
l lf w m es , ącach 1rudmu 1924 1 stvcz. 
nio 1925 roku. • 

Op ó;. kandy j atów z litolonji Gus· 
nny m6gą W~t JlĆ w nil.!h udz• sł 1 kan• 
dyd ci z d e łez ch atr<m P.mtevn ż 
czas r a lr, prz to U;)r sza s ~ ocho· 
tn k w n te kuru. by ••t zgłoal11 do 
dn• · 20 listop da 192! 

W:, kładać bl!dfł s ly f chowe nrów· 
no przedmioty pol k1o jak i portu· 
g Isk t 

Zg1 s ·, ć siv mot"• pod 11dr~",.",.. 
:,o d d Pol.1nez , Gu reny, R o Gnm• 

···~ ' 
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rago jednak w katdym aderzeniu serta, w 
kaidem poru•ze11iu naazeao umf!ilu odozuwa• 
my. l ja również biednym jeatem czlewle• 
kiem - jak "'Y wazysey w tej fabrycs. Je' 
~eli zaś posiadalB cokolwiek wiłJGej od wa• 
jestem każdej cbwlli gotów podzieli4 sit z 
choryl.lli i potrzebującymi. 

- Teraz Tacyanko podaj wieczeu:ę; zjemy 
rvzem co, potem ja pójdę do k!!ilł~ek swoich 
·- a wy radzić będziecie o dobrej czy złej 
"·o l f. 

-- Prz-1pras~am jeszcze słówko, mój ojcze 
-· zawołał knwal i zsWO\':ał Tacjannfl bia• 
IJnąca do ku~hni - dziś w wilię naszego 
ślubu chcą aftarować Tacyi jedynJ podaru· 
nBk, który aftarować Dloaą. Jest to ten mały 
złoty medaljooik, na ciflnkim złotym lańcusz· 
ku. Przypatrz się Tacyanko. Gdy mnie przej 
dwudziestu dwu laty znalezioao w suchym, 
fabryc•ym rowie w K(•łpinie jako !Słabe bez 
rtJdne niemowlę, odkryt9 przy mnio ten me. 
daljon. Przechawalem go fako .świ~tość, bo 
któż to może wiedzieć, czy moja nieszcz~c;na 
matu, która mnio porzuciła - a która praw
dopodobnie nie miała innego WJbOru jak 
straszny, ostateczny krok, nie przewiesila mi 
tego medalionu z ostatniom macierzyiskiem 
blogosławieflslwem 1 z ostatniero swem tchnie· 
niem Ty będziesz go teraz nosić, moja Tacyan· 
ko-do ciebie on jui vale!y. Oby ci przy. 
niósł szczęście. 

Borys sam zawiesił delikatny łańcuszek na 
białej szyJi Tacyanny. Dziewczę zaś złożyło 
pobożny pocalunek na mlłłym nispozcrn~m 
medaljooili:u. 

- Prze.chowam go jak świQtoM, koeltany 
Borysie - powiedzlala - btdzie on mą naj· 
droższą ozdobą. · 

W kwadrans p6źniej zasiadło tydil troje 
1 lud.d przy skromnie zastawionym stole, na 

którym spokojnie płonęła lampa. T~tcyanoa 
podała kapuśniak. który w domu mużyka co
dziennie jedzą i codziennie irusmakuje; wśród 
wesołej rozmowy upływał czas. 

Po skolłezonej wiec~erzy udał się ojciec 
Gapon do swego pokoiku, w któryrn często 
zt~grzebywał się \\&ród ksi~tek ~llr;.eczeni 
stal\ u okon i patn:ąc juk księżyc śwbUem 
swAm srebrzył go~ciniec, ~l!;eptali wśród go
rąeych poaałuoków o bl1skiem swem szl!zęściu. 

na Gliy wielki dzwon hbryczny w Kolpinie 
jetiynastą wydzwomł godzinę poie neł Bo· 
rys ukochaną i kapłana. Tacjannil odprowadziła 
go aź do dr1wi i raz jeszcte złożyła pocału· 
Dek na jegf) ustach. 

- Nie poimuję, mój Borysie - wyszepta· 
la cicbc-niepok61 jakiś mię dręczy. Ach, Mby 
zabłysło już słońce jak najpręlizel-słońce duia1 

w którym nic mię jut z tobą oie ro:łączy. 
Wszakże to już tylko kilka godtin d~teli 

lc mUj~.·.)'· 

nas od teJ c:ltwili, Qdparl BorJs z uśmiechem. 
a6iby więc jeszczt nam stae moało na prze· 
szkodzie? Gniazdke nRsze gotowe. lJa twój e 
przybycia. J 11tro uroczyście zajmiemył nasz 
mały miluchny do•ek między lipami - który 
mitąd wspólnie zamieszkiwać b'dziemy. Do• 
brej nocy ci życztt- slodka moja gol14bko
dobrej nocy skarbie najdro~szy. 

Wkrótce potom głęboka ~isza zaległa dQ· 
mQstw~ ojca Gapoaa. Ojciec i córka ułotyH 
się do snu. Bo.tek sau, kt6r~· nie ucieka ni 
gdy od ludzi o czystorn sumieo:u 1 dobrem 
sereu stulił dobrotliwie ich powieki. 

Tacyanna pizyk:ł~kła uprzednio przed swem 
łóteczkiem i wzniósłszy naboinie rące, 
błagała e-orqco Stwórcv o mbielen!e ;ej 
łaskawie sił, i~by człowieka, któremu na
zajutrz poślubioną być miała, uczynić mę. 

gla szczęśliwym - tak prawdziwie szcz,sli· 
wym. Potem zanurzyła się w poduszkach. 
Cbwile jeszcze wpatrywała się błj·szczącemi 
O<'zyma w ciemności i marzyła o nie·r6wnn· 
nych słodyczach i bło(Jiem upojeniu dnia ju· 
trzejszego. Wreszcie zasnQła. 

Pros2:ę otwol•.o~yc - ojcze duchowny! Na· 
tychmiast proszę otwierać! 

Taki okrzyk zabrzmiał wśród ~;iszy nomlej 
pod drzwiami domku, przy każdam słowie 
zaś uderzano pię'cill w drzwi, 

Slybko zerwał siQ ojciec Gapo:a z łe~a. 
Ubrawszy sit spiesanie, zapali! latarnię i o· 
tworzył drzwi bez bojażoi. 

Stał przo·l uim człowiek, otulony szerokim 
plasxczem, któreift twarzy nie mt~na było 
rozpoznać, tak głęboko wcisnął kapelusz na 
czoło, 

- Czego sobie 2yczycic? - apytał, jeżeli 
mo g~ wam w czem dopomódz, to 'mówcie. 

- Czr Wf jestalcie ojcelilił Gaponem. 
- Tak - ja nim jestem. 
-- ~aklinam was, ojcze! chodźcie ze mną. 

Umierający oczekuJe na oatatnie olejem św. 
namaszczenie. 

- Czy umierający, do którego mnia za, 
prowadzić macie, leży w Kołpiniei - Japy
fał duchowny. Czy jest to jedea z robotników 
łubryc;;mych których joste:.n duszpa<terzom? 

·- Cbod~i fll o JedB(IiO pana, który uległ 
na drodu do Kolpica katfls1rofie - odpo· 
wiedział nieznajomy. - Konie się apłos?Jyły 
i nni Jsły go, a on w nad l z powozu. Leiy 
teraz konaj cv na brzegu rowu, Jestea jego 
fług4 i wyszedłem z tej pnygody cało, a wi· 
dallc, :.te memu nieszczęsnemu panu potrze• 
bviejszy ksiądz, niż lekarz - pobiegłem do 
was ojcze. 

O•ciec Gapon nie nawy§lał si~ dłużej. Ptt· 
prosił nier1.1ajome2o, aby chwilę zaczekał, 
wziął krzyż i wszy~;tko. czego do obrzędu po· 
lrzabowat. Nie zapomniał t&i wziąć ze sobfł 

, 

Romans z naszych czas{)w, w 4 tomdch 
przez Jer:r.~Q'n Bornes'i\ 

ło Cbciala:n uciec, lecz mi się to nie udało, a je
dyny skutek jest tou, M oni mnie sp!tali i dalej za 
sooą C1 fJAJoęli. O .. owiudah oni wszwdzil) po drodze 
tę samą buJkę. co par,u tutaj. 

pr:ec1 
•z""'Jm 
V h U· 
kZĄO 

A oż ten czł w tek nie Jest źttdnym ~lu~ącym, 
tylko urt.ę ir11k1em obcyjnym' 

Fauny uśm1ecbl się szyd!<lczo. 
- Tak J>'st, t::~k on mt'>~·i i łudzi łt\lwowier· 

nych ludz\1 Gra on rolę t!WOJ!i bardzo zręcznie! 
nawet f !s~yWt) tJ:W'"'ry przy so ię, aby udo• 

wudntć, to cu utrzv mt:JBI 

Mludy cbłopuk, ktMy dotychczas siedział przy 
Fanny i z l:liJę~iem jeJ się prt.ysłucbiwał, zrywa stę 
lt>ra~ i biegu. zirytowany tum i napowrót po komo' 
rze. Twarz jego p!tła z oburza::~ia Z:1.,ciska pięści 
i mruczy coś nim~rozumiale pod nosom 

Farmy {l!:ltrzy za uim bad•.&wczym i tri\6JŻDym 
WLNkiem. 

i a 

- Uzy to mozltwo? 
- Swia\.lezę s.ił Bog.am, żo to pr wda -przy 

gtt obłuduR dziewczyna. 
Młody cbłopuk str·I Z>łfrasowRny przf'd nią i nie 

może sobie jeRZ('.t:H :ttl11ć jasno sp!'awy z togo co 
1dzi i sł ,':ll·Y T 'arz Je g•) wyraża zawazOJ jaszcze 

pewne powątptewanie, de J.i~anny pewna jest, 2;C go 
pozyska 

- Nlecb mOlO ran posłucha, moJ pnyj!lcielu.' 
ja mam pana :~.a taktego Clągnie ona dalt•J 
O, wtt<rZilJ nu p•.n, prz\·sięgam to pailu na wszy· 

co mi n tJś .- ięt~za że ta nte JeRtern z br. d mar 
i nigdy nic ·~lt·go nie pupelu1łam Z..v~:~biono mn1e 
podlets1.ym pods!ępom w łapkę, a mo,a bledna 

(ltka dotycLCZilS jeszcze nie wie, co ~ię ze moą 
Pie! 
Z ust sluchni!!cego wyrywa slę okrzyk oburzeni!!. 
- Ależ to mk<.:..:ernne - woła ou - I to u· 
ntł tlln ctłow1ek, ktory ucbodti.za uu~dntka 

.i? 
- T11k jflst On i iegn współwinni: 
- Aob! Kt ~ to są ci wspołwinni? 
- Czyż p.tn jeszcze me poJmuje? Ta dziow 
na, która mnie w powotie strzegła! 
- O, a teo czl '"''ek prwciwote o Jowiat1ał M 
tę dzwwczyn(! chciob nwwrd•wać, a nu ją u• 
wuH W ęc to by m ało być klamSt\\0? 
- ~aturaloie! Ten pod:v <'zlowiek całh e'll orz•1· 
·e to panu opowtadr.iall Ta dJ.iowczyoa wywa· 
mt,i.J ~ jego złecenta z domu Szukalam wł~ś.,if< 

nv~<>.-LQ jaki) gUWCruantk!ł, j 00i 11li Dnkłaru~h. że 
niuzw•oczn1e znałt·źć umieszczenie w bardzo 

rodzinie. J 11 ni a podejrzy we lam ich o nic 
a moja matka tak~e nie, Po dłuższej p ,dro>.y 
wysisrHam w m1ejscu, gdzie mnie ten czło· 

ze swoJą towarzyszki! w powozie oczekiwał. 
wied~iał on. że jest słu~f!Cym w tym domu, i że 

je:,!t Dll.fii'ZSCiW wyslfwy 
- I wy 11io spostrzegli si~ zaraz co do ba· 

jello zamiaró\\? 
Jak.iet Ja to po~nać moghm? Nic złego niP. 

;•IIJ•'I:Itac. wsiadłam z Iem falszywem stworzeniem do 
Droga była ~tras~nio długa, i zdawało mt 

się, żo nigdy się nie sk<'iwzy Słowa mojej ~owa 
rzvszk1 w:thudz,ly wr~~~zc•e IDOIH podeJrzenie, w 
,:ńr:u CIO• sluct.ał~m rozmowę Jej z tym domnie 
anym urzę.-nikiem pol!oyJnym który się mnie 
zedsta'fl-il jako slullłcr. a to mi wszystko wyjaśl.'li· 

Prawd,,, że mi pao nic wierzy? - wzdycha 
zo łlarn w o<.:znch 

- Owst.ern, wierzę wam najzupełniej! - odpo• 
w:ad·. naiwny chłopiec tonem najgłębszego przako
naOJa i znów do niej przystę,,uja - Wy nawet 
pewno nie umiec;e kł;H18c! Poboina mo1ilitwa wa• 
sza, jamo mme o tom. przekonała. 

Ty naiwny głupcze! ID}'Sll Fanny. - Głośno 
odpowiada jedoak słodkim głmem: 

- O, jak1 pan dl>bry i ::;zlachetoy! Co to za 
szczęście znalf:źć bk Iitośc we sercel 

- Ja wam chcę pomódz, 1 uwolnić was z 
mocv tego niegodnego człowieka! wola on gniewnie 

Ft~tmy omal, zo me wybuchła rado1:.nym okrzy. 
kio:n. Q 1anuwuje się jedn11k i odgtywa dalej rolę 
pokorneJ męcztnnicy. 

~ Ach, - wzdycha ona i rzuca obrońcy swe· 
mu go ące spojrzenie, które go barJz:iej jeszcz:e 
rozn!om:enia, N,e rnoże mi pan pomódz, bo sam 
by s:ę fOD D8 niebezpieczeństwo naraził, a na to ja 
zezwolić nie mogQI 

Nie odpowiedziawszy ani s~owa, przynosi on z 
rrzyl ~łe1 izby ostry nó2 i rozcina sznury krępujące 
ri!C·I Fllllfiy. 

- Zdawa·oby mi się, 1e jestem WS!=ółwinnym 
tych zbrttdnmrzy gdybym to zniósł, aby oni panią 
tak m~czyli - mowi nąmietn1e, a po chwili pyta: 

Powiedzcie mi jednlłk, dlac:zego wy nosicie mę• 
sk1e ubrJtme? 

Lecz Faony nie daje się P:'taniem tem zaamba. 
rlisowd 1 m wi, rl:e jfł Gratka i Miller do przebra· 
uia tego zmusili 

Pcłna rado~ci i':rywa alę teu.z 7.e swego łJi;a 
i Zlimtra twoloior.e z wi4}adw r!ce, na któryeb wi· 
d1:1ć j•~zcza ame tl•dy od srnl1r0w 

- Co te a poeaniemyt -- pyta p&zornie bez· 
radna, mimo, że d wno już plan swój ułoiyla i do· 
daje z dr:.f!nitlll i s~l'ptem: -

Biada •ten•e i pa'lu, lete\iby on jakieś po 
dejrzeuie powz!ąlf Gdyby on tak teraz nadl!l&dł .. 

- N:ecb pani o to będzie spokojna! - prze· 
rywa jej obro:tca. - Ten ło1r Die ma wiflcej żadne. 
go prawa do psni Ja pomówi~; z . moim ojcem 
1 JUtro rano obejdziemy się z nimi tak, jak na to 
zasitJgująl 

Plan ten nie jest jednak zupolnie w guście Fau
ny Obawia si~ całkiem sluszuie zreaztfł, ~e stary 
gospodarz nie. bądzie taki łatwowierny, jak jego syn. 
J - Nie, nie! wola wiec et:mowczo. ·- Kto 
wie, czy się ojciec pann (h pr.mkonać! A cbu·• y 

'•. 

Bojownik o Wolność 
-- - -= 

Ojciec Gapon 
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nawet, tg oni obydwoje tak łatwo z tropu się zbić 
nie d!ldzą. To zanadto jest ryzykowne, bo ci ludzie 
do Wlizystkie(lO, nawet do mordów, S'l zdolni. 

Młody człowiek u~miecha się tylko pog!lrdliwie. 
- My jednak całq wieś po naszej stronie mieć 

będziemy - mówi on - a w takim razie 'o wy· 
mku na naszfł korzyść nawet wątpić nie moiua! 
Zostańcie tutaj, a ja zaraz ojca swego zawołam! 

Daremnie opiera siQ Fanny temu. Chce uciekać 
i prosi, by ją tyllw> bezpiecznie z domu te6o wy
prowadził. Lecz o tern obroń:la Jej ani słyszeć nie 
chce. 

- Moglibyście im znowu w ręce wpaśó -
p€•rswadoje jeJ. - Nie, nie, ja was stąd nie pusz
czą! Dokąd zreszt11 chcecie uciekać. 

I nie czekając na odpowiedź, wybiega z izby 
do syputl.oi swych rodziców. 

Fanny- stoi przez cilwilę betradna i niezdecydo
wana. Jest wściekła na swego naiwnego przyjaciel::~. 

-·Cóż teraz począć? - myśli ona. - Czy ma 
czekać i zobaczyć, jaki obrót sprawo weź n:e? 
Głupcze! - syczy nienawistnie. - Wszystko idyo· 
tyzmem swoim psujesz! Ja muszę coprędzej stfid 
uciekać, a tobie się oczy otworzą, i nie zaskarbisz 
sobie z tamtej stroay wdziflcznośc:i. 

Biegnie napowrót do swojej komory, do drzwi 
pr<>wadzących do sieni; zastaje je jednak zamkni~te. 

Nie namyślując się długo, wraca Fanny znów 
do izby i słyszy głosy w przyległym · pokoju. Tam 
rozmawia jeJ obrońr:a ze swoim of('em. 

W nastęJnuj ch ·.vil~ mogą oni obydwaj jut być 
tutaj, a wtedy zapóźno będzie na ucieQi!;kę 

Zasuwa witjc prędko drzwi na zasówk~, a w tej 
samej chwili ktoś ~iQ do nich z drugiej strony do· 
bywa. Jest to gospodarz, który puka i w&ła, a nie· 
bawem poznaje l'anny i glos Mrllera. W rozpacty 
sweJ wvskakuje ona przez oko '• przebiega podw6 
rze i niknie w ogrodzie. -----.0-----

Lecz w tej ssmef chwili spostrze~ono jej u· 
cieczkę 1 puszczono się za ni~& w pogoń. 

Slyszy ona td niebawem tuż za aob!! biegn~· 
cego Millera i starego gospodarza. 

R0.4tDZIAŁ CC. 
8traazny koniee. 

Po parku nale~ącym do zamku Roteoburg prze· 
chadza się hrabina Oiga z baronem Foebren, oboje 
zajęci lif\ bardzo żywą rozmową 

- Jestem przekonana, ~e hrabia nie żyje -
odzywa sią Olga tryumfająco. - Blłdź.my więc zu
pełnie spokojni, 

- Ależ jego tajemnicze zniknięcie daja przeJ 
eie1 wiele rlo my~lenia -wtrąca baron. -A jeśli 
on przeci~ż żyje. 

-- Tu \\J~Jzielibyśmy jut dawno o teml -- U· 
spokaja go Olga. - Gdy!ly •go ktoś ofinalszł, to 
przecież nie robiłby s tego tajemnicy. Pewno go 
ten towarzysz Rudobrode~o musiał obrabowaó 
i ?.włoki jea-o gdzieś ~uzr.,eh~ł. 

- Mo~liwel - szepcze Foebren. 
- Bo w praeciwnym razie dawno by jvż ge 

Qdoaleziono martwego, czy żywecol - perswaduje 
O!Ja. - Kuałam ei12 dził zoowu n11 lejniclówce 
pytać; tam dotyche&as nic feszcts nie wiedzt~! 

- Dowód, ie i leśniczy ~o nie cdnalazłl -
wtxąca bl:lron aadowolony. - Najle;Jit~Jby b~ła, 
gdyby ~włok jego nig 1y nie oduale~li. 

-· To jui nam możo być obojętne Przecież na 
paua nikt podejrzenia mieć nin tądzie Oi6lna O• 
pima b~dtw uważRła Rndobrou~go za mordercę, 

·~- Naluralniel A te~;o drugiego bandyty nie O· 

bawiall.l się, l:lo choćby on ze skarn wysttSpił, to 
mu pj1·t nie uwierzy. 

· - Pewno że nie! Tym r3zeru będziemy nieza. 
wodnie tryumfować, kochany przyjacielu. Usunęliśmy 
szczęśliwie trzecb naj~troższych wro,ów. to sest 
brabtego, bar()D8 .Ptłarwitza i komisarza Rittera. Nie 
boję sil} ju~ nawet niezego co do Liany i Gratki, 
bo i ono Sil bezpieczn;e ukryte. Nie ma więc la· 
dnega wię~ej niebezpioczońatwa 1 przyezło§ć nam 
się uimiorba. 

Baron potakuje ponurem skinieniem glowy. 
Przypomina on Bobie, że się wiele do usunięcia tycb 
wrogów hrabiny przyc~ynił, a sumienie jego 'nie 
jest jeueze tsk zahartowane, aby nie czuś wyrzlJlów. 

Teraz jednak, .<;koro już wazystkie przeszkody 
usnaięle, mo~emy układat pla:l co do najbliżs&eJ 
na!!zej prł)'sałoici, kochana Olgo! - odaywa się 
wreszcie. 

- Tak jest! - uśmiecha się Ol.ca. -- Teraz 
już aaszemu połączeniu się nic w drodze nie stoi, 
kochany Bruoo. Sądzę, ~e będzie jednak uajlepitlf, 
jaśh oboJe ojczyznę na czat~ jakiś opuścimy. 

- I ja już o tern myślałem! Dokąd wyjedzie
my, najdro:tszai 

- Wszyetko 1edno dok~d. byle tylko jak naj
d tlofstąd. M 'l ze· do Wloch ... Tam ślub weź ~niemy 
i· będziomy u~ywnć życia. e 

- O, j&liiż ja będą szczęiiiwył - woła baron 
w zachwycie, §ciskając r•kQ Olgi. - Nareszcie 
będQ ci~ mógł nazwać moją iOnt~. 

W około ust Olgi błąka sią itonicmy uimiech, 
leez uszc~ęśliwionr baron tego nie spastrzega. Roz
pływa 1ię w przt3dsmaku rozkoszy i nie przeezuwa, 
ze ta demoniezna kobieta durnia z niego robi. 

Siada on na ławce obok niej i przyciska i'ł na
miQtraie do siabie, okrywaJlic twarz jej i ręce gorą· 
cymi pocałunkami. 

Olga znosi te pieszc&oty je1o ze zwykłym cbło· 
dem i przy•łuch•ja się znudzona jego komplimen. 
tom i przysięeom miłosnym. Myśli o swojej przysz
lo~ei. 

Co z tym elupeem począćl Czy;naprawdą wyjść 
za niego? Jest on bardto bogaty, a przytem b~(l:z;ie 
zawsze ulęstym jej niewolnikiem. Gdyby tylko oie 
był tak strasz11ie nudny. 

Alei w takim razie znajdzie zawsze jeazcze ko· 
goiJ do flirtowania. Olga potie~za się tl\ nad~iejfil 
• - Zabiorę wsz,stk:ia pieniądze i koezłowu(;.~e\ 
-- (lświadc;;a --- bo ja prz·1~ież jestem lt~vt: '· ~.t 



~~~~~~~~~~~~~~ 
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r&: 
Do D&bycła w admlDistracjl 

ł,G·a.a ty l'olaklejł': 
Elementarze 
Druga Ksiąika 
Trzecia Książka 
Czwarta Ksi~żka 

2SOOO 
2~000 
2$200 
2$500 

Tu2in 20~000 
Tuzin 201000 
Tuzin 22·000 
Tuzin 25$000 

~ 
lrl: 
il!: 
~ 
łt= 
~ 

· ~ Ksi,zki do nabożeństwa (zawieraj~ce duto pie- ~'" 
śni) w najrezmaitszych oprawach od 3SOu0 do ~ 
25t000, Tąjemnice Różańca św., Pamiątki na t&H 
chrzest, ślub i ł·szej komunji ~w., Śpiewniki pol- ::.. 
skie i braxylijskie, kościelne i narodowe, Kate- ~ 
chizmy, Gramatyki języka portugalskiego, Obra· ~~ 
zy narodowe i religijne, Obrazeczki do ksiątek ~ 
modlitewnych, Karty ~ratulacyjne na imieniny, tt!' 
urodziny, Nowy Rok i Boże Narodzenie w ślicz- ~ 
nych kolo i ach, Widokówki z Polski (krajobrazy ~ 
i z historji) najsławniejszych malarzy polski, Ma· ~~ 
py Parany, Ksi~tki JV)Wieściowe, Papier listowy ~ 
w kasetkach, blm:zkach i mapkach, koperty, wsze}. ~ 
kie rodzaje kajetów dla 11kół jak WOióle wazel· ....,.. 
kie przybory szkolne. ~-

~ WSZYSTKO PO CENACH MOŻUWlf ~ 
~ NAJNIŻ8ZYCH. ~ 

~ Z&mó\Vłeaiu płi-~tłuae ~ p•ewlacjlaałatwia ~ 
~ ałę aat7ahmiaał . ~ 

~ . ~ 
~ Adres dla listew i l'rztsyłek pieniężnych: t!!· 
~ Gazeta Po'ska w Brazylj i, Curltyba, ~ 
~ Parana, Catxa B. tt 
~ Redakeja mieści si~ praJ ul. (:onsell:eiro Laurini.t N. l ~ 
~ w jl(ibli~n Uniw9rsyteta f'araflskiege. l! 
~ E 
~ ~ 
~ t]! 
~~~~~- ~-~g~~~~ 

nir •ratticzoną pani11. Sło!be odprawią i jeśii będ~i• 
m('ZIIwe, tprzecłam za ek: Ruttnburg i WSZ'Jilklflł 
na1 Żljce J.o nieco 1runta i lasy. Nie chcą tu aiadJ 
wr caó 

la takle nie! - oświadeza baroll. - Yołt· 
my sobie wybrae inne, przyjemniejsze aiejsee ata
lo~o pobytu. 

- Pojutrze będę już zupi lnie do podróły JOt 
to a! - raówi Olgll dalej. - W'edy wyjacę ze 
swojP4 pok: )ówką, a pan przyjedzie :~;a mn11 o kilka 
d111 późbiej, kocbany Brauon11. 

Baron Ziacłza się na wsaystb i snuji z Oln 
dalsze piany oa przyslłołł. --O tym samym czasie opuścił brt bia leśniczówk~ 
yo dwudmowym tam pobyc:e, Wskakuje aa konta 
1 pę·J~i gnlopem na zamtk R otenour1 Chee si, t• m 
7.JłlWtć juk bóstwo zemsty i ot1plae1ć ai~ b,rJ'uaow• 
za szystkit Jego łotrcstw3, a wie od 4.!etekty wr&. 
~e są Foabren Jeszcze .tam :&u&J4uje. 

N1e zna on źatłnyeh i~c•J Wlfil~dów i Olaa 
ml! i cały jego gn ew i ze11ratę puczućl 

Melr.tbard J.Oetę UJe z Jeduym t.1.,tektyw•w za 
mm, a drugi &Jeol ,.ollC~J ny J~:~s.&c:.Ge w iiamkll ''' 
zr.., ,duje. Moją<' WHjC taką pomoo, spodz:r81fł\ &lQ 

br h1s, ze mu zbrodr.ucza parli n1e pot mfi 11e1ee. 
Obaj towarzysze pozoatajlł o kawal drofl w tylr. 

za mm, bo hrabia pt;dzi jak hurag~:~n i niebawem 
zjawia siQ w Z'lrnku. 

Zobac~ywazy go, przybiega !lllżba, nie wien ,c 
. l sny~ oczom, że widz1 przed soo11 pan&, ktorero 
JUt Jako zmarłego opł~tk:iwati. Wszysc} OiJi Wltl\ją 
go ze zd.ziWientem i rado$ci1S• 

Hrab1a Egon zeskaku1e z lrenfa 1 wcbod1i śpiea:r. 
n.o do ~emku. Z bietelll w rąku W!Jadd O!.l d kolii 
nat Olgi 

P1a~wsza spostrzr:ra ao pokcjowka i eofa sią z 
okrzykiem przeratema, myśląc, ze ma ducha przed 
li .bil. 

- Bota gwiąty •.• pan hrabia! 
. - G<fzie 'WOJil pani? - pyta hrabia ostro. 

- ZdaJ& mi !1ft , ~e ona... jest w parku • 
Jllka slo zastraszona dziewczyn&. 

- Czy sama? 
- T ak ... to znaczy.,, pan baroa także tam aif 

xnajdujel 
Slysz'łc to, zbieg• Jarabia ll$n ze straaznym 

uśmiechem, · 
- Ja już ich zna)dt - zan:yta on i biegnie 

do parku 
Nte przec~uwaj~&c nic złego s ied'• Olg• jesz 

cze . gor'łcych o llec aclt baron11, ktc:>ry ;ą n ~ 
m ~t.,te ao &leDie przye~!!ika i prtys fi l m1łosn41 
do u";ba jej szepc:te 

Wtem stysz4 oni na '~ieżc:o od3łos !troków. 
O g&. podska"ujo i wydzi t~ra 1i9 z ramion swngo 
k..~chanka. 

Kt.s nadchodzi ~ azepezo ona i nadsłu· 
chujP. strwożona. 

Wytrzeszcza ona o:zy i trupia bladoić Jej 
arz okrywa. Ten cbód jest J•J dobrie inany! 

;· 

' 

l baroll pałtsy ba11nie w stront nadcho4•-4 
c•IO• n ·e whJzi K'l je•n•k jen'Zt 14Ji 6c1dka 
ta DlOh o 4zit.t~l!iĆ k::oków przed niMi l'f akrtca, 

- To pewno 1łułącr - uspokaja Jł baroa 
i peaoatale dalej aa ławce. 

WteM wylania sit z za kruków postać bra. 
bieJo Egona. 

ełJa edskakuje imiertelnio blada Twarz jej 
skrsywia 110 ze strach• i pr~oraźenia, a z ust jej 
wy.obywa a:t zdławiony okrzrk 

o,ay hrabtego iJII:rzl\ si~ liiilWem Zbliża on 
alt uyb&t• kr•lktem i staje groźn•t tui przed 
saalloczonll nlespoi&iaale par4 

W łmtertelnej trwodze 1 n•e&dolna do rucha, 
wpatruje ało Ol&• bted•ym wzrokiem w atojoc,·J " 
prz•d nu, hr11 b1tlo E1·1na 

Baron rówotet 1e1t s,araliżowany ze s trachu 
i głosu wydobyć nit m te. 

Hrabia WiJatruje s19 w ntch pała,ąr·ym wuo· 
kiem. 

Twarz jego blada jest i ponura, a Cllłe ciało 
jegrt l)rzechod:t4 ZIIIHłe dreszcze. 

Suostrtegttzy wnżenie, Jakie nagłe ~·awienie 
119 )ego wywołało, Uimiecha on su; tr•'ntcsnre 

- · Nte sp~>:lz1ewah SIQ ptństwo obote w1d~it~ 
maie jeszc.zo iywego •.. cot - pyta on ci~to. 

An1 O)la, a&t aaron niezdolni l'ł rau od,o· 
wtedziet. Twarz barona zdradza satv.::zy struh 

- W1dz~, te państw11 barctzo nte wrus "ny 
chod!f - szyd:i b rablit dalej. - W teintyś : e 
mnie WidZleĆ tam, Jdli8 Clieprz ruśnte, b tl 1& W&llł 
Jestem na rzeszk ·dz1el Jest m wa" niene-..piecznyl 
Alo 'an Jest bardzo złym st:zelee.", p ~nie nam· 
nieJ Dwa raty JUŻ mn.1e pan chyb ł i awcadn A 
~Ail ze swo 4 goJną towarzy«:.k4 1 11 Ż t' 7 U•'I,f-""'ałl 

Na Boga! Co pn m6w1, .l~on•e woła 
Olga, podnosz,c błtlgalnte r-.ce. 

M1t~z pant! krzyczy on go ewnre i po. 
gardliw o - Przestała pani to ko•ed·• kt,re 
teraz n·• mają wi;cej c:flu, bo pani już 1\dema· 
skowana! Pam, 1 godny wspotmk jej, ktory tal 
c1aleco o henorze swym zapommał, i:e 11lewolut 
cso, jako ślojiiO narz~d.sie zbrodnicza olany pani 
wykunywal. W~ea o wuystk1em. Terax małe 
wiocej r.te oldamieclel 

- Jaktol h lObie paR pezwala? - Wiła il• 
ren zbierajlic cał'ł swoją o•wac9 t WJproatewuJ'~ 
lit • •mnie 

Hr•~•• !gon zwraca slo ku nio~nu . Twąrz jego
obl<~wr. sit eJ«~moym ru 1sHe-ńcem obur&t. nia a o-:'ły 
jego tak uls~clq~u t JWJan11•wte spo.:~Y'W '*J4 0 ':11 
bt.rua~e, l • Stt hl<l s t.•tn micauwall t.:: 1f -i 

P n e ' w ła bu~1a ostro 1 i'r!Y tłtru ~· 
blitko d t) nlłgo Cty pa A Jeszezf' ś r8 1e ~ •. prze. 
czać, te p• n z nt•dJki na mnie strzelał? Przyz m'! 
1i9 pan. albo ..• 

- Cof Jal .• ja? ... 
Baron drb .,. całem ciele, i kolana 1ię P"d 

nim ugtnll '4 W dok pał&l•etiO 1n·•w•.., brAbiegJ, 
9luo1nu' 1) aatrw<Aia. S,d o a .,, t!ArMIAlO łł& 
ałow·a i f,ka sit l•k ckłopak •. 

I. 
Praed ślabem. 

W odległoici kilku kilometrów •41 Mtolicy 
Rosji Peterburga, znajdtłje Sili Wie! fabrrc2:na, 
Kolp10, zaludnioaa prz~wdnie przez robutni· 
ków fabryc.mych. N•edalęko od zabudowd 
fabrycznych istn1eje i:lkromna eerkiew prawo
słtlwn~t, a obok nief niemn1ej skromna al& 
scblurina i bard~o miłd wraienie na przecho· 
dniach robille!l. plebanja. 

Kto 11pojrzy na ten wiły, pocią:•jący bu· 
dynek m1mo"oh mu~n prayj§ć dQ wo1osku. 
rte mat3szka~"Y t ego domku mu"~ZI\ ny<" lud.ż· 
mi &' cny au sll:rumoymi 1 ueLl.l• wym1 Po N :a 

da wprawi& pUJI:Iłowte, :&e pozory cz-;sto my· 
lą, w tym jednak wypadku pozory są nraw
dzlw~ i usl)rawtidllw•one. gdy~ zaculeszkujący 
'q plebanjta pop jest zacnym i przykładnym 
kaplao!lm, a Jego QOrka prawdz!wvm aniułam 

W cbw.t•, gdy DtlSII\ powie6-:: rozpoczyna· 
my, spotykamy wieczorem na plebanJi ." 
skromnym, uts IJUstownle, cho~ z pr•Jlltołt} 
urządzonym pokOiku, trzy OliOby: m~żczyzq~ 
jeucze w sile w1eku, bo me w1ele nad p·~· 
dziesułt latłllczyć mog .ceJo, o rrsacb pi_,knych, 
barczyattge, w1rustu wysok1eio, ktl)rego twarz 
zdeb1 ptąkca 1 bu}oa czaraa broda; oast~pnie 
p1•kaą, oimnasto h1b dwudate>~toletollł dzie 
wu:ę. o kruczytb włos> ch i ezarnych 1 se
wnych oczacb, a wreszcie Dllodziańea, pi•
knul &bUdowaneiJO, IDOI!lCeiO hezyc OIJWJŻ8J 
tlwad&leict~ c&tarr lat życn któr co rozro1ł1 
ram1•na i barkt l w1adczll o Ole& wyktej sile 
~Uodzieniee ten, ktoraJO caoło otocLOnft Jest 
dłUIJiemi i p1~knem1 puKIA~l WłOI'W ma ry• 
IJ nie~wykte pttłkna u laob9tae, a w oeaacb 
'WJl'az jakteJł d,j1 wn•J zadu•y a z~<rue~ 
WlelkteJ eaęrllJl Po JeiJo 1praaowanycb r•kacb 
pgznaf ntt trudru. :ae pr~Au (,zyoana u1e Jest 
au 88cą. 

P1erw•ay, to pop Gapoa, pl'i'boar.c& prawe• 
sławoy Kołp10a, c~czooy i kocitany prze1 c&• 

Ją ludu 16 knlpt:Q.ak• u •w• prac• duszpa
tteru.ll 1 uczy ut~• •• cbr?.iłe•jańlkll . drara lQ 
Tac)'auoa, 1eao jedyolaczka ukuebana, aajdro~ 
sa pamtlltka po z.aarłeJ prltllwc:aełnie, na
dtwszratke um.ilowauj lenie, mlod.deaiee to 
•orys, aaraeczoDJ Ta8Jaany. 1 którym •i• 
ena prawie ed dzieciulwa razera ckowala. 

Rozwewa. którJl w tej ch w1ll Sil wnyseJ 
zaJ~c•, dutJO<:y bardao wa&oej .,ra"''J nieda
lekiego małtellstwa Tacyanny i lorysa, Jutro 
ma tnę odbyć 1ch Aluu. Ntc w1•c dziwn~all, te 
na twarzaeh ich widaieJe powaga, ekoew w 

l 

oaach iah li łatwołoi'} łlopatrae4 lią matoa 
radoł<~l i uc,;tłoia. Tacyaaaa, ezasem si• za· 
mJśla. ale to tylko dlatego, te Miś rano w 
cęrkwi pode&as nabo~etutwa, zauwaayla ja. 
kiego$ oftcera. pr1ystojnel{o, ale nieprzyjemne 
wra1enia robi~cego któl'J upor~;zywie w nilł 
się upatrywał, a wzrokiego mimowolnie dreu· 
czem ill przejmował Czy~ by miała mie6 ja• 
kie złe przflczuc1e P Ale nie uprzedzajmy fa· 
ktow, a przysłuchajmy siQ rozmowie tJcb 
trojka bnbaterow nas1Jej powiełci 

Turyanuo mo;a eajmilsza l czy wiesz dziew· 
czę akocłll\ne, ~e to ostatni dzie{l przed Da• 
s~:ym śtuba m·~ Pr:teJdzie ten wieczór. minie 
noc - potem . potem b~dz:it~sz jut mohb 
moiłł na zawsze! 
T~tk s~eptał Borys do Tacyanny. I z uezu· 

ciem mi.ło8ci pełnem, jakie przenika ko<'hln• 
ka w wilii} ślubu, spojrzał jej głęboko w o· 
cszy. przycz:em długie jegiJ złociste włosJ bar• 
monitnie zmiesz~tły SIQ z ciemnymi lokami 
dztewcz~cia. 

- J -1st to ostatni wieczór moje dzieci, w 
ktJ1 ym raz jasw~.e s tę ro~.lączyme -mów• ka 
plan. kładile jakoy z bl, •IJORła wte1l"'t 'e m ręce 
na głowy ml•d vclt. jutro polącz~>nt będzie• 
c1e na w1el!:i. Wu~m zal kocbany B Jrysie, te 
oędZitlSZ <łllł twoje) Tłlcyankl dobrym i wiar· 
nym m~t.t~m 1 strzedz J•j b~dz1ellz i ochra· 
n•ać jak na •dro~s~eJ św•ętości. 

- Tak tald Da B·•ga W'tzeehmoCilłiO w 
nitbittlecll - nwolał Borys. WJdymtj~&C IZI• 
rokll p1era stntdl i ochrani•ł łędt Ta· 
cyaon, i aa rl)kath lłOtl ć, oje&e, pracewai 
tei dl• aitj .,dę ocł świtu od zmroh. B•ca 
011 oiady nie .,mdlejlł, wywiiaj11c cbociaibJ 
najc••tt•r~ .atote-n, przJ katdem b •wiem 
derzęa' u oomyś t t l i.la Tacy~:~nn!, mej lonJ. 

- TweJ łoay wyueptało d&ie~eztt tkli• 
wit si• t11lllc do nllutclonego. - Twoja io· 
aa - )ak 'o pi~tknie brzcai. 

Wa• aaś o)eze - ciun•ł daleJ lorr•1 
ehyl'c •i• n11ko ku ~i:"m duciaowaego i 10• 
r,o• Jt całofilc - wam dOZiODDił dochowam 
wd&ięcznoł4 Dot, d anem mi •i• to WJ•aje. 
Moie, zwytłeto kowala l to z Kołpina kt6rJ 
ai1d7 nie znał ro!lainy, mnie wybraliłcie oj 
•z• na • i•ela. A wszalite wyłcie duelaownJ 
•łut• Boar - ttórJ nad aami, robotaika•i 
• w1ele wyłaj atoi. 

- My lv.:b ie, WIZJ!18fłlliJ tobie r6wai •ój 
syna - odpuw ed&•lll ducbowor łagodny• 
toae11 - tea tylko 1to1 wytej od naa. kt6ry 
k•eruj • ••ssym1 lutami; 6• wielki mistrJ, 
któreiO aie znamy i nie pojmujemy, a któ• 

T•k J•st1 T 1" 6 rz z pua i mor••rc•d P 4ły, 
P•J•rdltwy łotr w .,ła llraltta ptłen wsłr tu. 

5h , , stdf - woła ••tektrw. prarltiti•J•' 
do nte1 

Lac' baroa i•ł jest na 1iodle. Prunuwa e n 
•• ait 6witli i aie swraeaj4e uwa11 aa wołanie, 
daje koniowi CltroJt i wyjdcłłaJalop•• sa ltramt. 

8aren ltledaie jak kre4a, a l OCZW j110 pała 
jadowita ntenawlU 

- Pan•• . panie arabio Zlrzyta on 
t,~am n• ,ana utydalcc:!l! luaz tu na m•ttlsca. 

- N11! - woła llra~ta c·tto. - 'l•k• łotr, i•k 
pan, nie lll l UKIIIe, aby • a1a krsyt"waao sspa
dy. O•d•m paaa całk cm pe prostli prokuratora· 
w1 . p~a. 1 p~ 1bk' wspóla!eską 

Saren uc:zy ns klnać i zac slui t~ ithi 
Musi 119 paa u mnl\ sraterz1J i to n·• 

wloeu•e • w Jła Gfł ')Cilryple · Ta ołtell• 
krw Ił zay ta "JC rn•s1. 

R I UIJ • " I II; ota hrabi• l "' z "n4nleslon, ' it· 
i;ilł, lu& w tej s • m•l .:: llwih odskak• e z okrzy 
k1ern wiG ellleśct 1 belu, za•anegt• ~h:zo.,. hrabiaao 
Eaena. 

- P.• dły ' brodni• rzu' - wnła 11 wstrttem. 
Ot~t, jest ł44•Ra i z•słutoaa satyef keJa! 

Baren łap1e r;a c ieszeł, leer; " '' znajdaje tam 
łtro•1 ~ ie • dw h • it llf tłC Ił& iru1•• nat.rete 
1 stoi trat••c , ., -,; wł~·ekł •~i i ntenawi6c; 

- Te mi pan śyoina puypłac .l wyje on 
ao jt pana Z&Stl"lelg jall pla1 Jdz,ek"lwiek 

pana spotkaatł 
- Dow 6dł pan jui i be.: teao. te t•atel mer 

dercli - o•powiaia llrabift. - ~pn•z1ewam sio 
Jł•ftak, łe .. ,.". pan mtal i o6t e u sy w • 'tzte 
nia poayiliĆ l WIZJilk cll a111nyck IWOICla lbt O• 
•n111b 4 te:az... wyn ś •·t J'&n w te ł ~h••h z 
.,.,,o Jomu, łto iAU t!le j •YJ'łCIIĆ paaa ktżtl 

- 110 •ut uml •crr.yta b• roa. .A.le tt 
.;lawilt J >rUo . , ~aa o,łpOifllłllJCil - titrallntl 

R1scurewaar Jatrsrmuje .,, dtt• ktJW. 
- Pnyprowdtełe nu prt dllo koaial - woła 

do 1toj• ce1o obok ,,r,Jitta. leci t111 ait maj' ; 
po1~c a ktna oa wld:1wt1 jtst a &naj~~ 10 tJlko 
w cli u al[terze słui,cego, n11 mył h roakuu jeao 
W} ll •nać 

D•tołltyw nio Ma czasu aa 4łll&ie tł11macseaie, 
biean • więc u m de stajni, 111dła loaia i pt41i 
11 b~ronem. 

H r lt1a l 1en pobie1ł tymcsasem d• ko111aat 
O g,, k1oc-ycn dr w tuta e samJ[nlt te - Puka 
1 wr ła, aby 111u r tworzonl"', len nie dostaje ła
.tntJ odpow edsi. w.,wn,trr: nic lit nit r ..... 

Oj)anowu e 10 okropny n11pok61. łłzyilty 011& 
już uc•t lda? 

Alei to nie•oi liwt l - pocłPUa sit w due)ay 
i stull11 dal•i o drswi ie ai s it słułba zbiel•· 

H rabta roaku u e illl gw łttm drzwi wyłaraal. 
Bn • e mr• m• lf"łn ·a •• roskil sweao pana, 

H ,abia tak stra11n11 WJil,da, te trwt'll lila 

pr .. jru•J• 
Po otworseoiu dr wl wchodowycll bitanie 

hrabi& •• baduaru i puka ·~ułtownt• ao llnl• 

kmoty la 1 tarn tlrzw1 Z ~own,trr. o•&Jwa sit 
głus polaoJóWkl. 

- Otw,rr.cial woła hrabia eatre 
- łlie m ·at ohworzy~. panie hrabie, ... paai 

hra"uta ma kl•czl - edzywa llf ałaby lłOI 
4zteweayny. 

- To idl i pnynid od nieJ klu&ll 
• - W elmLj na pa"1 samluu;la ait w 1wejej 

Po4n~si ras jeu cu , ,, .. ,. IWe a roZ'11 CI w ~ sypi•loi l ••• odpow ada na .. o,. pytania! 

'-t.r;il a \))& lłMit&l 

llr"• ' bubt ... co kt .ry fłlltnv p•lnuro • poJuJ lt· H rabia lg )n ftllfth Al!j ait pr111 c:l\Wil!. 
w1~ w strzyw•oma te1o t•un ' wvcll 411 • ., en - ł' e , roi)•Ć s OI<Al scenr' Ona t bk do al. 
a 11 1111 łlan•l'łO s e na tul J et" . clt l 1 sit nt• przJ&na J at tu pewn' 1 lt'd jd 

Teraz w rau s t hra-.Ja ka •~• • l apostr1e1• nie ue ettl'lltl 
że Ole• aa kła Zaniepokoj• •J' patrsy '!" olaoło. - Dobrsel - odpowiada pokoj.wce. - Ie· 

Cąilty tna prr.•• r.em•t• i•co ••t•kłaP atał tam 1 powaed• twojeJ pani, it jeat aWIQzieaa 
Te się aic i••• sta,, en jej ausi w leiD 1 d n w1 łtlt4o\ stu done! 

przesabcłzl'l l ozkazujt oa słu*'c .. su zoata6 w prz••P•· 
W my•ll "l ~lt&nfe oa Ilu sa•lo~ij ltiJI na koju, •rUIIOIO stawta r&a korytarau, a tr&ac,.,, 

acho•a•ll JUi apotyka deteiJtywa, ,raJ •rsw1ach kon)aaty Jramcs,łłj s IJpialał• 
·- Cay widział paa bra~in,? - PJla llra•la Olgi. 

6plenato Niellawent wraca pierwalf ••te•yw 1 llinł · 
- Mio panto hrałliol Słyszałem jetłl\ak b csym .to tamk:u . 

s v wł~an•o teraz do llW •ICh 11partamantow udała! H rab ta h.I,JR opowiada im kr6tk•J eo 1h1 ata• 
Ja 1.at s .. uk~,. ~a bar1 neM F'>ehraneal ło 1 kn e im ubyd wom zostd w samku, abJ 

W ysu4l 1 11 tej ela wili z parku i m,'ŹC O ld1;e w ewentu,·<~n•j ue , e ~;.ace prr:nzkodzii 
eo p e OStt:lł na pt,•worltl zast~n ••l l'iam ~"'* "-Siad.a na kul\ 1 1 tdli rowmej la 

- C v on ., • łe baronem Foehrea 
- T i 1ut. p kaułes im 1 1 włdn1e w parku A ttm w •YI'"•lrti cwei, '"Y zamkilittych 
- O w t11l m r~&~lł b:u.m "•••kniei woł drswuu:lll, l•*J Ole,. bi·ska ~mdle•ua na fotelu. 

cłttek·Jw ,." epokojony - MUUf wt~l 6p 1eszy~ Zgrzyta ona ztbaMI i Jotzy rt zpac:t.hwte. Ojłlyalaa 
panie brab111 a trudnoic , , a pllłce l•J wp1jai' lif w bezstlnej 

Tu mó" '' p.,dll na podwłrata &ciaie la&roD lło~ilj, w mltk&l jedwab podua, ell. 
włainle n' ktnla ~·~U.Vjo!. (Ciy •altiY • .._1), 

1 

dzić, te 
gonlfą 



,~f ·,l . f ... 
l 

dzić, ~e ruch emigraeyjny jast na, 
gonlrą prowedzoną tendencyjnie 

ez niektóre sfery, w telu poz· 
si~ niepotrzebm•go balasta, 

i!racja polska~ to koniec z n ość 
wiolowa, która istniała jeszcze 

d zrodzeniem siq jakichś tam 
mifńców, czy innych wyzwdeń· 

rów. Brazylja ch~tnie przyjmuje 
Polaków, bo oni jej dajił to, co 
tajna inna imigracja jej nie daje~ 
własną kulturQ rolo~. Jeśli emigra 

z Polski j• st konieczną, i p;:;· 
ymać ją, nie mate ani prze 

owadzenie reformy rolnej, ani 
wstrzymanie, to doką.d si~ udaa 

ć ma nasz chłopek, jak nie do 
na&?- O emigracji robotników do 

iJi, nie ma oczywiści• mowy. 
e rolnik znajdzie to warun!ft l 
powiednie 1 dobrobyt. Re zumi•~. 
że emigracja polska~ do Brll. 

hi, o ile ma nastąpi(}, powinna 
otoczoną dostateczni\ opieką, 

z przeprowadzaną bvć mos1 
po · uprzedniem dcbrer 

ni• j prz\gotowaniu, 
W zakończeniu, dorzucam kilka słów 
• Wyzwf)leniu•. Jest to bardzo niepo 
larne stronnictwo w Pol>~ce którl'l 

uja w sob1e odleciałości z "szy~t 
obozów partyj nycb. 0·1ecnie dzia 

tego stronnictwa, r ięlnowana 
przez pclsk prawicę, jak i lewicę , 

Yta rolę destrukcyjną, godząc tern 
w cal ść państwa Znamiannem 

~e Wyzwolenie' zaprotest?walo n, 
w Sefmie, przeciwko powoła~iu 

IWtJIJt"cu1uw na. stanowiska wojewodów w 
odniej Polsce. Generałowie w roli 

~ojewodow, s' na kresach wskazani dh 
~e ludność tych okolic jest nies· 
do Polski przeci~tnie wrogo uspo. 

'bołl•iona. a przytem. tereny wschodniej 
· bywąją cz~sto napastowane przez 

bolszewickie Ciekawe, co za in 
ma w tem Wyzwolenie, by prote• 

ać przec1w powołaniu gAneralow 
stunowiska wojewod6wł Nie sięgaj . 

y daleJ w n~tszych przyposzczeuiacn 
Obywatele! Wobec powy:tej wytycZIJL 

faktów zwracam się do Was t. 

dopr.Jwadzenia do ukutku 
L-M·_.,...,..,.,.,," wit<cu ale ogólno polskiego, 
m ................. ,oego i apohtyczoego Na wiecu 

omawiane będą te same sprawy 
porus1ał niefortunny wlec Wy

Wiec ~dzie miał na celu u• 
bie·wal~niEinte rezolucji poprzedniej a U· 

uowef zredagowanej po linji 
lr~td.nośd obywatelskiej, oraz skierowa· 

teJ rezolucji wprtst w rQce Prazy. 
RzeozypospohlAj, Ministra Skarbu 

Marszałka Sejmu. Dz1eń w którym się 
wiae odoędZ'ie, ogłoszony będzie w 

cb polskiCh gar.etacb. Tymcza3em 
wszy~tkich tych, kt6rym honor 

tnt,,;."A,. Połooji leży na sercu, aby boz 
u na swoje zap,.trywania spoiN.'?.· 

bez względu na swoję przynale~nnść 
ntelstwa, zechcieli podać swoje fl· 

listownie, adresując: Estanis•11o 
eJ Cur1ty.ha, TraJaD.o R~is 12. t\d•·e· 
'moż,,a rówJlie~ do redak<'yj pul• 
p1sa w Kurytybia 

OdpiSuJąc na te lit;ty, podam dz;eń i 
zebrania dla wybnmia kr mliBtu 

~~~~""•" w•eou, poc7am nastąp: 

iic~.na ogł<Jszeoie >Nh:Cu Dla umkn Q
strono rz•. Ś"', takio r •ZW ąza l! kwa 
wiecu bezp"rlJJOago_ AHt t~!ayne 

Wli}C o jak na 2yy,szo zaiotPre· 
anUJI>niA SU} fil RprlłWft l N·zwlnC'1zne tiz•a· 

Stoatsław He~!o:el 

Kerespondant dziennika parysk1ego 
Libe.rte• w eherbourg (w Szer 

zawiadamia, że Ufłd polski za
w tamte.szym porcie wojennym 

•"n,~n~a~anie k1lku łodzi podwodnych 
wzór łodzt, ::budowanych dla Fr nc i 

- Ro1yjslu. .Agem~ a Rosta• dono-
że kijowsks pol1cja Qdkryła ~~Wielkłl 1 

o szpiegl·WSk4, na które 
jak stwierdzono (?) naczel 

i urzednicy delegacji polskiej dla 
•ar.y ludności, którzy w tyl1'1 celu 

wali zamkm~tej potzty dyploma
....... , .... , tejże eelegacji 

mosktewscy mniemai'ł, że 
cy są ~~now•ewam•, Trockim•, 

ami t innym1 !lzubrawcamt boi· 
ick1mi. Piszlłc łakie bezc2ell'le 

przyp~.Jszcza ą ej zbrodniarze, 
"'•~~,. ...... J .. morderstwa dokonane na 

Iłyplomatach w Rosji, i:tóre 
do żywego cały świat cywi

wany. Ale im si~ to nie \!da. bo 
i•iat potrafi odróżnić szlachetną 

od tych be luewicki~h kandy 
do stryczka. P R ) 

- Przen1esien1e zwłok śp. Henryka 
ewicza z SzwaicarJi do W arsza. 
wodowało olbrzymią demon· 

Q narodową WS7.VItkich warstw 
ołeczaycb na cześć tega w•e! 

piurza 1 patrjoty polskiego. 
ogrc mnym na.plywie ludnośct. 

:mnalut~aw;cielatwio władz cywilnyc:h 
wojskowych, towarzystw literackich 
wszelinego ro•••ju stowar~yazca 

. 
fiAZETA ROLSKA~ w .. SRAZ~.Yl._ ~~~~-~~~~ .. =~~-... ~· ~~·..,·-__ _....-----:~'"""""*- -~tr:".?""....,~ 

zwlolri śp Renryka Sieakiewicza zło· 
żono w katedrze tlw. Jana. 

Rz11d polski odebrał z tego powodu 
mnóstwo tel~gramów kondolencyjnytb 
ze wszystkicla krajów •uropy 1 Ame 
ryki, a mioazy niemi od Mussoltnleg" 
i1Herriots, pierwszych ministrów Włoch 
i Francji. 

• 

W Kurvtyblt~ ku uczczeniu pami~ci 
śp. Henryka Sienklew1cza zawr,uł si~ 
k'lmltet. który na posiedzeniu dn. 30 
paźdź. br. uchwalił juz prog ram doty• 
cz'lcej akcji, 
Bhższe szczegóły . umieścimy w na· 

st~poym numerze, czego niestety w 
tym numerze z braku miejsca ucsynić 
mo mogliśmy.· 

CASA DRASIL 
Rua Jose Bonifacio N. 10 

(DawnieJ Boa .l'eo•ada) 

GAS/ JD sAir 
ALBERTO C. ELIAS 

• Zawiadamia swych klientów" że postanowiła w ciągu 

l miesięcy tego roko sprzedawać artyłr 'IY s ego 
z 1r a u ze znitką 

CVKITYBh - PARANA - BR~ZIL 
rua .Jose Dóaifaeło li'. 9 (w pobliża kate•rJ'} 

Skład mie'śei SIQ w tern Saltlem domu )ak dawn!ej 
obok ł'Zfźni GR.rmater 

~ILJA: Bua 15 de No11embro N. 31 
Ogromny wybór obawia 

w••elkieao rod•ąju po ceaach •aJnU .. ,.ela 
St ECJALMJ 'Ć ,___,_ __ 

G~~~SZE 
W~konane na w2ór trz,·wtltOw do sznurowania 

BARDZO PPAKTYCZNE I E t Ji;r;A ~Cf(IE 
UWAGA· Ubuwie sprzedaje si~ "~Od ewara--cj4 to 1est gdy s!~ r kuyte 
jtkd nie okladr.ość, czyi• niet wał ść obuwiA u owodniail)ca wino fa 
b~yk .. cjt, to takie małe napuwy wykr ruJe s'~ dumo. 

Zelazo sztabowe -okuc1aJ oarz~dziil dla kowali1 flolarzy i wszel 

kkh innvch rzemiosł1 szkło do okien. f1rby, towa•ry em&I]O\Uoe 

' f j~osowe. drut t olczastrt łazi 'llChy M szyny R ,fniczP, jak 

o. p pług•, wł6ki1 brouy1 drapaki, . sieczilarnie, mlóckaroi D!Ul 

nde, ' łopał.y; rydle, kop!\czk,, siekien•,~ koey i t. d. 

W wielkim Wi borze l 

Po cenach p~zystępnych ! 

CASA METAL 
Jose Hauer Junior & Cia. 

Cur1tyba - Rua 15 de Novembro N. 4.4: 
l!fllmlllllfittlllllłlllllllttillllllilllllttillillitlllllilrilłlhhlllllllllilllnllilllillilllnlllll 'm'm'll'llmrtflmnm,,lrlłtlil:•tr·,,mfiflllilł1flfl\1\ "' 

·Aniliny· i farby niemieckie 
---- 11larki D4TEB --~

dc. farbowania zwłaszcza wybrakłych rz czy w pac~kacb z 
d1·nbuemi wąkazówk11mi i w ó~rzvnki\Ch p·f l hlu. we wsz~ł 

'\;! k•cn kolor~ch, Jnkot ·z fs b amh.., JWe [ knpęhB3~, ~~ 

1
1.%\ skór w o; .wor.';w r ~lin f h i nr..r: 6' , 

nu B łJHO ROL 

najsk~.Jteczn·ej$%:Y CARLOse"ŁUHMSZi.·lk'ego rodr ju ·• l · Raa Ri.1elaaele 5~ 
~~~~~*~ 

40 ~ łłyba p C'Ail 

-~ '. 
~~ .. --

Fabryka cuki -'"kÓW 

,,A U ~ 
l :r6s.f a, X:"\.:LJ.i. ".... • --~-e~---
' Wyrabla cukierki w najlepszych ga~unkach i karmełi owioi~te w papier 
~ .. (.ballas") we wszystkich odmianach. 

• Ulioa Martim A:fro::neo OJ.'. 1 a. 

) 

Coritiba 

• 

od 20 o 30 p o e t 
i to tak a rtyl;:uły w le~·S?.\ m g tu oku, jak i kolonjaloa. • 
Podajemy panitej mały . sp.is artykułów lepszego ~atu~k 

które ofiarujemy po cenach znacznie korzystniejszych, n1t "' · 
opycb sld lpach. 

· Jedwabie: 
. S (."harm• usr. l~ rep f h ń 
a'b: d• Sf'd, ) Jt>":i i l t' h 

ł ·c-dwRb Libertv,~ jed •ab surowy l . 

~ do pra nia, T ff -la ect, ect. 

l 9 t. ,. an, 1r•.k •h m•Jf 1 1 1 t i l'lVf' . 

Ji Zwr aeamv a ''"Ił'" ni~k.-.~e e~n łtHVUł'ÓW "'ełai t•.)eh 
tl(ea~emiras) kr.tJ'• ł'.)t'h i t..ag oie~ayeh • 

Towary wtłniane i bawełniane: 
' m. J gt l dE' i z dP.'3e'lJ a mi, tka r i ' 

= Art) kul.Y kolonialne: 
M •t' rJałv w (ri"lC'ihlo) pt~slti ł · ·'" 1 n • ub•ani'i (brins) g ub·~ 1 r1 n 

J1x4dre.zJ muślinv,, płótna na ~•i e liznę (morim) i ha wel 'i n f• t t• ~ e Wrt SZCie szysrkie li ... tNi flv dl PanówJ p, ń i dziP i ql)l' 'Ł '• e i •f' m V po CCOP('b Z 'l::l('?ni• '1''1 ?: n r h ~ 

l Korzystaj ci ze sposobności. . s 
m m l CASA BRI\SIL 1 
~eess eesee se eeeaaaeses~ 

ZIEMIA N,\ SPRZEDAŻ ! · 
n \'V A K U L O ~ J .t\. E S P E H A G A 
Blisko 0Mizonn i Marflc·bal Mallet mRmV ziem•" na 

sprzedaż kilka set alkr6w Ziemia z ht>rwalem i do uprawy. 
Je!Jnem słllw 'm j11k nrjl,Apaza ziemia! 

lnteresnwa~i pro'lzę si~ zgłaszać do nizej t>odpisanE>go. 
. Mam pmedyńcz~ szakt\1 do sprzedania' w kołonj1 Oorizon~ 

jak również w Uniao da Victoria (loty misstow~) oraz 5 km. 
za miastem 10 alkrów Między Rr.xo·Roiz i Rebsu~'ls s~ tan· 
sze 70 ałk. ziemi z berwałem i do uprawy do sprzedania. 

nA Zgłaszajcie siQ zauim tanio srrzf'daj.-.my. @ 
CO Michał Babił'ecki f)) 
~eeeeaeeaeeee e e eeaeeeaeeeee ~, 
~ 

PAT ZCIE 
AŃS 

! 
KLIENT 

zadowolony 
A 

KRAWI .C 
równ eż 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
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~~. F•b~~a karn.elkó~ 1 <Uk>erków rózn,.~n tuoll~ la• 
szyeh i drotszycb owmiQtych w papier (•baiJdS«)ł malino, 
tiOWycb, kOkospwych, miętowych, cytr}nowych, ananaSOa 
wycb, traskawowycb. bananowych i mlecznych. 

til Prócz tych mam jeHzcze inne gatuoki specsalnt-.ł nowe 
go formatL'I, które w każdej chwili mozna aabyć 110 n· 
!lach n rdzo przystęp n yrb. 

U praaaa Sz. Rodaków o łaska we przekonauie li' o te m, 
te -. Dajtatlaze i najlepsze w Kurytybte. 

Jfłrancis~ek .Łachowłłkt. 
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• Dr. Mirosław S~eligowski 
u7ły as)'tstent klinik europeJ•Ideb l 
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mTUJE WSZEL tCH O C C DRGIGZNYCH l KOBIECYCH 
Le·/; '( łUB ., Wl:t.l\ ćl> np ;. u u u ... ~i:: p~nwc1l. ptUUJlent łł?e·•lgeua 

a --cln zy dy.&Ska 
~qs n a tdasaą praeownię d o ba au auktoskopowyeh 1 blłdafi 

łuw• oa ehcHob)' akyyte • . Plac Tiradentss N. 19 j 
• r'l) ch ~tuniejscowyoh p a r;yJnt'U9e na lec~ente 

w o u, ej l anLce. 
Baa .Sio 'J!raate~seo a . 2& - *'.qrytyh.a 

roa za wsze na s ładzie: mąkę pszenną• tytnią i kukurydzianą, eukier, ryt, sól, 
aJedzie, śliwki. rodzenki i konserwy owocowe. 

Ma również najlepszą ka Q mielon z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
K'Jpuje prodokt rolne ja~~oto: kukurydz~. !a oJ • ziemntak•, m sło, jaja, drzewo it.p. 
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CENV PRZVST~PNE 

P , s1Ja tilj w Thom1z Colh1 Araukarji 

LEKADZE 
D r t:al'luli lllol'eira 

co~ .. 'li<Mi'mmme CHKO ''' tt()(D•~a~ attt~ 

"Cervejaria Cruzeiro~ 
Klinika medyc:~;no ch•rur ,1czna Specjał 
ność: choroby c>czu, uszu, nosai gardła ~ 
Ko!I!U!to!JUm: ulica Mt~rechal Flortano ~-

n. 19 , Rezydencja ul. V-de Nacar 
n. 86, Telefon 388 03'1 

- ~ario• Ickl;;---
0 t r tor 1 akuszer, specjalność eboroby 
k ·,)lec e 1 p~cherza. PrzyJmuje od l do 

~fajłopsr.y browar w Kurytybic oolt-fd tu l na prowtncji 
piwo własne~u wyrobu po oajp1 cy-.tQpniej~Z'\'Ch cenach marll• 
:.Crazeirru1 •PilsM~, »P•1mb" c:, •E:;ctmnba i woe. 

; t d 2 co 4gc.dz w1ecz. Pra)' ulcy ~ 
Com·elheu·o B~arradas n 111 060 W 

Kupuje dlZJ. własnej słodowa1 j«Qczrut ·a w rozmaitej ilośc• 
i pła i najlepsze ceny. 

--Dr. Ellpindola 
R ydencja i konsultorJUM ul Marechal 
D doro n 4~. Prz}jmuJe od 12 d,) 16 
p. .. po pc.h.: n u, Teletan l :>l 03 J 

-.Or ~'cuucisaek FrAnko 
1"1 YJmUJe cd 3 do 5 po pol. Konttul 
t~J om u'tca Barat) do Serro Azul n 8 
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Areu1o n 71- Ot 
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hcb ce 1 p~~berza. KJnaulturJum Apte M 
k l de Mar~;o n 6. Tt:lefun n 62 Ro 

pteka ,,Tir de 1tes" 
W lerego Wiśniewskiego 

yden~ja 1\iO B1t.nco n ~6, Teleflln il 
n. 661 OS 

-.i);'"'"'iieuuclł de Arftujo 
._., ' ~>fnośc, syllls 1 t;bvrob) p~jchc,za 
p' .. v:mu1e o ... 3 o 5 po pui. Kvnsul 

t 'fJUm Apteka. Mmervą, lll•c T!ra 
dent~..s Oi 

D. ti.liUiuU ft'n,ue~ .. e. 
l ~ , sc 'h t'oby ner"' e 1 dz e 

c .r1 , Dyreh."t. I Centtaltlnsty,utu np ękt 
r. u d .. ecm1 przy ul Alegro u :, gdde 

~YJmuJe od 10 du 11 1 poł z rana 
o 
-.n. l!ju. ttallaa *u aa.łao 
} lo.aii:U. dla u• f(J, ~Ch d:. e J. LtiCZ.)", 

sy! .t& we *::;;d' n strhlJ ~.n p1uv. r21 
\ l 1 s •• muth. dtn • L ~o.r.y ~ho Ol Y 
1 v'N DIW gowe JLk alkNlo ltZ.Ill 

i.e;8 tt~. l< 1 15u!Lu1)U'l: Us. S. Frau 
, .o n M, A t K 1 .t..c.i. ma, H:: ~ dt!n .. J 

1niVt~S ~ l. • n 12 iJ9 
--~~· *JWO.ld Lbua 
a usze~)& J opet CJ • K Dlullor;lłm Ul. 
1 ~: .Mw;o n 17. fnyJit UJe d l 1 pot 
" 4 1 pół godz. po polu Ił•U R.u~y 

dmCJ& ul. Dr Mur.cy n 129, • 
T lei n 123 013 

).t,, · Ol.t8 i'ettu 
YJt.Zata l.lo hul)Cb. w dzteń 1 w 

rt\.'-Y· PrZYJMUJ'- od 8 du 10 1 od 15 
a 1 17. K< nsultol)Um, 1 re:y cni:Jit Pia' 

1 ra~:1<:1 tLZ n 54 a. (oook optelu 
Stelteld) OB 

A iU1e& Larw e biłO ł..tAch. 
ul Et'""c ~erelrA n. 4a Ul~ 

.U.uruli"i'ao l'imcilleł 
r.! f sn1 l'~re r11 n ll OlZ 

.Ja~ eh. Jh'omlew icz 
Z.-hy tłz.tu.znc. z. p~llmebJentem 1 bez, 
w ł.ło,Je i kauczuku. flomoo~ame 1 

wy1mow me bu eOlu. 
Rw ..<)\a pierwszorz.;dna- Ceny prz.yst~ 

pnc. P1;t;y ul R•achutlo n 8. Ula 
---- .Joao B . .ilial't a os 
\...t. Marechal Flonano; n. 102, przyj 

muJe o każdeJ M• dz1me. vli 
.J u•&• bac iel 

U ;cń;zooy dent}·sta w N. Ameryce, z 
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c~nie od 10$. Robota gYratamuw .. na. 
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010 l 
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!:'u;yjmuje uli 8 do 11 1 "d i do S ej 

sodztny. t'lac Tiradenten n 10 
022 
---------------------------Slt;g"arme, pav1el'me 1 tlru 

k11•JUe 
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i mlA IUSlfOWI.Ot;, Jl.IIU;;.lel z.ab~Wk11 
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1 ~u .. tuetkJ, DRJr 1m~~;nrze pr .. eamwty 
n i rc:zemy. l' ptery wuulitl~h gatun 
kul' ~Y ulu:v lo de NuvaAl~ n tln 

Lh'Nll'łU una al 
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il &tOfnlU1 }hlilll'U " l f DC.)'łUIOjiS kSI'łg 
r r dl.)wych. W} bor ks.ązdt pr:t~yr .q 
~.<0 sz.k~o.loych. D a kilłJCOw ze sn .. ą; 

,.., upustem. U! 1:1 de Movemf)ro 52 

Plac Tirad~ntes N 37 

Baczność Koloniści polacy! 
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l c:.y L.< u•e ro n 39 Allre!ł •ele 
g l c ny l uzo c~;x p Stltl iOS 

52 
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a u CoJI!., F •by • ( Ie , ~szeJk e m 
tcrJsły dus 't:Jt lacj f'lelnry~;nnej l11. ..
py ttc Pl c Ttr&dentes n 3 048 

, ;8iłputuris •~ria--
K rzyst JC o! lltwtdUJO & ę Wiehet wy 
bór tlCUWJa cer y OIDSiych;nie tAO!G 

Pl11c T r&ćentE s pr .,., eJ su ony kil 
trl•, n 10 062 

n ... EhURO • AC ;:, iĘ "" i.YGiE. 
R dztmy tylk w Ef2Ul fa Tl WIE któ 
ft'1 m& swo Ą f IJę w Kurytyble przy 
uiscy l -'e Marę'l o 4 A Super•nt n 
dent na Paran'i 1 B"nk1er n• Kurytybo 
BP~· •m•n li rr .. n l.e·t"' 051 

t:.t\SA JA.«JOB 
Jaool>l• G dospunaa 

Fabryka mebliJ m~.>teracyJ kołde1 
i pla:.izczy ni~prz~·makalnych. fło 

"'i da ~" ble nowe • utywane. 
Sorzed ,ż na wypłaty. Przy ulicv 

1 de M,. ((O o. 18 · Telt:fon n. 319 
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Ełlaa łi.'!.tot~tnntiną Ruuha 
prz~ Ul. C , !U d• •Jo Ar uj • • . 5.! 
Pfz~jwu t ; wvKonuje dZ~ b u 

ws~e!łie 1ob,.ty d orz ptsy",.!IDił 
1 A ITIII~Y 'l llS8 

P 8.\ tl 1'Y ~ ~:. r\. . & O t. :r
B.-l ~ULU · 

r?'f ul. t i 1 1 • i U3 •l pi~lrze 
Dla bacbsltel'ów i kore•pen 

demtó\V 
C~ły kan:~ r-.. H> m· : ięr,-, w kł 1d 
Rtó~Pgo \V(·h d~tt ~ hlutv: bankowe, 
f bryczae, eldadow burt •w~cb 1w 

misowe Zap1sywać bit: można 
7.A w~~~· 02'f 

.Aotłu .. ał . 
AZIWDO MACEhO ----

t DR. MACKO$ FILH9 
Prowadzt wnelki• sprawy CJ•ilne, 
handlow@, ~ryaunalat oraa sterol w L . 
każdej mltJSCOWOŚII stanu Parana l i . 
Cath•riny K•1szt" : g.)ry płatne BIU 
to 4v y, ... 1t t U ocnado 20 078 

Drt Bt~hMik LINS. · 
R1uro C n ... ~:~lhe'ro Bvro 'h~ l i l (Oia) • 
-u:-\ "\11D l l.. VEIRI\ DA MU J. A 

110'1' "L ( uun YBA . o 2 bturo 1131~0 Ino s .rot l lnventarzy 
P~zy ulky Marechal l"loriano Pe1x:1• 

Wrmun. Pare1ra d Suuza & Cia to 2 a. o.u 
W cen rzem•a8ta1 tramwaj przy DR G~STAO FARIA. 
dJtwjacb na wsz~s'kie strony mic B1uro Ptac O:ow1 n i9, Tcltfon e~i 
sta Pon.OJt;. 1 stołmvaDl~ porządD(-1, ~4ł __ :. 
W ma nat!J( nalne i 2:<:graniczoe Po• D~ H\JGO=-A~M~T:o:::O~l'ł~IO::--uoe:.l:-~~~B~A~Rmr;-
syła siQ obi dy do domow. Przy • :nur~6S11 ,;a Bu••1 J& Atr s n. li, ~~~ 

u · l d t< M r~ 0 · 7 - U W • GA - UR ULY.::~;:,lb VIIlit -t 
Te but l w ł Ci:"il>' ula rod IJl. B·uro Ut ;.~& R!J drano:.J n 8J Tele 

O)t• fon 376 020 
1)1 • IĄDZE 

wyrozyczttJą ~•t; ua mały procent 
dJó bypotclu: lub pod ;warancją 
b nosów i apobs. KupuJe sio i 

rŁt d ]f' domy, &if'mle 1 ma)l\tki. 
1 fww. q u &:Gil uwt:go orrectorn 
1uuof c-uo L1ma pny uhcy M.art1· 
ct .... l _u,,uduro n. ~8. 028 

- . . 
&miDI Kureo 1 

Poskl zakład tu·a \Vieoki 
iłn iea .a. l e re N. a 

·wielki wyiun materJał•w na ubraaie 
rtamówi.ruv wylullUJt ilię w razie pe 
zeby w 24 ludt. illJ 

Bo-ota cwaraołowana. 
~~ NttiK'Ut: 

'i·lv ~<-n~ .vvn• u._,k ł a h.,ez.-nht s fłli~u 
li:x:i. 91.4 .. 

unany prze~ Narolłowr Dcpartaaeat llirowta I'Ubli•r;nego pialllllll da. 11 lut•go 
- ltll rekw. Nr. 21 

Zw~tiUil skut~c&DI6 ~yfiha b & [u rmł!pl,,Cz'-'nst a dla injakcy]. Je~t ener. 
gicznrrn Arodk,.,m, csyezor;l\cym krftw i lehr..:twam nwielk:iej wartości. 
Jui prą utyciu trr;Aciej flas.ncr:k:i objawy cborob naw 1t powdniej
aq-olll• plam l., fistuła. pryuo.a8, W!'r:orir i ro1.unatr:m, &uik:ai'l j kbJ je rękłł 
odjał U łl /• !n teqm *"'n tyoll k:tór&J lll oza11ó" kil "'"'"1·•kich chorg 
wali na choroby 'lekr•tne cbo.-oby te ~Nr:ost11i1l o r:micmemi i to jest 

1 llrllfCJifD,, &El tvei~ct kobittt m toroh ci~rpill na ror:maite niedomagania 
kobieco, oie edziłt' up"'nio, co to c oroby tpnworlowało, 

3 fla ~~:ecski wy~tąrcs ~;11połnie do od1y>~kama \lfafl~filgo ~flrowia 
i uratowauit rw-auvcll bt11oi od J.lrll' brrch na·t~patw 

Dla ł.silłO• {Tfi.łitlfCtlu.ych jn<~l .~l.lXIR \łH" UII.Jntłp•>Wiedniej 
aCft'lJ lflhr•twom ~onle ąt 1ie at ltuj., t 1łq•łk:a i ltl!lt prl!:yJemnym w 
utyoiiJ .,I:I.IXIR 914 • taby~ ·wt. lot we W'tystlc:ICh aptl'lkac>h i skła
dlich lłllttt cnych w BrAqiJi 
Ołówna.r ł l _.,,.,,, ot 'IAo ,J•al.n ID 

Szanou1 ~ itJ ! 
W t'l ~n 4 , b u Jt. ; u > HÓ ·~ m • ··~ Hi kolek mllcioz• 

'~"~~ 1, !t i\ t • l f'XO ~~-~'l\ TJN \ • 
1umana pr11u Narodowr D•partament tdrowia P"ubllosniiO, piemem d.nia M 

•~'""' lł15 roltu. Mr. 87 • 
•M'I K -lledatł ~ • y ) !l 1. dO) 1 •ro·111 to n leczoiczy.n, 
k:tort>g t siulal jest UłlJSz;yb "'Y'n w leC/. r.110 n•.,Jo•ll>!gafl kobiqcycb.. 
Kolki m!lctc~;na leczy w et gu ł (.'l '- ł~1o lJtvwaoy 16 dnr przed 
tororla-p, ulatw.a pon , 7l out' &i ol !\CI p lrod·1we i kolki, i zabe&
ptec *1C•O kobtnt oreed n !tq Jat w m; krwotoków tak czę~tycb przJ 
oorvdac Pr11y ·novch (lb •rob.t·•b ~~::oblecych • IIUI:u·M .. atłqa• 
riz• ł ,;ow"ze skutac.Jns(l i IBC ·y vJ-.t7:y-.tkte niedorn-•IJilnia kobtece 

Zaleca sfą lekar'zom l akus:~.~rkom. 
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Jo F t ~OCJI łó dm cb or JG ot lk '55J .q' on: urz,,jzo 
łfiD dla •m1gra11 ÓW , Ór~y • ZlllJd rarq wygo JniA ,ize po, 
rurtultZ me 

Sta 1 m J Jo ły po:i ' ab•r III 1t l'if 

Pudróz z B 1rdeaux z Havre ~ZYI• z Pl!llllc:o 1 > Gd"ń•tca od 
bywa ltf pocu11 rn1 łrancu l•em liŻ do Ounkmq e a & Dunlcerque 
do G.ian•ln statk s omj) lra"lcua'tleJ • Tra"lf!atl nttque• W ten 
p.>sOb un.kn•a s Q rótnych nadu!yć na J(tare nuuu bylltlają nara 

ten• nasi pa1 tr.row1e na gram~;y ntortHe~k•oJ 

Najłllitszy odjazd o Europy 
Z. fiA.'~TUII ~ 810 lU~ J \..GIRO 

•AURIGNY. au ~-~~ t Mlt::rullU\ 

· QU~SS \~T~ ó h:.topada 
•1lt-\ SILL\. 7 h:;tcJpada l c 

MUSELA• 1 ' '> 11 c 
rElJłł-"E.. . - - HJ c 

d&,~r~~at; bdetów z 8rar.ył11 do Polrsk:t oraz z Polski do 
lirazJlJI t, zn. (btlhetes de Cbl&nd.daJ ~ łlllWia l 8lazgzych łD · 

~formacja udzrcla l 

Ignacy Kasprowicz 
·Avenidat.Utłl 'vt~•· llć1., ,.",,, 

~Biiii:i:i•M i H. 
c; A ~ A Jj; L S przy ullCf li d~ 

Załoz. w U$j7 prze& Ąlfrt~da Emesta BtchełaJ 
lb za sze na H ładlle WleJk-I wybl)r. kaptlluijz~ dla pai i 

zabawt:.k1 terJ<iłow,prz~dwaoty właścawe ·n~ pr~senty, oraz.na karaa 
Warto ,pr:Gekunat t!u: o1:1ob:śch! o dobroc• towarow jar.ko t~i e 

ktcb ceuach Hl 

Han el Polski 
ll'f ro-.Erechim Wo Gr. !t. 

Władysława Obt•oślaka. 

Nowo sprowadzony wielka _ybOr t_owarów ~etr~wycb, jakotet 
d:r.:i rolnicaycb1 kuc-beunych 1 W:SZlHkach dtooJaZiÓW. Kup•J• Dł'iiHIIIIIKm 
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