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okazał nam tyle przyjaźni i pomocy w prze- przymierzy, wzajemnych gwarancji i zabez· z RosF sowieckiej reemigranta szczegóło, 
ciwieństw!e do liberałów i socjalistów, _jak pieczeń, ote droga, na którą musi wejść Pol- wsza ~ane, dotycz~ce samej orguniE<::.Cji tej 
Orla n do i Nitti, formalnych agentów rządu ska, o ile chce mieć istotnie całkowite za- prowoiacyjnej działalności n11~zych wc'!hc :J. 
niemieckiego, występujących zaciekle prze- bezpieczenie swych granic niepodległości. nich s~siadów. 
ciwko Polsce. Zaczęto domagać się gwał- O.statoie momenty walk dywersyjnych b"·•uJ . 

Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem ataku townie zmiany na stanowisku ministra Spraw na kresach wykazały jeszcze wybitny wspul' 
socjalizmu międzynarodowego na Polskę. Zagranicznych, dowodząc, że hr. M. Za- ha l • G • 6 udział organizacji W\wiadowczych t. zw. 

· Wrogi swój stosunek ~o- naszego n~ro~u moyski, jako przedstawiciel polityki "racjo- POWS 8DI8 fOliO W. Ra&wicdupra z G, P. U., umieszczonych w 
międzynarodó.wka soCJallstyc.zna przeJaWiła nalistycznej", nie nadaje się do czasów dzi. dwóch gniazdach: Mińsku i Kijowie. Władze 
nie po raz P!erw.szy, ostatmo przel u~ta siejszych, że nowy powiew powietrza w Eu- Powstanie zorganizowane przez lud gru• tych central akcji dyY~ersyjnej na PolskQ 
premjera angielskiego, Macd?nalda, u~aza.- ropie wymaga innego człowieka (oczywiście ~iński, szerzy się z katdym dniem z powo· spełniały roJe kierownicze, orga~iznj-c prze· 
nego dziś za wodza II, międzynarodowkJ, lewicowca) na tym stanowisku, któryby mógł du przyłączenia si~ do niego wszjslkich aa• dewszystkiem kursy technicz.ne dla dywer• 
do której należy i nasza P. P. S . .Już prze~ być odpowiednim partnerem p. p. Macdo- :-odów i plemion jak północnegeJ tak i po• santow, szkol:tc ich wojslrowo, by tak przy· 
wojną bowiem każdy, kto śledz~ł razwoJ nalda i Herriota. Tego "odpowiedniego" ładniowe11o Kaukazu. gotowanych wysyłać do Polski pod ba<~łcm 
akcji socjalistycznej w P<Blsce~ mo~ł ~at~o człowieka lewica wynalazła w osobie p. hra- Od chwili wybuchu powstania bolszewic· •wyzwolenia uci~oionycb mniejszości narJJa 
zauważyć pisze ks. poseł ...Zacf:yns~t- ~~ biego Aleksandra Skrzyńskiego, konserwa- lia :tRostac, informowana przez konsula dowych•: 
celem jej było zwalczanie caratu, naJmn~eJ tysty i stańczyka krakowskiego, właściciela włoskiego w Tyflisie dowodziła, Ie powflta- Wyzwolenie Jej ludności odbywa się, jak 
zaś nawstanie i odbudowa państwa polskie- olbrzymich włości w Małopolsce. jakie są oie wywołali •obszarnicy1 s2.lachta i ducho• widzim 1f, drogi\ gwałtów, napadów, mar: 
go. jako dowód niech na~ posłuży za~ho- rezultaty zmiany ku!"su i przystosowania po- wieństwoc i że ono bądde z łatwością stlu· derstw, rabunków, po:larów, niszczenia, gbO· 
wanie się socjalistów w N1emczech, ktorzy Iityki polskiej do p. p. Herriota i Macdonal- m~one pl'zez •robotmków i włościan•. Z ~a, dobytku bez względu na to, do k('g.l na• 
ani razu nie zdobyli się na .głośny __ protest da, doskonale wiemy. W każdym bądź ra· uiezwykłym uporem sowiecka prasa do dziś Jety, podpalania zagrod osadników lt eso· 
przeciwlro uciskowi ludności p~~skieJ. _Prz:- zie nigdy nie byliśmy tak zagrożeni i odo- dnia s! ara sic: tikryć Siim fakt jakif'gokolwJa- k wvch1 zamachów Qa objekty komumkacyjne 
ciwnie, zwalczając carat yv ~OSJI, bylt n~]- sobieninaforum mi~dzynarodowem, jak dzi- powstan·u w Gruzji.ł nie wspomina jąc t \• wojskowe i pań~twowe. 
posłuszniejszymi ~łużkam~ ~1lhelma II., In- siaj. Co n ... jgorsza, z nasza naturalną i wyprć Rosja sosuje tam obecnie tervr tak obfaty C .ntrala tej akcti dywersyjnej w K110Wie 
teresowała się w1ęc nam1 m1ędzynarodow~a hawaną sojuszniczka Francją stosunki zna· . ., d1ary, l łlk1ch ni~ zanotowano nawet w pdsiada w poblit.u granicy J'olskiej spf'cjalne 
socjalistyczna, zostająca od P.oczątku. do _dm~ cznie się oziębiły. T Gwarzysze Blum i Bon- ;k~esach n, )większego rozwoiu czarwonego pododdziały 1 aby dyweisaoci skoteczt.ie mo· 
dzisiejszego po~ wpływami mem1eC~1emi, cour, nadający dziś tttn polityce francuskiej, te:-oru, t. j w latach od 1918 do 1920. ~li dfiał<1ć pod kierownictwe,n iostrul\torów 
tylko jako materJałem I?.alnym do .zuzytko· dowiedli, że sprawy polskie nie wiele ich Trzech naibardziej krwio~erczycb katów mr.edowych. W promieniu dział3nia cet~trali 
w~mia podczas rewolucJI. ęra'k zamt~re~o- obchodza. Dla przeciwdziałania akcji i in- P ttrs. marynarz Pankratow i Chińczy({ lntows'-ł.,ej funkcję pododdziliłu spełnia G. P. 
wania i zupełne Iekceważeme nas z.am1ema· trydze socjalistów niemicd.ich P. ?. S., któ- Lt a zet - przy]echałl do Gruzji, obdarzeni U. w Olewsku1 gdzie kierownikit>m·komisa• 
ło się po wojnie w otwarcie wrog1 sto~u · ra mistrzynią jest u nas w rozbijaniu jedno· hh~ograniczonemi pełnomocnictwami. Rozpo. tzem jest niejaki Szmul iiosenberg oraz je· 
nek przeciwko nam. Doś~ p~zypommeć ści narodowej i wzniecaniu waśni klasowych, cz~li oni natychmiast masowe egzekucje, a g::J zastepc:a Dawid Samsonow•cz. 
śmiertelne zapasy z bolszewtkaml w r. 1920, zdobyła się na wysłanie chłopięc, go tow. vi~rwszemi oftarami byli pedagodzy, robr· Kierownikami band podlf'głych tym na· 
kiedy to socjaliści belgij~cy, a więc państwa Niedziałkowskiego, który może i zdolny jest, tnicy, włoścrąnia i drobni kupcv. W Tyt:isie czelnikom są~ Siergiej 2aezko, Grz~"gO!Z 
zaprzyjażnioncgo z nam1, t~a r~zkaz ~rzY,: ale daleko mu do wyrobienia i powagi, ja- wymordowała ta trójka jut 1200 osó~ł· a z Marc?.uk, Antoni Sekura1 Bmys Rabinowica 
wódcow międzynarodówki 11-e] ~dmOWhl ką się \':'ieszą w sferach socjalistycznyc(1 je· a~ i ". rm;'i · p d 50001 n~ ... VJ K łomyjski. 
ładowania amunicji polskiej i dzięki t) lko go towarzysze angielscy, niemieccy i fran- Bolszewicy w udalsz.ym ciagu przysyłaj" POlllt;W&t centrt la w M ńsku jest połotn· 
wytęzonej energji chrześcijańskich związkó~ cuscy. Misja tow. Niedziałkowskiego ogra- czerwone oddz1ały z polskie1 i rumwńsk1e1 na tut nad graaicą polska - pododo?.'v. ły 
zawodowych mogliśmy otrzymać na tzas niczyła się na kilku luźnych rozmowach i granicy. S1ły c~erwonej armii w Gruzji sta- ~a tym terenie nie zostaly ururhcm'OOt!. 
amunicję. Była to wielka próba dla ~as, po pytaniach, jakie zadawał swym towarzyszom nowia nie mnieiJ nii 100 000. Czyż nie są Nacz łoil{iem G. P. U. w :Miń:Jku j;-:st n·~· 
której nie mogło już pozostać złu~ze.n. . zagranicznym. Towarzysz Breitscheid po to dostateczne te fakty 1 lic~.:by1 aby pojąć, jaki Nucbiro Borysowicz, zaś dowódcp od· 

Mowy w Genewie M~cdonalda t m_emtec- swej mowi<!, w której jako warunku wej&lcia te powstanie na K ukazie wywołali nie ob· działu dywersyjnego Marj!lsz Wasilewski. 
kiego socjalisty Breitsche1da przy ohotętnem Niemiec do Ligi narodów żądał rewizji na- szarnicy i nie szlachta i te to nie Sił jakieś Prowodyny ci posiadają swój eztab, do któ· 
zachowaniu się socjalistów francuskich, w szych granic wschodnichi na pytanie tow. ..małe buntyc, lecz żywiołowy ruch wszyst• rego weszli naczelnicv lub tak zwaoi .tatą· 
których domagają s1~ ci "t?warzysze: no· Niedziałkowskiego, jak on rozumie tę rewi- kich narodów Kaukazu przeciw obcej . pize· manowiec band jak Ftlon WtgłowskiJ Wa• 
wego rozbioru Polskt, po~wterdzaJ_ą, z~ ~o· zję, z cynizmem odpowiedział, że nie myśli, macy? wr.zyniec T_..epel i riotr FJłow~ntw. 
cjalb:m zorganizowany, n!e mó~tą~ tuz o by ona miała odrazu oznaczać zatar~ zbroj· MimoJ i~ bolszewicy znowu zdobyli Tyftis Skład band dywersyjnych stanowią osta· 
międzynarodówce komui)JSty:zneJ, 1dz~e ła- ny, gdyż jest przekonany, że Polska poko· i otrąbili całemu światu to zwycif!S!wo i rze·1 tni€go rZ(ldu i gałunitu m~ty społeczne i wy· 
wą przeciwko Polsce. "Ząda]ą otwarc1e n~ jawo załatwi tę sprawę. Jak rozmowy i py- korne stłumienie powsta oil-powstańcy1 w rzutki kryminału. 81ndy te pt·zeszkoionc ~l\ 
razie oddania Niemcom Górnego Sląska 1 tania tow. Niedziałkowskiego, tak również liczbie kilkudziesięciu tys~qcy, nie moga,c wojskowo. Cbarakterycznem jest, że n~ _m. 
Pomorza, mówią 0 koniecz~o~ci poprawie- naiwne i ś;r.ieszne są artykuły "Pobotnika", opierać śię liczebnie i technicznie silniejszej stroktorów przydzieleui s~ do band so 1ec• 
nia naszej granicy wscho~meJ,, wych~dząc.z który stara się przekonać towarzyszy nie· armji sowieckiej i pragnąc oszcz~dzac swe cy ofiC€~owie. Broń zaś wyda'_Vana jest z 
gałożenia, że przyszła RosJa mgdy stę me mieckich, że oni nie mają racji... siły i zdolność bojową, postanowili przejść magazynów wojskowych pr~ygramcznych gar. 
zgodzi na granicę, ustaloną !raktatem rys- Ale rola P. p S. na tern się nie kończy. do długiej i uch\żliwej wojny partyzanckie!. nizonów. _ 
kim i zatwierdzoną_ ostateczme. pr~ez raddę Kilka dn: temu, bo 21 września, P. P. S. Cz*iść ludności włącznie z inteligencją ptzy. Po ostatnich aresztowtmiach i rcz"icu 
am~asado:ó~, a wtęc pr~ebąkuJe s1ę o. o : puściła się na niesłychaną imprezę, urządzi- ł~czyła siQ do powstańców; bojownicy wy kilkunastu band dywersyjnych przez polskie 
dam u W1lenszczyzny, z1em wsch~dmch ! ła manifestację za pok~;>jem i rozbrojeniem. ~ofali się w góry i zgromadzili się w trzech władze bez!;)ieczeistwa, ~olszew•c;. 2:ast. ~ ~ · 
Wsch. Mał~pol~k1. Zostałaby z cał~J Po.ls~J w chwili, gdy bandy sowieckie łupią nam punktaeh Gruzji. Niewatpliwie powstańcy da• wali nowi\ metodę walk1. dvwersyJDeJ, ~na· 
według proJektow m!ędzynarodówk1 s0qal! ziemie wschodnie a armja czerwona pod- tą do połączenia swych rozrzuconych od· no wicie organizują obecme drobne oddzaałr 
stycznej Kongresó~ka z K~ak?wem, wątphd- nosi §Wcją spra~n&lść i technikę bojową, działów i wzgiQdem bolszewików zajmą po· w pasie granicznymJ przebierając je w pol· 
we czy z Po:.mam~m. Am hberalny rzą_ gdy Niemcy wyciągają łapy po prastare zycje wyczekujllCO·obronną. Tym sposobem skie mundury policyjne i wojskowe. 
Lloy~ Oe~rg~a, an.1 konser~atywny Balw1- dzielnice piastowe, P.P.S. wzywa Polskę do powstanie w Gruzji wchodzi obecnie w dru.-
n~ me o~wa7yły s1ę za~zeptc naszyc~ g.rah l zachowania pokoju i rQzbrojenia się!!! Co 1ą faz~ - partyzanckiej wojny całego Kau· BRUTALNA NAPASĆ W B'JLSZEWICKIEM 
me, przec1wme, te gramce za .czasow .•c. ma oznaczać ten cynizm i szopka pokojowo- kazu z Rosją. POSEt..STWIE W WARSZAWIE. 
rządow zostały ustalone. Dopl~ro soqah· rozbrojeniowa P.P.S.? Dla kogo ją robią Znane są wojny kaukaskie, nrowadzone z Warszawy dochodzi sensacyina wiado· 
styczny rząd re~lamowanego pac!fysty M~c- przywódcy P. P. S.? W Polsce każdy się z przez ~arów rosyjskich w ciągu óO lat! I dla• mość oparta na zeznaniach ba oficera k wa· 
donald~ t~rga s~ę na nasze. ztemte, okup~o· tego na~mieje, ale zagranicą utrwali .się prze· l tego wszystkim po. winno być zrozumiałe, te Ierii Fidorowa, który uoekł z Bolszewj1 i 
ne krwtą t łzam1 .ludu polskie~o, w>'wołu]ąc konanie, że jednak Polska wciąż ma na czerwone wo.ska nie bQd~ mogły złamaó nie maJąC tadoego zarobku w Warszawie, 
nowe widmo WOJny. <?błuda. 1 cymz~ tego myśli cele imperjalistyczne, skoro tak się ducha i pat! otycznego uniesienia oarodów zwrócił siQ do poselstwa sowieckiego w Wara 
~zerwon~g? menera ~te mają gr~m~, gdy gwałtownie zbroi, że nawet awanturnicza KaPkazu, duszacych si' w atmosferze bol szawie z prośbą o amneetję. W pokoju nr. 
Jednoczesme proponuJe ta~ ro~b~oJ.eme. P. P. S. przeciwko temu manifestacyjnie de- szewickich rządów czerwonej RosJi. Wyrzź 58 przyj'ł go niejaki Borys Krawczenko, 
Cóż n~ to. wszystko ~asl. najmilsi z P.P.S: mcnstruje. na tyczliwoić ludncści dla powstań ów gwa który zaproponował mu :objęcie dowóddwa 

członko:vJe m~ędzynar?dowkt amsterdamskleJ rantuje tym ostatnim bezph•czcństwG ich po• nad jedną z band dywersyjnych na Kresach: 
otaczam. speCJalni\ op1eką naszych . rządów, Reasumując, vyidzimy, że po upadku za· bytu w górach i ani jeden czerw.onv żvł Gdy Fidorow zazl\dał czasu do nam 6łu 1 

wysyłam przez me b. cz~sto dla !nformo· borców, po zburzeniu trzech tronów, które nierz, ani Jeden obcy powstańcom człowiek na nał gaoie o decyzję odmówił - nap~ dło 
wania swyc~ to~a~zyizy .za~ramczny~h? rozdarły i ujarzmiły nasz naród, wstaje przed nie potrgfi dc.st~tć s•~ do tych orlich t;niazd. go dwóch zaczajonych za drzwiami drat-ow, 
Otóż. V! prąsle SOCJahs~yc.zneJ, a na~et hbe- nami nowy wróg niep0dległości Polski w A bron, amuniLję i inne zapasy powstańcy którzy zn~cali su: nad nim l kolbami re· 
ralneJ t konserwaty~neJ, Jak ... "Czas '. "Ku- postaci II-ej międzynarodówki socjalistycz- zdobyli i będ" zdobywali - u swych prze• wołwer6w przetrącili mu szcz~kQ1 a w. ~· z· 
rjer Poranny", Kuqer Polskt , e~t~zJazmo· n ej, będącej na usługach imperjalizmu i ka· ciwników. eie wypuścili go na wolność. Równocześ .ie 
wano się wprost z pawodu wymkow wy· pitalizmu niemi~ckiego. W tym ataku na z~~telt>fudowano stamtąd na pohcJet jl1koby 
borów najpierw w Anglji, potem we F ran- Polskę nie widzimy przeciwdziałania ze stre- Ftdorow wł" t§ me dokonał narądu na poseł· 
cji, które dały przew~gę, e~er:nentom rady· ny P.P.S., która zwykle tłomaczy swych to· Wl d i l 'B l ,•l st.wo. Fidorow o~wiadcza, ił ukradziono mu 
kalnym. W1ó~o!l~ naJśWJe~meJs~e horoskopy. warzyszy jakiemś "nieporozumieniem". Czas f. 01D0 C l 1""0 lA • r.odczas &zamotania pierficionek z brylantem, 
polityce polskleJ na tereme m1ędzynarodo· więc zaprzestać złudzeń, że kierunek polity- ao dolarów oraz wszy!tkie dokumenty. 
wym po uk~mstytuowa~iu się, !zą~ów libe· ki polskiej w duchu liberalnym i akcja ze JAK SOWIETY OllGANlZUJA w POIJSCE • . d ' · 
ralnli·radykalnych. z menawJscia · t szyder- strony socjalistów polskieh przyczyni się do DYWEt c:.-JU' ... ił W uzupełnieniu powyl&sze] w1a omo CI o 

l · · t · t · · • ~ werbunku w poselstwie sowieckiero bandy· stwem pisano 0 rządzie konserw~tywnym po epszema naszeJ sy uacJI na ereme mtę- 'd 
Baldwina i Bloku Narodowego Pomcarego, dzynarodowym. Tylko polityka narodowa, Sprawa kierownictwa akci11 dywersyjna t6w l obiciu b. oficera car.-;kif·go ~1 orowa 
nie mówiąc już o codziennem ~y~ewaniu ~u- polityka nie ułudnych marzeń pokojowo- sowiet6w w PCJI'!c:~ zaczyna się wyjaśniać. pisma polskie podaJą szczegóły według agea. 
błów pomyj na rząd Mussoltmego, lctory rozbrojeniowych, ale polityka sojuszów i Obecme otrzymŁ\DO oq j~dnego z przyb1 łych CJ1 pr,sowej •Varsowiat: Podczas •rewizji 
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Dr. Gr~ei~n e Ollvełra świ~dczaln~ !lale~y uczynió Wi'dług 
oper a t o r-ak u s z er nasłepuj(\CfłP przepisu: 

L .y mnsa.toro elektryczn;ro, numa-

wsrJzonA bądą przet trzech s~d2iów 
a miaot• w}cie: 

dl~ tego, . te trzymał u siebie pieniądze, zamiast za nie za !t upić realno. 
śc1.. By h nawt3t tacy. k(órzy wprost przE>ciwoie działali. Posiadsł n. p, 
p~w1e~ obywalet ładną kamienicę, zapragnął jedaak zaróbit duto pie· 
n!ędy 1 spr~edał ją za 20 miljonOw (w nota\:b baokowycb) aby tyó 50, 

b1e ~ygod~1e z .Pr~centu. AJ~ jakid było jego rozczarowanie f Za pa. 
rę ~m bowtt m PICDlądz stracił tak bardzo na wartoaci1 te mógł kupió 
sobie za _owe 20 miJjo~ów zaledwie paczk~ upalek albo roik~ nici, 
~o _łat me1ede~ okrutme pożdował swej niefortUDYlości i a rozpaczy 
zycae sob•iJ odebrał. A t~ki.ch sm.utnych wypadków było du!o, bardzo 
duż) . Wygląda to na baJki, ale Jest nie~tety amatol\ prawdą i wyka· 
zu1e Jaskrawat dokąd prowadzi dro!yzna. 

' newralg}e i parali~. Bada 0011, a) M1t' l'łC~ pod półka doświadc~a'' 
ubzy i gardło. ne powinno byó wybrane na grUD• 

., ., ul 15 de Nov""!lbro 93 na piętrze cie jednolitym. 

P. T. p Dr Pttulo Leila l, d~re · 
ktor st~cji doświadc~alneJ w Po.nta 
Grossie. 

" ,t .ka T41ll. Talt\fon ó75. b) Zi mia na całej pr~est:z:eni Dr. Kurt Rapsold adiutant federał, 
insp1"ktorjatu rolnictwa w Kurytybie. 
Zdeako Ga vei' agronom i właściciel 
ooł a d•ś N adt~,;aloego w Araukarji. 

«, w kf6r j brała udzi~ł jakaś 
a 1 k • w-ymalowao:1 rl:u:ra1 za 

Rta rowa pi ,HJI:łdze oraz: 
n' t z b y l"'~em , ostatnią pa· 

1 tk rodzirlną. Pobitr-go w aie• 
p ~ •nm yrn st~mie oddano w rece 
p ··'JI, żądaJ&C ukarania. Poseł zaś 

irdti skierował w po~ytszeJ 
w·e notę do lifmisterstwa Sor:2.w 

ieznyl h. Z pO\ oda braku 
oJów1 ~o wvjaśuieniu cał~J 

k stJ' st:dzia ślt..dt~zy Siclorowa 
z n nil. Sp,·a Na ta zaR:oń.~vła s1~ 
i"''i k w nieoczekiwany sposób. 
Ot... po J(illm dn:ach S•dor•v.- spo
tk' ł na ulicy N owosenaterskiej w 
pobliżu poselstwa sowieckiego 
tr ch funl!cjonar L szv Misji, wśrOd 
ltt rych zu Jdowali się Kr, wczenko 
1 E'llJhanow. Sidorow zwrócił '3ie 
do nich z żądaniem oddama mu 
Blf"'4C iziooych pieniędzy oraz Jiier• 
Bt'i ma. Na tym tle wywi~aah się 
bć ..,, podczas której funkcjonar 
ju ... sowieccy zostali prZ JZ Sido· 
ro a zanim zdołali zbiooz, dottdi• 
wic lask'ł' pobici. :Sidorow wstfłpił 
n drngę s;}dową o rabunek i gwałt 
n 1~go osobieJ dokonany w gma· 
chu M1sji sowieckiej. 

G .. ANICE POLSKI SĄ NIENA· 
RUSZALNE. 

a Rzeczpospo!itac donnsi z Gene• 
w , że w ust~pie projektu komisji 
ro rojeniowej dotyczącym epraw 
r.11 qcych być poddan)ch arbitra~ 
:t.O i (sąd wi rozjemczemu) ucbwa· 
Ie no następu·~cą tr ść: , W ż :tdnym 
J ~ e r i e mogą bić poddane do 
fiL owoc go z,)tatwicnia sp~ry za• 
l ~ 1 popu:ednio Radzie Ligt N a
ro w do rozstrZ)'gnięclac;. P ·nte· 

do takich s:~orów należy po. 
d ~ Gófncgo S ąslm i pl'lsa ·e i 

<t"Ytne o mi .dzy .Poiską a Litwa 
CI z t>Z}'.Sti ie post~ no wic nia z~ 
w r~ych tra t a•ó•v pukojowrcl:1 gr~. 
r t,btcnej Pł !ski illkotrt obce .. 
1 pę cdeJ Eurt pę uzoauo za 
n muuszalne. 

Poato AcronowiCo dJ G1yerovo. 

arii n -i konkursu 

przpzo ... czonej na do§wiadcz~;oia 

powh1oa byt jednakowej wilgoci. 
c) Połka d•1świadczałne winny 

b)ć z 1łożooe na i"fmria równym 
a JeZeh ta1toweg1J ni~ma4 to spaJ 
pow•nnien być jedn<tko;ąy na wszy
st.kich trZACh półkach. 

d) Półt~lka powh·\Oy s1f2 zo~jdo• 
w~6 w jedoakow} ch warunkacb1 

atmosf~;;rycznyc~ t. j. jednakowo 
wystawtooe nu słt. óce j w1atry 

e) Na wszystlttch t,-zech poletkach 
poprzednie JPd ~a r'łzo W i! m~ wotP.niE>. 

l f) Na wszyst!tich trzech poletkach 
Jed:~akowy przedplon. 

g) Najodpowiedniefaza figtJra pół• 
ka jest wydłutooy prostokąt. 

7. Podc~as przeprowadzania do 
~wiadcz"ń należy rl)bić notatki we. 
dług dor(czanego formular~a. ktOre 
będą prz~dstawiooe sędziom. 

Przeprowadz~jący dośWiadczenia 
winien notować sposób i czas 
przygotowania ziemi pod doawiad 
czenia, ilość, czas i sposób zas!o 
sowa.nia nawozów, czas siewu, 
powschodzenia, kłos!lwaaia1 kwi· 
tnienia, (!ojrzałości i poj. jako i 
wszystkie warunki atmosfeiyczne. 

8. Przy sprzącie płoBow trz~ ba 
ka~de poletku osobno zebraó, do 
kładnie zwatyó i zapisać. 

W stodole trzeba płoo zkażdego 
poletka osobno złoży6 i nastQpoie 
osobno wymłóci~: 

9. Po skończonem, do~wi~dcze• 
niu trzeba notatki przesłać pod 
adresem Zdt'nko Gayer -Gayerowo 
-Araucaria. 

10. Na wvznaczenie nagrody 
wpływa dokładaość ob3t rwac1i· 

11. SQriziowe oie mogą btaó u 
działu w konkursie. 

12. Oceny dt,świadczeń przepro -

Panow~<.~ ci przvjadą obejrzyć 
oo~a b'"'z u;rz,~dmego zuviadomie· 
aia 1 WV.ltld,~a ~a;d niezależny jeden 
od druf!i,~gn, K~żdy 7. nich os Jbuo 
wyda piśrrut!aie opinj~. Jeżell by 
dory z ńłC'h przybvć nieruóał1 to 
dwa pogost...h wybio.ą sobie za· 
steocę. 

PJ~Ibienne opmje sedzi-\w złoża• 
ne zostaną u os ;by za uf nt>j do 
czasu aż l\onłrurenci nadeszlą re. 
suilaty dośwaadc·~eń 

Wt-dy na posiedzeniu ocenione 
zostnną doświadczenia w~dług sto• 
poi i wvzoac~one będl\ nagrvdy. 

13. Centro dc1s Ex:Jerieocias Agri. 
colas do K thsvndlłtat ma prawo 
na zgłoszuoyrh doś>Giadczeniarh 
robić fotogr3fi1:zne zdJęCia i według 
p()trzeby uzys~ać trochQ zbioru 
płacąc cPna tar.gowe; 

14 Odotoi termin zgłos••ń 
do 81 g.-11daia 1924: 

lo Usra!;oi t~rauu przestaoia na· 
tatek i r· suitałów z przf'·orow!!dt o 
nvrh duświ~t.dcr.eń do ao kwietni a 
1928. 

16 Wypht.a nagród nastepuje 
najpoźruej w 10 dni pe sprawdze 
niu trzech ewentualnie sLeściu naj 
lepszych doświadczeń 

Naz\l.i"!ka n~grodzonych bQdą 
ogł •szone w g łZetach. 

l7. W wyp;Jjkach wątpliwych 
deqdu_j~ spec. twmiaja złetona z 
księdza Fra nc1szka Cbylaszk9 1 pro 
boszcza w Orłeansie, Cel Alcida 
Munboza, st.kl' Jarza @łówta~go sta. 
o u P1:1ta!1y i CJ. Romaria Martin •a 
s zda. t t daktora H.epubhki w _;.:. U• 

ritybie. 

Goś· o naszem życiu gospoUarczem. 
Nl<;!llla może między nami am jr>d!ł•·gr) kt~ryby nie narzekał na 

• llC·he cz,isyc. N e ma m• że na cah·m ś w1erre o.łu~1 1e!Ia ktoryby !!lógł 
śrmało poWJEdzł ć1 że mu dob ze td:l.ie. I gwmsd~ klłpittdistów nie 
prz~dsław1a tu widii.iego wyjątkuJ bo muszą rohić WS1.t lkit zabiegi i 
~}sił\c11 łby k.tpltały s·Ne pr~wd dewaluach preojęd;;y urHtOW<>ć. Na 
Citłym ś .JViecie, slmtloem tego, stwier<Az1ć mcżna flgólnv ni!• ue k J, zde 
ne W(l\V •1ie, mezg'>dc i. .. droźyznel J ... dn rn shw. m: ~n-zesileme wszę 
dtit, w !)ulir 'czat-m i gospodarczem tyciu J t.~lf.Ź :są. tego przyczyny? 

· ś iat:c&eo z na\Vozam.i sstu- OiO~ są to sku1kJ WQifl'i' wszefhświatow.-j1 kró. ~ s~.; d:>.:~ we znaki nie 
c, e ti dlu rolników • marti· tylko tym p11ń:~lwcm, które czynny udz•ał brJ.Iy w Wt'joit>ł ale także 

C.i:P.i i: .t\ r aucuria Lapa, Sio ' 1 pańs~wooo neut: a. u m. Co w ci!łgu uterec'h lr.t ~ois.."tzooo , to zale· 
Jol!ie dos l .. ł ohaes ., 

. !łł u~tracja, któr'ł poniżej za mieszczamy1 przedstawia nam wartość 
rodreJsa w stosuoku do dolara. 

nostało si~ za 1000 mih·ejsów w roku: 
ł910 ł915 ł920 19'!4 

200 dolarów 
aoo dolaców · 

400 dolarów 

~~ 
~ia 

100 dolarów 

Wi~c ~to_ pósiadal w r. 19Hl 10ÓO milr., i dzisia j je jPszcze 
trzv_ma u Slf' ble w domu, str&cił na czy~to 300 dolarow. Gdyby był 
kup1,ł ~ r. _1910 za ow 1000 milr. ka~ał z1em•, p~si ·dałby dz.s!ai ca. 
łą rt~>czvw1sta warto~ć, bo doslałby d~1~ za tfi ziemi~ cooajmniej 
4 0~0$200 czv!• 400. d~larOw. Ten nic nie struił. a mo~e dobrze 1a. 
rob1ł. __ ._ rmypomma m1 SlQ tu pewne zdarzente, które miało mie1sce w 
A:u~lrJ! podcz~s dewaluacji: B •ło dwóch braci, jeden będac miłośnikiem 
k1eh~zKa, kupł sobie 10 butelek wioa, a wypró~oiwszy je po jakimA 
czas1e z noJietvtem apetytem, sprzedał nareszcie pr6tne butrłka i do· 
stał za :lie 'Vów.:zas wiąc~j, n.it ~apłacił za pełne butdki. Zaś drugi 
~~dąc_y oszczęd.ny1 oikładał .PleDJądz na czarna godzin~ i na nic 50, 

.. 1e me pozwohł. Trmcza.sem ilrzyszła dewaluacja i wszystkie jPgo 
oszczedności pochłonęła. 

Na!eży wiąc i nam zastanowić się, jaka drogą n::.amy kroczyd. 
DaJ Boż~, aby_ tirażyzna ~n!kł::& Jak sa.jprędzf:lj, unikajmy jej za· 

wcz su, aby 1 tu me. nastały takae straszne stosunki, bo szcztJśliwy 
Wtf·dv tylko ten b~;dz1e, który zawczasu zabezpiecu 'we oi·•niadu •rzez 
rozsądne i korzystne ich ulokowanie. Obserwator. 

SłóUJ ktlkoro lO Bpra·une 
e~kolnict,na i nu.uc~y. 

cielshva. 

w jeden tylko zwi'łzek1 - a nie 
dwa lub trzy. Za mało mamy szkół 
abvamv sit w tej dziedzinie mieli 
na stałe dzielić i walki firowadzió. 

Wakacje oadchJd~ą.. Jest to cz:1s ~o podobl'lvch potrzeb musimy 
dorocznych obrachunków dorobku zah !Zyć ta ku~ sprawc: uposażenia 
· Z:iStanawisnia si~ na~ biegiem o~urzycieli i zw ązaaia ich z szkol• 
pi·ac w przyszłym roku szkolnym. oictwem. Ctf\gl~ zacbodz&& wypadki, 
Jak w l B t ach ubiegłych, tak i w ci\· żę ten lub ów n~ uczyciel .,zmienia 
gu obecnych wakacyj odb~du. sie ?a wójc, bo ~ nauczycielstwa nie 
Zj·zjy oś llłlowe i .ljazdy naucży może w~ż·1 ć. Szkolnictwo traci w 
Chlt Obrady icb b~dą tem nwocait>l '•·n spnt:s6b rzęsto najbpsze siły. 
s~ · Jf'll wiQk:;zem jest ob'>loe za Ob '"!rnie drożyzna wzmaga s1~; 
10ten•sow<1me sprawami szkolnemi, Cl~tko kol Jłliśc.e1 robotnikowi i 
dlc4tego też ze sweJ strony prag•lie k ażd~mu pracującemu, ale ciQtej 
my przyczyn ć się de rozbudz .. oi!L m lże jes~cze nauczycielowi; które' 
t~go .zainteresowania1 boć szkoła• g J dotychr.~1'3owa P"'nsja staje się 
to nalbhtsza i najważniejsza wspól. niewystarczając'ł• - Trzeba więc 
na nasza praca. na zjazd11ch porodiet. także o 

U b egłt~ rok szkolny wykazał w l~pslem u;>osażenill nauczycieli, 
~z!{nlnkt'-'Yit:~ znaczne postę;Jy. D-v1e Nadewo?.ystko iednak Wsf?ólnem 
zl~ h ś··~dme, w Kurytyblt' i M 11. i ogólnf'm hasłem na te wakacje 

iecit"f prafuja owocnie-. rozwiJalfł oo r.~ irmo bvó: 
1 <:ull'it' ba. i dw11:: m i~ O <t. będzie aa nowo ~budowllć w 40 iata h N"kżało )Y szkody 

~ te napri!W!Ć 'odwową pracuwttuśc1ą i podWoJ Ut\ O~'!,CZe łu.;ścią. A1e się, Po koloojacb byt szkół t.o~k.ż• l .KażdA dziecko polskłe do 
się znaczni<~ utrw lił. Mimo znie~io pol•kle.J szkoły Aby w newym q cdu przeironunia się 0 korzy. oie tak to ła· wo ~ fZ\ChodzJ, gdvż produkcJa śwtatowv p wuje-rma zmni .i· 

ś ch pl\o··.cyet z utycia 08910• szyła się o ułow~, a p1er.u· dze z powodu nu•og,c,:; edooś''J (1 g heJ za 
z ~.ttur~ l)'Cb Ceotr•) d-<s Expe- częto drusować w eon-t~ tu większych Hcścił.\ch. I na tP.a, w aśnie ws 7 y. 
flt r ,'i'i A~ ric( .. ~~ dJ Kalis~udtkat scy cierpimy. Oierpift na t(·m obecme wszyst"tie on rody. Wsze•hie l.R· 

w R1o dto! Jaoeiro, oglast~ kookut·s ••1e drożyzna Tak! d ożyznaJ owa nowoczesoa i W3Ztchświat.owa cbo 
o ... J:ruków z mumc. Araukarja, roba. J .st ona oawet t&rn. gd%.ie ~a dol .. ry. 
L , San Jof.e dos Pinbaes i Cu· W Brazylji to bamo. I tu od dłuższego jui czasu wszystko. dro 
w· a, na uajiepJej przeprowadza- żeje. N1esłuszni~ ot~karża niejeden kupca lub koloo~st~, Jako wioof'go 
nc świadczenia:;,: nawozami sztucz• tej droźyzoyl bo fiiktyczoie ani jeden ani drugi temu nie wmhm. Ma· 
n 001 w roku 1925. st:yny rolnicze s'ł lera~ droższeJ bo milrejs st.:acił na wattości w sto· 

SU'lku do dolara. Rowni~ż produkcja i utrzymanie robotmków labrycz 
H l cel ten Centro przeznacza nYcb są droższe, bo produkla rolnicze podrożały, I tak obraca si~ 

1:( 00 do 2;000ł dzielac - sumę na wszystko w ol\ob, Państwa , które mają wu;ksze wydarki niż docho· 
l .z ( wentutlinie nagród po: dy, nakładaJ'ł wysokie podatka na wszystko co sia brł'rze w r~kę. 

500$060 jedDQ lub dwie przezco drotyzna jeszcze w1ę~€j wzrasta. A c~r.s€m pllństwo od tt-go 
300$000 • • • rodzaju dochodów ma naJmnieJSZ'ł korzyść, JP.k to n. p. stwierd t. iłi faM 
200$000 • • • brykanci cygar i papierosów w Ntemczech. S t·yierdzili bowiem, że 90 
Warunki konkursu: procen~ tego popatku poszły na .•. utrzymaale urzf;aa podatkowego, zaś 
1. uoświad~zeoia nalety prze• państwo otrzymało z oitgo zaledwie 10 proreut Ma się rozumi .. ó, t e 

p u ndzió własn~m kosztem. szuka się wtedy dals7.ych opod'itkowańJ dalszych ź ··órld dochodów, aby 
2. Z łaszajacy si~ do kcnkutsu tylko skarb się jako t11ko napdoił. Są jeszcze iootJ pizyczyny, kiOre 

ww. i :vypałn1c formularz, który na p9woduj~ drożyzoę, o których wspomina6 oie potrz~ha. 
t~ nie dor~czy mu Centro das W ogóle iycie obecne jest nieznośoe, bo wszy~e) cierpią przez dro~ 
Ex eriencias Agricołas do KaJisyn. ~yzn~l A historją udowadnia, że właśnie ten naj wJ~cej traci, kto pie 
di t za pvśredoictwem pana Zdeo• mą.dze chowa, bo właściwie tylko pirniądz Clerł)t p!Zt J drotyznQ bo 
k Ga)'era w Araukarji. ulega zmianie swojej wartolci, nie za~ jakh1 przedmio'• ziemia lub po· 

s. Doświadczenia motna robić z siaałość. Realności mają zawsze jedną i tę sam4 wartość. Dajmy na 
F • nic , żytem,. owsemJ jęczmie· to: Ktoś posiadał w roku 1910 6.000$000 i kupił sotie za lo szałder. 
ni! "lJ gryk:Q, ziemn~>knroi !turury· OtiSUlJ ttn s .tm szak;er p:zedstawJa wat·tość przynajm!1iej ~0.000$000, 
dz

1 
, f lą cza

1 
ną (fttonem) j t tdi nie \Viecej i włn~Ciciel jest zado\Volony Z u ów inny posiadał tak 

4. K żd~ d· świadczenie wymaga ze w rok:.~ 19!0 ó OOU$000J a!e szakru Sl.bie nie kupił, lecz pieniądze 
tr • L i"' letełt z Mór)' ch: jedno jet'l t zachował, r.b~ je pOźaieJ dać córce albo sy~l?Wi w p·--sagu. Ten człO
z ł ł.J m u.-wczPoiem, jrugie be-z wiek og('omme su.:u.d, bo dz1siaJ maj~ owe &.000$000 tylko 1 OOOiOOO 
nawo u, trzlcle na kv&tnei mące. ueczywislej wartości, może dzi~iaj za nie k.1pió ~Y iko mał\" szakit:r, 

:J. W\miar łła1.dq~o p lka p ,wir~r za. kt,,r}by po•rzebował zapłacić w r . 19'0 yH< • 1000$000. Lto.Oiej 
Dl IĆ 1000 n:n 

1 
1.1 WCt::k~· l>Y Wl~c b~ł HObd1 gdyby za te pH·DI~dr.€ J c'; W r. 1iJ10 COŚ zakupił. 

l • c ! t, i ' b ~ur 25 rTH "<b v; ltra;u (!d zie dt"wa.luacja (t i z mn.~~ •<-i:.:4~· • s i~ wartoaei) piew 
S" roko~~i i 40 metrO w długości. ni~cizy sda oapr~ód bardzo szy bk.a01 arotu"s. •1 sl~ł s1ę wskutek tego 

6. Wybór miejsca na pOlka do· nie jadek ł.logaty człowiek w citiKU paru doi żebrakiem, a to jedynie 

ma zapomóg z Polsks, co wywołh ro&.a sak ln7m 111., b~ło poi-
ło pcct.ąlkowo oba wy i niezarluWl• •k c .. go d" iecka którelty •Ie 
leme w pt,woycb k'Jłafh. ni slvdz~ 
hśmvJ Rbv dh, braku tego weparcJl! 
choc1M je~.na polska szkoła w Bra· 
zylJi została zamkni~ta. 

Po tej łiaji umacniania się w~woę• 
trzoega i usamodzielniania pójdzie. 
zdaniem nsszem, szkolnictwo dai~J. 
S& koła jest naszą potrzebą codzie n· 
n~. Kolonista, który do Brazylji 
przybył• jaka. po większej cz~śc1 
rJie umiejący czrtaó i p1~ać• 7.a· 
czyoa pcwoli ocemi!ć zadania s.;r;ko· 
ły i staje si~ dz 1ś jeJ usamodziel 
nit!nia WiQitszą podportł• 

A to usamodzielnienie wprowa• 
dzi z sob'ł tak~e zatarcia różoir, 
j~kie si~ do szkolnictwa naszego 
dostały, zniesie ów sztuczny roz· 
dział na obozy ~oświatyc 1 •Kuł· 
tury' i dzikie. Szkodliwe skutki 
ft.:go rozdziała wykazywl:łliśmy już 
nieraz. 

Mamy nadzieje, te czas na tyle 
dojrzał, te w obn zwalczających 
się dotychczas obozach :..Kulturyc 
i •Oświutyc a także w obozie •dzi 
k1ch• znajdą się delegaci i nauczy 
d~le, którzy w im'Q dobra szltał 
u:ctwa na zjazdach sr.koł1vcb i 
)światowych wystąpją o utwor~enit: 
l doej ;edvnej oołskiej organizlłeji 
HZkOI · .eJ l j~rtoego p !llSlUt go ZWI<' ~kU 

nauczyciebki. go, bo te-go W.) m g • 
dubr·o. szkoloictł'la -Mamy dobry 
przykład w naszej kolon1t: organi 
zują się rolnicy i erpBizujl\ siQ 

ebodziło do pol!lkie.i szkoły•r 

--------------------------
Wrażenia z podr6ży. 

(Crąg dt lszy) 

Doia następoego znów smjeidta 
samoc~ód1 aby mnie odwiftć na 
S~ł'CJQ kolejową. Ale tu rozpocz~łe 
s1ę szlbchetne wsnółzawodoictwo 
Da\'afJao z p. Graczykiem o zapła• 
cenie samochodu. Paraftanie S Bar· 
11ary uwazali za punkt ~ ... ooru po· 
nit:ić koszta zawiezienia mnie na 
stację i w tej •nierównei walcec o 
pierwszeństwo musiał p. Feliks Gra
czyk uledoz gromadzie. Bóg wam 
:~.apłać, mieszkańcy S Barbary, za 
wasze dobtc sP• et.! 

9 Z Palmei.ry ·•• ~ao Paalo. 
Najbliższym celem moJeJ dalsze 

podrOty było miasto Sio Paulo, 
gdzie na ŻfCIADie Towarzyslwa 
P:>lskiege w Si~ Pauło rniałem od· 
prawió w niedziel~ dnia 22 go 
czerwca nabożf'ństwo dla tamtej• 
sr.ej polonji. W Poata Grassa spo• 
tbła mnie pierwsza nioprzyjemnolć1 
~tórych m1ałem kilka w całej po· 
d óży. Otó~ po~iag poludniowy 
~p ź11~ s ~ę coś okuło 6 godzin 
('YI~vl) - a sku~tlk był taki, te 
z11m1ast n' zajutrz w połu.:inie by· 
łem w Sa1J Paulo dtlptero wieczo. 
rem. 

(Ci41 dalszy na stroałe i ·••)) 
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••. AaLIHial'DTI ftLBO. 
LBCZ&:Ml& OGO~MI. 

Speejaloość: cllt)roby kobJece ~ dzi•· 
,;ue. Pnyj!r.~aje od 10 do tZ t od oł 
do 5. 

ono miało nieobliczone nast~pBtwa 
w tyciu społecznem, a przedewszy• 
stkiem przyczyni si~ do oawróc:e• 
oia niedowi2. r kOw c. 

trafiono na resztkfpałacu uymskiPt 

1 
go ce;:;arza, łuk"trjamfaloy; źródła 

. mineralne Saptymjusza Serljusia. 

Jtonsultorjum 1 rezydeneja: ut. Com-
m~nd•dor Araujo n. 5tJ. Telefon n. 850. 

o 02 
;;::::u:as:: ., F e -e 
TEl t GRA 

(Bóstwo QIJrystusa Pana stwier 
dzone zostało przez Kojciół Kalo 
licki i Jt>go Swiętvc~ - mimo to 
jeet mnt§atwo oiewierz[\cycb, nie· 

Y dowia;k6w i odszczepieflców, któ· 
rzy woli\ wierz~u szatanowiJ bo ten 
im prawi tylko o przyjemnościach 

Polaka. -- Z Warszaw'~' dooo i pntQdze t~.»ao Awiata, podczas gdy 
5~"' ~t.· lui~d.w rz~d.,ma p~lskim i B'g przyrzPka nam szczf,lście wie 
~ ngtPisłlim wvmitmtono łłJlka o~t kntste po śmieroi, ale tylko wted1 
ą_yplom ' tycznych celem .utwo·zt:>ma gdt za tvci-t bEldziemy kocbah Bo:.;a. 
m ęd~V PtJist;ą. A'lglt t północo" 1 gardztli marnośc•am• tf'go śwtat 
Irlandią służby pocztoweJ ~a po• Niestety p(ld-czeptom szatana ulega 
it.mcą fa a:~o1b'fńw, k<óre t~ kże prz~::• dz1ś nawet ·widu z tych, którz:v przy 

ozit b~d~ podróżoycłi, opatrzo• rzekh Bogu gło~i6 król• stwo Jeg? 
nsch w paszportj . Kos~t .. bkicb na tym łez pa.tłole i ż~ciem swem 
paszportów ma. być zmnleJS'WOY ubogiem, pokor 1em c~vstem 1 cno 
przez dotyczacych romi~tr . w skarbu uiwem wska?VWDÓ bht1im dr ligę 

- Oonos~U.\ .z Wa szawy, że do zdobycis. królestwa bot~go. Je 
o. P• Nos\)wicz i Dr. Jarkit-t st('śmy p~zekona ni.t że gdyby Cbry· 
wicz dvr ,ktor w\'dzialu awarar;; etllS Pan jeszcze raz zst-oił na ZJe 
c;! ' społecznych r WY I~cbsli . . tło miq i jeszcze raz Sweml boakiemt 
P aryta., g.J&ie jaku prietlstaw•c•~·h usty gło'iil miłość bht- iego, ubOstwo 
Midisterst w a Prac we :t ma. udzut ł 1 polforę, to ukrz, towanoby 10 Pfl 
w l pracactl trzeciel lKóroisji poi:łzia raz wtóry za p01.·ad~ teioc"eso)•cb 
lowe., m ~cef roztfziehó miedzy faryz~uszów. P. R.) 
PolskQ 1 N emcy, niemu~rk:u~ fun• - Donosz~t. z Rzymu, że w Eslel 
dasze gwarancyine na C!ornym lamare były deputowany lmperati 
SiąsklJ. · ~ przvczya polityca'lvrb zastrzelił 

_ Były minister wojny af·nenł radcę aomunalnf•go, faszyst~ C0· 
S-:eptycRi w~·zwał na· pojt'dynek sN1zq, poezero zbiegł. 
pewnego dzi onikhrza, za artrkuł - z l:łenewv d noszll, te gene· 
spt<1twr~rza ąrv jego dzi~ła!nliść Jak•• rałny sekretarz Lisi NaroJOw . ,gło• 
ministra wotnJ E poJedynku tE>I" '!Ił program 30 tej sesji Rady L•g• 
'uzi onikarz wyszedł cięzko raniony. Narodów, ktora ma si~ odbyó w 

ogromne pos~&i ! kosztowne mar 
mury z interet.Uj{lcemi napisami 
Wiadomo8ć ta wywołała wielkte 
zabteresowaoie w kolach nauko· 
wy ch i artystycznych, 

Papu~rusy ~VEĄUU· LUTU~ 
rJll"~" l! f'ł\!11'1 rJ nh k~fn 'l 

Aoglja. - N·owy gabmet mi 
nisteqa ,ay został utworzony prz~z 

p, Stanl ... ya Hałdwina w na~t~ou1ą 
<'V sposób: płerwsz;y minister -
B ldwio1 sprawy z-agranirzne -
Ch, mbulain, Sil .rb - Cburcbil, 
Rolnictwo - Wood Hand l, Prze 
mysł - Lłoyd Grearne, Mnynarka 
- Bridgemao, Wojna- Worthiog' 
ton1 Sprawy wewnetrzne - John 
son, Oświata - Perry, Z1rowie
Nev,Jie'* Lotnictwo - Samuelbone 
Roboty publiczne - Mo1island1 Ko 
lonja - Amery i lodje - B1r 
ltemhead. 

- Z Kałkuty (ladje angielskie) 
donoszą, te została tam ogło!llzona 
oroklamac1a GaodkiE>go, sztfd oaro 
dowców indyjskich na rzec~ niep~. 
dległości IndY.i· W p!oklamac)i tej 
G a od~ 1 i inni przywódcy ruchu na 
rodow~go wzywała wszystkich bin 
dusów do współpracy w zwalcza. 
f11U rządu angielski~>go w BeogaU. 
Proklamacja została przyjęta 
p ·zez wszystkie stronnictwa naro 
d owe" 

- Z Londyou tełE»grafuią , że były 
prezes ministrów M~k Donald od 
waedzi wkrótce Południow~ Ameryke 

- W Londynie zmarł lord Mon· 
t11gu wielki i znany finansista t 
ban!iier angielski, ktOry był szefem 
MisJi fmansow~j aosielskiej, w 
Brazvlji. 

Włochy - z Rzymu t~leg~~ dl'\lll 8 gradnia br. ~Jlld przewo· 
hJa te podczas uroczvstoA.;1 mth d'lictwt>m brazyliiskiPgo amb~~ado 
c)i f.łe!"Zystowskiej dokonano tam ra D11·a Ałraaia d~ Mello franco. 
ootworrwj zbrodni. Podczas gdy lu· Na sesji tej mają bvó ustaloa-P. 
d:Jc~ó Rgymu w &oło przebiegała przcdwsl (poe kroki do 2'bliienia 
nlire ~Stolicy WłochJ k1łka młodyc~ s'~ Ligi Narodów do Watyka~u 1 

Włoch~w. po!wsło pewhego rnbotDJ pr3wdopodoboie w tym cel~ uda· 
k~ i w środ okrzvkow ~niech żyje dzą sil;) do Rzymu ezłonkowae Ra· 

~ l ść k t y spo ov Ligi pp. Drummcmd, Avenf)l • ~l<:~Sy .vE \.00• 
t1ir.;:yz1~a l wo oo c ~o run . ł . N E ,y YORK 
c: ~b · go • zamordowah. N:lsf~pn1e Qui O •es Leon, abv z ołv6 \U~yt~ 

mieszanina 

--------------------------
~wiokJ zamordowan.:gt>1 zawlekli Utcu Sw. Pmsowi XI. W czasie tet 
plzed kawiarnie .. -~dzie znaJ_tło~ał~ wtzyty maj- być omawiane sprawy 
S
,. l. eoo tona l kiłkil pr'Yla.clO.I l polityczoe, interesuj (\Ci bezpoAre. Portaa-alja. - z Lisbony te· 
.. p kl d · w t kan a m·t,dzy m'emi spra• łegrafu]'a, że sławny Jotnik portu· 

t .. m 1• e porzucili.. poczem zm 1 w n1o a Y , ., 
• " · 1 ,·ctwa op)· u m wychodź galski S:1cadura Cabra~, który zesz numie wy Diewo o , J 

za mordercami śled1~i energicznie cOw rosvjskirh i Palestyoy. łe1o roku z drugam, niemniej sław 
- WP. Włoszech tworzy si~ no· nym lotnikiem portu1ahsk1m G.łgo 

p!)hcja 1 t l · t p z Coutinho odb ~ ł niBbezpieczna po ....., Stawny pisarz .i falozof z Flo. we po 1 yczne s roomc wo o o • "' 
P · · któ cv1·n~:» które ma na celu Bwaiczani~-' dróż aeropl:mero z Lizbony do Rio 

rf ncji, ::iovanni apr:n. ry o p~ • 1 • • · t de Janeiro, padł w tych dniach o 
"' '.Ił życt'e .:~rystusa .Paoa1 ogł_ostł r~ądów MussohoiPgo 1 JE'go s ron 
o•. v- h · f t k' go Stronnir.two r.arlll sweoo zawodu i ni( ustr<Jsa:o 
Oa..: .",..n·ae w 1· ed"rt~m z p1sm wło;.\KIC met w&. tt.sz:ys ows 1 • " "' u..... t b d · dopodobme współ fl""J. orlwaoi, albowi ID gd t bn 'i ł 
~ę t.•d · ruł niezbity dtrwt,d bóRtwa .o t': złe praw ., 
Lo ~ t; t 0 od dziahtć z socj ali~tami i b~dzie no· lot z Holandji do Lizbony spadł z s · 
ł!anlł J zus1~a • ~ Prosuo a meg N d molotern na ziemi~ i ut .. actł tvc•P. 
'·r •c·.a-powntda P,1pioi-. j t-a_t ta. k sić nazw~: •Związek aro owyc ,. z T lisu (w Afryce) dono• Jł"!!O samolot1 a właściwie teg•; ż 
... ·,, ..... lita tt~ d?;•W•ę s1q mez_m• rme - rypo · -
:~., n ~·"t t~ P.o dotJ;chczas me 0,·zy. szii, te przy odkopywaniu staro· s~czątk~ zoal ziano Dl WJbrzet,11 
LA~ "' ~ • t L ptts Md.ona na morskleru w poblitu Chfrbl u ga 

(czytaj Szerburga): Zwłoki 8r1cadu· 
ry zaś odnaleziono w pobli!u Osten· 
dy w Rel&ji • 

śmiere! tego dzielnfgo lotnika 
wywołała powszechny żal. 
· Stany Zjednoezone.-Przv 
oatalDich wyborach w Stanach ZJe 

noczonycb zostały wybrane do 
1iastowania wy5okich urz~·~ów tak 
~a trzy kobiety, a miaoowicie: pani 
N·dam Ferguson została wybrao" 
gPb rnat~rem staou T..:xu1 pani 
Nellie Ross, gub~roatorem s anłl 
\Voming, a pam M '"l N •rlhon de 
pllt• w~;~ na ze stanu Ne·• J,•r e~. 

- PrezydPnt St nów Zjt!doo 
f'7.on t'h p. C'lolidge ntpisał do 
Lr~11 Ao1er\'kańskit>j list, z okazJi 
r'lC7. 'l cy za wieszeoia broni w roku 
191 S w którym z naci ldt>m za 
znat·zyłt t e dF~ta 11 hstopa<la ma 
znaczenie światowe, a dla Sttmów 
ZJednoczonych była okazja do zbłi · 
tenia si~ do innych państw i na· 
rodów, które waicz)h o prawa 
wolncści. Data ta przypominać nam 
b~dzie zawsze wspólne wysałki i 
•deały prowadz,ce ludaołć całego 
świata do braterstwa i powszechne. 
go pokoj1.1. 

- Obecny sekretarz stanu p. 
Hughes mial oświadczyć p~aeie a 
merykańskieJ, ta zgodzi sio wejśt 
do J~rz-yszłego rz,du prezydenta 
Coolidge'a, jełeli tente go zapew· 
ni, te popierać b~dzie jt>go kandy• 
datur~ na prezydenta republiki po 
ukoficzeniu j~go rządów. 

- Dnia 1 O b. m. zmarł w Bo 
l!ltooie senator Henry Cabot Lodge, 
pr~ewednik partji republikań'lktej 
i zdekłarowaaoy przeciwnik politvlu 
zmarłeeo prezydenta Wilsona. Po• 
wodem 8mierci był nieSZCZQtUiwy 
wypadek. 

'Niemcy. - Z Berlina dono 
sr.ą, że ksi,te rosyJski Trubecky 
został tam ekazan~ na 3 lata wię 
zienia za kradzież, dokonaną w wa
gonie sypialnym oo~iągu pośpiesz• 
oego dążileego z Hamburga de B er 
lina. 

- Miąd~y byłym nast~pca tronu 
bawarskiego kstęciem Ruprechtem 
i generałem Ludendortem przyszło 
·do os!tego zatargu na tle \)Olityki 
bawarskiej. Ludendorf zarzucał 

•• .. 

~ 

nalezionym okrętem be2: maszyn 
1 !)ez tagli, poraszanym za pomo· 
CIL przyrzadl.ł wynalezionego prze~ 
btvniera Friettnera. Okret ten ma. 
650 ton pojemności i moie rob1ć 
, .a godzine 18 kilometro w. 

- Rz~d belgijski postanowił D · 
dać Niemcom prawa narodu n. j 
wie~e i uprzywilejowanego przez ro 
zr.acznie polepszą sie stosunki hau· 
_dłowe Belgji z Niemcami. 

----~~----~~~~-----Papierosy •VEADOc 
La Heine 

Htszpaoja. Ru b J't 11 

{!ytoy prg.ciw rt ądowi gr nP.ra łl P 
ma d~ rtiverl\rozs~er?.a B% Ruch en 

.główną swą siedz•b~ ma na gr 
ll!CJ francuslco ·hiszp:tńsk~ej w mi 
scowościach Perpiguan i Pamplorta 
- Mtędzy uwi~zionymi niedawn 1 

spis~owrami znajduje się także i 
Alex1ndre Prades, ktOry przyzn ł 
sic:, że mial zamiar wykon!ić za· 
mach na tycie g~net&ła Prima de 
Rivera lani spiskowcy mieli zgła 
dztć członków dyrekto:jatu. 

- Francuski dzielimik •Mat in c 

dooosi, że obecny ruch rewolucytDY 
hiszpailski został IOOwodowany 
przez generała Prima de RiYf':raJ kló• 
ry CPlem uwięzienia spiskowców, za· 
wezwał podstepnie telegraficznie do 
Perpignan szefów anarchistyczn1ch. 

- Prasa biszpań:ska jest zam • 
p( kojona, te na wypadek Up!idku 
dyktatury generała Prima de H.ivo. 
ranie znajdą eię politycy, którzyby 
zdolni by h do utworzania nowego g •' 
binetu cvwilnt-go i wzywa wszystkich 
uczciwych mę~ów sta:Du, kt6rzy u· 
suowli si~ od ~olityiEi, ateby powró. 
cili i przygotowali 1 · ę do obj~c a 
rządów1 adyi inaczej rz;ady Hiszpa• 
oji pochwycą socjaliści. 

- Dla uwi~zionych w Perpiaoall 
soiskowców prokuutor tąda: kary 
śmierci dla ,łownych trzech wino· 
wajc6w, a dla reszty karQ sześciu· 
lt>lnitgo wiQzieoia. 

Uwi«=ziooych jest przeszło stu 
soiakowc6w1 którzy przeszli gran• · 
cę Hiszpao)i uzbro1eoi w karabin 
maszynowe i 3Wykłe. 

Holandja. - Donoszą z Ba· 
ław;1, te na całej wyspie J:tw e 
dało sie czuć bardzo silne trząsie· 
oie zi~mi, ktOre znisz ·zyło zupełoi 
kilka wsi i m·ejsc kao.elowy' h 1 

6· l3bawiło życia przestołiJ 500 mi ;.:,~ 
~tańców a 

kst~ciu• ż~ owładnął polilykt D& 
radową B 1warj i., że szkodtł Nie. 
mit~c. Na stepnie Ludrnd:u f t bc1, ł 
z targ załat':Vić na drodze polubuw• 
il--"1 jednak ksiątę Buprecht na.to s:;: 
me 'zgodził. 

- W porcie nirmierkim Kit>ln 
robiono doświadczeOla z naw~ wy 

l apit:!l'OSy 

oił i ,est~tll. prz 'konany, te b~:dzle tytoego rolas a e · . ., . 
l .....,...~ ............ ...,....,.....,. ..... ~~ ............... ,.,... ........ .....,...~....,.,.~~·· ...... ~~ .. ..........,..........,...~................. -_ ......... .....,....... ............... ......,...... 
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1
; ~ 0 chwili ohoje poc·t:~i p'ltomtthva j .. st roz wi ttza.n . Wynl · P ZEZANIE 42 LETNIEG) MĘ1. · 1Dał !:!1~ bl te r. z ż~~i dt 

~ .C..Jfts wiadomości. tou:ć V Ni ~ust"a~zony p pOl'. M4c ;:~ń lft~czyni'\ jtsl nieja l\a pa m .błrskio, Ot.. Y Z ,y PULA'.\ DOK l Ó . MEV skuD 1 za r0ał s1ę prz• oltż ·· ć. d.) z 
aUaMV ~ u 'Ił si~ raz j ('SZCZe w fal ..- ldtatkał która od początku swych I B MAJOR PlłZECHOOZl dow. To wvwob ło bOJki~. ł go o· 

s ', .~~ c · ·acz toni o boJ· e z•· m studiów medyczrJych zajmowała aię .&. A JUDAIZM. sobv ze &trony cbnt Ś· IJ t n.,& g • 
rzer.11 WyCI'.\gal"' · · · ' ~ 1 ł ł cz ń twa nie lQI{d trę 1 

TRAGICZNA KĄPIEL l diooych, sam upadł w\·czerQaoy oa ta sprawą i utrz~muJe, t_e _zna az a W tyJowskiP.j gaztcie •Der Mo· spo € i •• t t 

. . , , 1 brlP u .. Wyzystkich wyratowan'Ych przyczyn~ P.ttdzzału płci 1 spos?b 6 b doa k tPao. . . . 
W Debllme 'w Pols,•e zd!! rzvł s e uiał~ się doprowadzić do tycia. na wpłvwa:ne w pot~daoym kJe, ment'c w Nr. ~18 z dn•a l u • m. • Jut 10 lat - ohJ.aśnd dale} -

ltttaiczoy wypade~. Ton~!~ tam l S ulatne natomiaf;lt noszukiwa- runku. Metodo swoi" zastosowała czytamy co następuje: Jak w sercu duszy Jestero ż d m 
osób beznadzi~j~i~ wola]ace ra ~rup Szvm .t ńqit iej nie dały żadne t1ajpierw we włusnem osobistcm ,,w ostatnim czasie często si~ ! ~joo·s• ,. Prz~prowadzeme f 
tu '1l\u a m•soowactr : P• Kamtfi ,ka, 1

"' P l t 1 · ała 181 nie znalt źl tyci11 i s~osownie do tyczenia swe shszy o cbrzf.CiJaD!H~h, ktOrzy ro~o~lnośct bym SI~ stał ż~d m n· 
Moa 

1 pułkowo•ka wraz z dwoma go CE'ZU 8 U; 1 ~
1 

u kawie ·poszul\u go Jest s~częśliwą matka trzech przt:cbt.dZt\ na jud,.izm i o neofi, trafiały oa przeszkody i trnduc,śd 
~yntaml i c6 ~-cZka, mło'lły tbło~it!(~ nawet s~e~ ,a ~~~ar dnie ~d s Pp . do synów i jednej córki Tajemmcą tac b, ktOrzy wracają do tvdow i dlatego rzecz tak długo sią prze. 

· nu l eJ8 iM'Y zggmumel · · · t R c y ftO.l( b•e przestał" · , ł -.:;yn pulk<lwn~ka ga,rotzo • · "' J , 0 więcz. i rankiem nestępnrgo dnia swą. dztelsła s1ę dla wyprob~wama s .wa. te z " •• "' ' c1ą~il 11. • 
<lraz p:-St 01sła.wa Sz.vman~ka .. w · praktl CZneio z kołem bhzszych byó rzadko.cią. To jedna~ że co w DoktO~ł z powoda sweeo l~ f a~u 
et a ponu~zruk~ W. P: ta~Iaca ~. E All WYMAWIAJĄCY GOOZI~Y ~oajo::nych i jak utrzymuje, metoda ub m. si~ stało przechodzi wszy. poz~staDJe żyd~m. zła.mał zvcE 
D~bhnie na urlopre. S1lny 1 _war~k Z G . . . l :et w ciq.gu kilkunastu lat ani raz "'tko co rozum człowieka może &O• r~d~mne, alb~w1em musaał sa~ ro~· 
prąd Wiśłany porwał. t:~yma]ący · h Niedługo bądztt:mv m1eh z('aary, nie zawiodła, oie przedstawić. Wl(~ć ze s..RoJą ton-. ~tóra. ~~ 
s itl :l.a u~et•t niosąc .•Gh ua , głc:bte f\tóre bc:dą nam ~ywołvwalv głl• . . . • . . W pewnym domu na Nał~w~acb chc~ała prz~jś~ na Judaizm l m 
Pltyeodek zaar&ył1 1t w ~,d eg~< śr• ~em ludzkim godzmy. Wvnalazt-k N1~kt6re dztenmkt ~ngu•lsk1t~ U· odbyło sie w ub m. obrzezPme .{.2 rhrJAła dale~ tvó z tydem. . 
J,ilitudz. i:.>s•ą ~i~ metrow _od_ mef;z. t•'D zost~ł już opateot~wany ~ega: 'I.VtdaJa spra~Q z~ rozwu~t;~Dą. Gdy '"'·tniego ~hrz~ścij.a~ina, czlowi .. ka l _Wydost._am~ Zt>zwolema na pr2:eJ 
cz~saPgo m1e1sca kapah ~u~ dw~ J l ~itłada su: z maszyck11 re~ulo~acł'ł by pł ... ó dz1eck~ dała s1~ z . gon wvższeJ 10tehgf'DCJI, doktora ftku śc1e do 1udaJzm~ trwało 2 lat~ 1 

~·:-iskowi: pudporucz: Wolanows: ' ~ramof>Jn i z· płyt~ł zawJera)acl"J oznaczy41 to w•~kszość rodz1eow, szera1 znanego r~irurga ~ b. maj_o· k~szLowało &O w&ele pracy 1 p•e• 
l t:'r"-y j podp. M,rz . nslt1 Tadeust odbttke głosu ludr.!uego, wyw.,łu a· z ~ozmaltych wzg1~dów, tyczyłaby ra • Armii PolBIJie1, z m1asts., nae naedzv•. 
któ;zy ustyszawszv. krzyk, be~ cego poszczególne god_iiny. Zt>g~r s~bie ra~ze1 wi~kszeJ ilości chł~pców dalE'ko Cz~storbowy Obrzezanit- e e " 

.zw•oczni z araźemcm własnego kn m<'żna tak nastawać te bc;dz1~ m t d~aewc!ąt. Przewaga mązczv~;n prz<>prowad~lł (. M. Parnes w as t 1 ~ Z . d . . h Ssa ~ 

..Ż\'~'a pQŚWt '"'ZYh na ratuaeli:. P.od w~woływał nietylko godziny, ale 1 wybitnie zaznaczona zagroziłaby stencti chirurga d-ra Mie.zursku•go awl~ ~~~li~ó m~lc 
0

' 

~r Wo';u .. l owskl pomimo. it sam lt~adraose. Dla różoych· sp· Z''ia\ puwatnie utrzymaniu dzistejiiZPgo w obecnvfici rabinów Gutszecbtera now~ye p 18
1 °k. ~tł ' 1 po ppo 

.r • b h t sko w~ 1 b d · · ś 1 d · · C ł · h t m ~ wrocte z o s 1 o war em ~ \;gć słabn phwa, ,· . a er . . ~kich nowy zE-gar fJ zJe me~no nem z& u mema. a. a pociec a w e • i Kahaae . wtórnie w Kur t bie 
·CZ\C z Ż\Winłern uratował. _Fr~Ja 1 umartwieniem. To też wątpiWYJ ~by te gdy .Ji~zba ko~iet gw~Uown!e Nowy ~brze~ani~c ~~pewnił o: V Y • 
)ł:dn••go s;nka pułll._Kammskn·go, cit- kawv tea::t .'~ynalaEf'k .zyskał WJe_l: si~ zm~•e.Jszy .. tQ 1 po~yt na ~u· becoych, ~i te) cz~tkieJ opera c • Zakład fryzjerski 
d~ ugif'go złta synka 1 cńrf>cz~e ~ ii poku.p. Nt~Jedeo sob1e P?mvśh. w z roś me 1 mo.~ e powróCI ~zas~ kle· podd&ł .e' Q ~ czystem pt'z,·kon •• ft prayal A•al••b•• •· tła 
wvdostał i wymosł szczęśhwte na dość m1 ludziska. nabałai~)a koło dy za żoaą me dostało at~ waana niem, me maJąc puytem osobnych U . 1 ł . 
btzeg 1Jodpor. Ma~z~ńska._ Pan 1<1 uszu! jeszcze sobie spraw•ę zegar lecz. przeciwnie trzeba było płació . c~!o'!, Szczta6lniej podkr~śli!, te ~ k~óry poleca 1 ~~~ ~a azym a ~ 
mitiBn i Szymanska t~mczasero ,adaJ,Cl? Boie brotll rodztcom powa!oe sumy. Wówczas n1e 1est rozkochany w kobiECie ty· 5 aSwt ym. w~g ę ł m... 100 " 

D bl'nie na u·•o• · . · .. 1 t ~ rzyzeote w os,,w r •• , 
tonąłv . Bavnący w ~ 1 • u przezorni rodzice zechcq prawdo· dowskleJ 1 z.e wogo e roman V ZDP 1 . łOO 
,P.ie i~spektor s koły ~~~o~.6l z Z~i SYN CZY CóRKA? .:>odob,,ie miet nie tylko synów. a~~ ani też ~aterjaloe motywy nit.! sr.a ~ g9 eme _rs. . 
mośCla P· H bryk bpmslo, rzuca Jeieli wiE·rzyć pismom angielskim. 1 córki i równowaga znowu zostanu: łv · tł1 r~h. . . /!}tan1•law Ulir.k l. ft 
sie w nurty na ratunfk pułl~nwu•. to zadaoie oz~acaeo•a z &óry pl~k przvwrócuna. W mu1steczku gdz1e m1eszk.a. po· e •• :aE::II*S •H 
auwej. Nie miał jedoak d~..ić na • · · ' 
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Sao Paulo. 

Z Kurytvby. 

DWA MORDERSiW A· 
Dnia 20 b. m. w mieście S. Pauł(j) 
z powodu wzbronienia mu wejścia 
do domu gry zwanego "Derby 

_ ZNIESIENIE CENZLTRY. Club" Ivan Pinheiro Prado zab1ł 
W C.niu 17 b. m. została zniesie- kilku strzałami z rewolweru właści
na .enzura dzienników, wychodza- ciela tej jaskini gry pułkownika 
cych w Kurytybie i w c:1łym. st~- ···eodora Valle. Zabójc-t natychmiast 
nie Parana. Sposób przedstawt,an!a uwięziono. . 
spraw publicznych, a . szczegolme Zaś dnia 19 b. m. robotmk Ja· 
związanych z. rewoluqą, pozosta- cintho Doratiotti w przystępie zaz
wiouo krytyce redaktorów dotyczą· drości zasztyletował swoją żonę Jó· 
cy..:h pism. z.efę Santiago Martinez i swego 

_ 0 HENRYKU SIENKIE- przyjaciela . franciszka Prado: -
Zbrodniarza aresLtowano, a Jego 

WICZU, znakornity!11 polskim po· cieżko poranione ofiary odwiezio 
wieściapisarzu nap1sał P· H. E. no do szpitala miejskiego. 
Hu,nphreys bardzo piękny artykuł 
w numerze z dnia 15 b. m. kury- - SZARAŃClA pojawiła się 
tybskiego dziennika "Gazeta do nad rzęką Par.anapanem~·- ~rzybyła 
Povo". ~/ artykule tym p. Hump- ona z Urugwaju po l?rzeJSCIU p:zez 
hreys opisał w pięknych . słowaeh stan Paranę, gdz1e ~ms~czyła znacz
żydarys naszego znakom_ttego ro- l ne obszaru lasu dz1ew1czego. Plaga 
daka 1 streścił rzeczowo jego pra- tej szarańczy ma już trwać od lipca 
cę literacką. . br. Dzienniki paulistańskie wzywa-

Al tyk ul ten napisany z?s~ał .z ją do walki energi~znej z ~zarań
powodu ryiedawnego pr~ew~eztema czą przez zaktadame kurso~, na 
zwłok Henryka Sienkrew1cza z wzór istniejących w Argentyme. 

nietykalności poselskiej, a zarazem 
wzywał władze państwa ~o udz.ie· 
len·ia amnestji dla wszystktch wtę· 
źniów politycznych, a to celem u
spokojenia umysłów i przywróce
nia porządku i spokoju w kraju dla 
dobra ogółu. 

UCZCZENIE LOTNIKA 
BRAZYLIJSKIEGO SANTOSA 
D U MONT A. Z Paryża donoszą, 
że francuski klub lotników posta
nowił uczcić wzniesieniem mu pom· 
nika, brazylijskiego lotnika .Sant0sa 
Dumonta, który dnia 12 listopada 
1906 roku przebiegł poraz, pie_rw
szy aeroplanem 220 metro.~ 1 ~ 
ten sp:1sób wykazał mozhwosc 
lotnictwa i to choćby najcięższych 
samolotów.- W dniu 12 bm. od
była się cerem on ja założenia kamie· 
nia węgielnego pod budowę te~o 
pomnika. . .. , 

Korzystając z teJ okazJI, kroi bel: 
gijski Albert nade~łał .sarytosowt 
Durnon to w i odznaki w1elkteg9 O· 

ficera "Orderu Leopolda". 

Szwajcarji do Wa~sz~wy i jest d.o- __ RZĄD WŁOSKI POD-
wodem, że BrazylJame ~oraz w1ę· NIO' SŁ TAKSĘ OD PRODU- ) 

. · 1,C ~· aa•szy. cej zajmują s1ę naszą Ojc~yzną, .a KTO' W BRAZYLIJSKICH. Do 
'l · k lt ą kaz W tem roku 1924

1 
to pra'Vdzi· szczego me naszą u ur 1 ~ · Sao Paulo nadeszła wiadomość, że 

d d · rosr1ąca potęgą t zna wie 1· "'oy owP b1bi·Jne plagi egjp • ym mem • rząd włoski podniósł, czy też m .. a 
· Polsk1. b 1 skie, J. r do a po driJoie]' oa .nas sp a· czemem · podnieść taks,. od kawy razy IJ· ., 

-; dają. J t :Z t a por.z!iłku b•ehc• go _ 500 MILREJSOWE NOTY skiej i od cukru, a to celem wyna- . wku b w ma:dacu łutvm rmel1ś 
BANKOWE, estampy 1-a serji 1-a, gredzenia ~zk?d ponicsi.onych przez my tu uość hilny mrózJ który du
wydane przez bank państwowy argentyński\! mterkambto handh~we. żo mili• pl.mroz 1ł1 gd~ż traftł~ ~o 
"Banco do B.rasil" zostały j~ż w_y· _ IMIGRACJA WŁOSKA. na S łł-D'l ~ j ... j kwitłm;d". Następme 
cofan~ z obtegu, po sześclom~e- ł Między rządem włoskim i rządem c:..łe [·~~~ SlttC<" paoow~ła susza. 
sięcznem poprze~mem o~łoszemu. ~ stanu S. Paulo są prowadzone od Znów ~~ J~i~·m sadzt.nie k11rtofli, 
Ostatecz,ny term m wy~ tany tych l dłuższego czasu pert!'aktacje w spra- batatów slndkkh, w' siew nasi en 
~a.nknotow upły~ął z k~nccm ,~rze: ł wie emigracji wło~kiej ~~ stanu warzyw· yd1 oadar~łmoe, bo nic me 
sma br. 9dyby Jednakze ktos Jesz Sao Paulo. Przy tej okazp w par- zesdo z powodu su:,zy. Lecz czło. 
cze _POStadał .. te ~ank~ot~, to we- lamencie włoskim kilku deputowa- w1ek w,·1 ąt orał i sadził kiedy bv• 
dług tnform.acJI zas1ągm~tej ~"Ban- nych między nimi pp. Mad i a i An· ła pora 00 sRdtł·nja i siaoi:ł l lecz 
co d u Brasll" przez .dz~enmk ~G~- toni~ Amato a takze były prezes c~ła ta !t.• bota była bez rezuJ. 
.lt'L::t do P?v~", ~?ze Je wymlemć ministrów Vi~tor Odaodo oskarzali talu. · 
w .• ~łówneJ ~Jedztbte te~o banku w właśdcieli fazend i plantacyj o wy- Nr~ stt; pl"!ie d~·w ~yta, psz~lliff 
~~~ de Ja":e'r?. Trze~a jednak zro: z skiwanie robotnikew włoskich i owsa i t~ u. oohw.- maJ·a l c·:y 
b1c podame 1 do. m~go dołączyc n1eludzkie ich traktowanie. A po· czerwi_,c dobr ·e si~ zacz&ł i zapo 
b~n'a10ty _ 500 mdretsowe, do wy· nadto obecny prezes ministrów wisdał sprtQŁ dobry. co t(ż r.zło· 
mtany przeznaczone. MuSiolini dodał te słowa: "Los ko- \Vi&ka, gdy p ·l. ał na . cbsiane i 

- EGZAMIN W SZKOLE lanistów włoskich dotkniętych tra- z zi ło ·. . ola Ct t;:szvło 1 d(ldawa 
SR -·DNIEJ ZWIĄZKU POL· chomą (niebezpieczna i zar?żliwa ł., b' dź·~;. o d t~;.ej t'1o~oloe~ p1·a· 
SKIEGO odbędzie się w dniach chorobą oczu) jest wystarczaJącym, c . J od l~ nirrpois zacz~· 
28 i 29 listopada br. w sali szkol- aby mnie napełnić zgrezą". P o~ tę- h s1~ • w«~ł ·,n s-...~ 1 a :o1, st~:n:t e 
m.j. --:- W pierwszy,m dniu od~ę- powani e to pol~ tyków .. włoskich l r~ą--te ·. '~':• v, w. łl:~.·. n~ ~.u,. f' ł_t,• 
dz1e s1ę popts uczmow z przedmto- wywołało w całeJ Brazylp ~ szcze- z· mk :{;P ·~. W· "" w:Jzl • od 12 wrz:ł'l: 
tów port~galskich, ": drugim d~iu gólnie ~ stanie ?· Pa~lo ogromne Si1i,J p . Ul go l't.t:;~t::f m .. ~asz.~·/.,..U ' 
z przedmłotów polskich. W drug1m oburzeme, ałbo~tem w1ado~o wszy c1 ·p!e - ów ~~bo:1a ru z~ł7 1 .' e 
dniu odbędzie się ponadto akade- stkim, że kolomstom włosk~~. do- dz:h z kJost m do vo ; ak 11 ~ 12 
mia ku uczczeniu pamięci Henry- brze si~ p~wodzi w ~razyl]l. 1 że l paździe. mlłll, 2l:ł ·· ,ast wyczeklwa 
ka Sienkiewicza. wielu z nich porob1ło ogromne n~go i l;~r go•onq;r• d S7.CtU Prz 

:\Ja egzamin ten Zarząd Szkoły fQ)rtuny. Wprawdzie _inni prz~d~ta· s t·dł M s1 uy mróz. kttSrv ż vro 
Sredniej zaprasza niniejszem rodzi- wiciele Włoch, a mtęd~y mmt p. pr wie w z~s!Ko z~rc,zJł, ~ooł.,~ .. 
ców uczniów i wszystkich przyja· Giurati, który jako speqalny am· poz<1s ~ ·•op~łrm• b1ała. kartdt.· 
ciół tej pożycznej_ instytucji naukfJ· tasador _towarzy!-zył wystaw?.wemu ta ea u w~ ,;vsl~•e zmr' Ż'>ne . ~ 
wej. okręto~I ".Italta" w. podrazy d~ r a_,gure~·~ r.~1 ~~. ·1~ mamy ~d~~~~ft t 

Z Par n.y. 
ZBRODNICZY NAPAD: 

Połudmowej Ameryk1, zap~zeczyh do sa.LWIJta.. F ton posadzl.l~Y 
tym niesłusznem ?skarżem?m,_ to wszysr k znikł tł mrozu, ta~, •ż 
jednak rozgoryczeme Brazy!Jan Je~t nasz 5,"1t polt "'.lt~ są d~1ś ktre~ 
tak wrelkie, że prawdopodobnie ~.1'oby W1elu g J śwy obcblldzda 
wstrzymaną zostanie emigracja wło- pola ~~ t •·ło z a lu, za tv_le zm<t:' 
ska S.o Brazylji. nowaoE IJCI ż 1 .11j pracy 1 straco• 

Z i o de .f ~neiro. 

looji• oo i kiłkaoaacie kur i kur
CZl\l i do~ó sporą ilość ptactwa 
w polu zabitego po gl'adzie leżała 
I zoowuż p() gradzie dQszczu me· 
L~a i zaoov;iada c:ię pogoda i susza 
uaJal. Tak ct~~ko nam i to bar• 
d:t:o CtQżkot gdyż cały rok mrOz i 
susz • wypala wszystko i zawsze 
nam kolomstorn wratr i to z pia• 
Hk.iem w oczv wieje. Poniewat 
Ns~ystkie artykuty spożywcze są 
tu z katdrm dniem drożlilze a w 
w dotatku ni!? motoa ich dostać 
wt~c każdv siał i saAdził tego roku 
wszystkoJ oyłe mieó jak najwca:a 
śrtiej i 1ak naJw&ecej cbucia~ dla 
si bie, a tu jl\k na •-'SOlę nic ze
b &ć me motoa było W d.,datlłu 
p~;bv na wi~kszv ial człuwit"k,,wi" 
z:slmptro si~ sporą i'o~ć s2.fuczn. 
g•J na,Nozu, z mie}scow g1 •K )łka 
Koloiczegoc i na'teD na.woz wv. 
d lo aię sporą, iluść gros1wa1 gdvż 
w tym roku zyt~:>, pszt nicą i t p . 
sial •śmv na tym nawozie1 byle tyl, 
ko coś więcf'j osiągn~tj a tymcza
sem uic z tego nie m ' ffiYJ ha na 
wH dobrej próby nie dało się wv· 
e:4gnat1 jaki rezulte.t i korzvść dti• 
ju ów nawóz chemiczny. Ws~y:Jt · 
&kie nasza ołł·aehonki zniwt~rzone. 
FlźQn dosze4ł tu jut do l 00 mJ 
lór za ka!gier, mlłja 40 i 45 mi 
łów za kalgierł kartofle 6 milów 
za kwad~ (10 litrów) Zboża jed• 
n·•k pomimo tak baj~:cznych cen 
oikt prawie nie łlisma,.. bo kto mi··ł 
na zbTcie, to już takewe dawnn 
8prz&dał i to w ctnie o pak~wę 
nitszej od dcisitiszej. • Natchm"• 
nic miejscowi prorocy, przeJl..owia. 
dają nam, że jeszcze ceny o\ po
wytsze produkta, będą niazadług·J 
o dru~ie tyle wyższe. No zoba 
rzitnY. (Ook oas~ąpi). 

--------------------Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

Pop•awia 1 e•7'łel 
BlRUTA DERGlNT- RA WlCZ 

przy ulicy Augusto SteUeld 84 ( ··ói 
ul. Colombo) adres pocztowy cat'!t.l ,:X• 

Curityba 

--------------------------
Komun~kat 

w 1prawłe P••elłe.,. • ia oazesę· 
daoiel •arkQwyeh •a złote 

Konsulat R P. w Ku· vtybto O • 

gł · i!32:8 mniejs.r.ym trt-ść rozpi)rzą · 
rtz1.:nh Prezydt"ota Rzeczvpo~poh 

t~J Polskiej, które oostanawaa: 

• Wkhdki oszczqdoości i wkłady 
(Idu~ tv) h rminowe zh~rJne przed 
dniem a 1 gru•inia 1922 roku w 
ba1 kRc!J1 dumach baokowvch orł.IZ 

w Poc~fllWPJ Kas•~ o~zczednl ~ci 
prz(•r ... cbowuj~ s•~;; oa ó prot'. 'Hl. 

my oblicz •oe1 według skał § 2 
przyczem wkładki złożone w c•ągu 
katdPgo roku uważa s1' przy PfZf' 
rachowani11 za złożone w doiu 1 
v~z izi~roaka da~lełłO roli u Z JaniH 
d•ugie i lrzecie ustępu drugirgo 
s;osuje się odpow1edn1o do pr~e· 
racbowama tych wkła-dek i lokat 
Przerachowaniu w pow\t"~~Y spo 
sńb oh•ga tylko !aka czdć wkład 
ki (lokaty), którą w wy01ku t~rzE> 
ra~~br•wama da s11mę oie v. ytiz~> 
od 126 zbtych, pozostał~ rześó 

P. Józef Kurudz z Vera Guarany 
donosi ham, że powszechnie sza
nowanego i poważanego kolonist~ 
Jerzego Staszkawiana napadł z za
sadzki dnia 2 listopada br. koloni
sta ukraiński Paweł Pełech, tudzież 
jego żona, syn i córka, w celu za· 
mordowania go. Na rozpaczliwie 
jednak wotanie napadniętego nad
biegli Iudzte i przeszkodzili doko-

, nanm ohydnego morderstwa. Po 
dokonaniu tego zamachu niedoszli 
mordercy starali się zbiec do sta
nu S-ta Catharina, jednak p1zesz
kodził temu inspektor W asy l Do
lenny, aresztując ich. 

- BRAZYLJA PŁACI Dł:UOI 
ZAORAi..JlCZNE. Telegramy na· 
deslane z Nowego Jorku donoszą, 
że w amerykańskich kołach finan
sowych zrobił bardzo. dobre w~a
żenie fakt, że BrazylJa zaptactła 
bankierom nowojorskim sumę 4 
miljony i 325 tysięcy dolarów ty
tułem zwrotu kapitału i procentów 
od pożyczki zaciagniętej w roku 
1921. Dzienniki amerykańskie n The 
Conserwator", "T he World" i New 
Jork Herald", które rzadko przy· 
chylnie odnoszą się do krajów po· 
łudniowo amerykańskich, w ty~ 
wypadku nie szczędzą Brazyljt 
pochwa~ i uznania dla kredytu bra
zylijskiego. 

o ego cł · ~ b t O,, ,d me mrozy wy• 
rzadztł o<1m k< 1' o1stom o brzvm1e 
i oie ob!tt'zorw s rat y. Po nizmarh 
•o uaw t fh Z f wa h wc•we pomn 
lły i rl•V:fJ h ru 1 !J~v <·b $• ·~ t1 wy 
r.t~dzo·. :· h t :. 11 prz• z m:-fiz os_' a.• 
toi, już f.i C au l<li~ fiOW~IOWRĆ Wl~C 
prz.~auP- aó h·zcb•t b~·Jzw z głrJ~U: 
gdyż droźvzoa z dma oa d~.~€~ 
Slaleni ' wzr:::stu, z ~raku m!IJił 
f źonu1 Kr.::tof!ji, żyta 1 L .P! F'IZ'JD 
i m lj~ Jariz•m:· y:~sz~ze 1 Ilo kto 
m że b. ć prZ"f.lt't. 1eszrze C'Z'ł S 

oa ich 8· dzenie1 ala gd~ nie bądzie 
d szczu •o ! to ::;~ dztmie oa ait: si~ 
nie zda N" dd)lti k np dl tu w 
dniu 20 paź-Jz. ~rad wi •k,·śti ~u
r,zyc·h i gąs~<.h ]1i, a wr ... z z mm 
'łpad·h· ka wAły IJdu rio<hodz,r~>go 
od 200 dr SOO rramow w~g1, Mó· 
wią stlJX~Y 1Udtt~1 ~e niel.ll~. nie: 
szcZQści.,, by RI•J było w mem 1 

szczdt~r!.ł So;;c~i~ęśt. lem aloll1 że gNid 
h o pad ł Lrtrd:lo lm)tko i ż ·• mu 
towarl~~z· !wi~nt> i dt szr.r, bo gdy 

1 wkła.aki przerachoWUJe liiQ jt>dvnw 
W StOIUDk~ 1 •loty - l 100 000 
marek polskichc. 

Jerzy Staszkawian został mocno 
pobity przez tę "czcigodna" rodzi
nę i obecnie leczy się w domu z 
poważnych uszkodzeń ciała. 

Rio Grande do Sui. 
OGŁOSZENIE STANU 

OBLĘŻENIA. Z powodu przenie
sienia się rewolucji do stanu Rio 
Crrandc do S ul i toczących się tam 
:1 .ecni.; walk bratobójczych mię· 

b" t tli ~n ;o. ! l1 , !, n• j ~>d.·~· szy. ' . ' 
a w ~ r ...... M·~., '11 :.d ddebówl'>a 

na dac~o "'f' t~ "'o·~t<• łtt Tll<k t.yl-

Na tii :todstnwie prz~lieza P. K. 
O wkłady z roku 1919 pn M~. 
7 f 60 -z roku 1920 po Mk. 60 
-z roku 1921 po M~t 460 a z 
roku J 9~2 po Mi. l 400. 

Wkłady z reku 1922 nie podle. 
gaJil jut walarvzaeji • będ~ przt!li. 
czone po Mk. 1.100.008 za 1 2ło 
tego. 

Wobec powytszego wszyscy wła· 
~eiciele ksi~~eczek oszcz'JdnośCIO· 
wych, opiewaJących jestocze oa 
marki polskie (z wyjątkiem tycb.ł 
których ksh,teczki znajdują si~ w 
Poc~tow~i Kasie Oszczęd~"Ś"J w 
w "'Z~ w te lub w Koosul ~elf' i:ł :.-e 

ł'le da Poczlowej Kasy Oszczędao· 
ści w War9za wie ceł6m przełiczt 
oia wkładów markowych oa złote. 
W miPj~ee ich Pocztowa Kaea 
Os~częd n ości wyda nowe ksi_. 
teczki1 opiewaJące jut :Ja walu~ 
złotą. · 

Do kiłidei przesvłki nalety do. 
łaczvd zoaczkt pocztowe oa ~~ 
rejsów. 

OdaoAna U9tawą w cało~d moi· 
oa przejrzeć w Krmsałacie R. P, w 
~odzinach urzędowych. 

Konsul H. P. MJSZKi. 

. .. ł· ~ - • ~ 

s. P ~licha ' Kodowskł 
Dnia l O listopada, br. zasnał 

Panu, opatrzony Ś. S. 
tarni, ś. p. Michał Kozłowski. 
ły pozostawił żonę shruszkę, 
dzieci (z tych, dwoje są w 
Walenty i Katarzyna), 49 
i 6J prawnuk6w. 

S. p. Michał Kozłowski urodzo. 
ny w Toruniu, w roku 1831, (prze
żył 93 lat życia. Później przesiedli! 
się do Inowrocławia, skąd wyemi· 
grował do Brazylji w roku 189 
Zaraz 9d początku osiedlił si«: 
Palmyrze, w stanie Parami. 
Zmarły był wzorowym ·adem 

i przykładnym parafjaninem. 
go nie brakował0 tam, gdzie 
potrzeba; będź w sąsiedztwie, 
w sprawach parafjalnych, bądź 
w innych, wszędzie dokładał chętn 
awych sił, i ciężko zapracowanego 
grosza.- Za tę swą cichość, i lojaJ. 
ność we wszystkiem, był szano
wany i ceniony przez wszystkichl 
a dowodem tego, był liczny udział 
w pogrzebie; - mimo nawalnej 
pracy jaka teraz jest, każdy spie· 
szył, aby oddać mu tę ostatnią 
przysługę. 

W pogrzebie wzięli udział nie 
tylko Polacy, ale i Brazyljanie, i 
wszy1cy miejscowi urzędnicy z Pa· 
nem (Prefektem) Pułkownikiem 
Jose Baptista Teixeira na czele. 
Pogrzeb był piękny, i były wygło· 
szone mowy stosowne do okoJicz. 
ności, po polsku i po p'lrtugalsku' 

Ś. p. Michał Kozłowski był zaw. 
sze wiernym synem swojej Ojczyźnie 
i zachowywał ściśle swoje uczucia 
religijne, d do ostatniej chwili. 

Cześć jego pamięci! 
. . -· ~- . 

Ziemią do 8pr#edanla. 
W Dvrizonle 14 do sprzedat!ia dwie 
pol adlo6c:1 akład.tj~ce 119 z t alkierów 
zienu do oranta t 4obrą p", te•rą, O• 

1rodam•. dwtema ctudni•M' i d.)~rą 
wodłl w m•e11cu gdzte łlf krsyźu. 
'4 drogi do Cru't W•ch~do i dO innycła 
k 1k11ij Odd lon,. są 1 klm. od stacji 
k• lilowej Cena 7:5UOSOOO. 
Równteż 1e1t J,J sdr&edania 2ó al• 

kierów ziem• w mit>jsccwości Paulo 
l"r.Jntim z ty~h 11 alk11rów do n
d~enia mtlli 1 f•ł.onu . 11 10 alkterów 
ehntacji l!en~y (~e rwa lu). Są pr łoio
ne przy drodze k leJowe• i odd lone 
od stacJi l lclm. Droia wo~owa do 
same1'l domu Ct na u a kier 300$0<'Q. 

Potrzel\nyoh informacji udz1el1 p. 
B•dolf Pawlewski w Dorl
zoałe 

Uo sprzedania 
- UO!'tl-

nadaj~&cJ sit na sldtp & wielkim IB&• 
I&Z)'nelllł na &boże a 5-ciu alkrowem 
szakrem Ba.r4to dobre połoienie. Moj. 
na zrobić wielki mai~&tek. Ma śycsenit 
sprzeda sit sk e p z towartm Wiejsco
wtść C~Jmpina das Pe.dras, e ld11 od 
stacjt Araukarii Włdcłałel W1Ihelm 
Jeger. Ar ucarla 4 5 

..................... , l Adwokaci 
, DR. LlERTES IDIHOZ ; 

0 I!PITłiiiEa~OGiiES REIS ' 
i pr~vJmuj~' wszelkie sprawy * 
l wchodz~ce w zakres działał· ' 
i oołci adwokackiej. l 
' Pierwszy zajmuJe się sprawa• ' 
i mi uwatmama wylosowany<·h • 
' (sorteado.) Jo słutby ' :r rewoluc-jonista n li i wojskami 

t>, ln~mi, rząd federalny zapro.va
~ i w tych dniach takie stan o

.:._, 1a 1 dla tego stanu celem 
b~; b zego stłumienia ruchu rewo
!ucyjnego. 

- W OBRONIE NIETYKAL
NOSCI POSELSKIEJ. Prokurator 
państwa zażądał niedawno od Izby 
deputowanych w Rio de Janeiro 
wydania sądom dvvoch deputowa
nych, oskarLOJ1ych o wzięde udzia
łu w obecnej rewolucji. Podczas 
obrad nad tą spr d W q wygło?ił w 
senacie wielką mow~ senator Lauro 
Sodre, w której bronił energicznie 

o w~bF ,.~.~u ~;t ie s~ b 1 kiH\a 
d 7.WSiąt j, d.'J .... C~t D& do·tłJae~ t~k 
m•eszi(aócom .Malel.łsza Jako a koa 

t.VflllRpohtej Polski,' j w K 1rylv. 
hw ), zechcą ni,..zwłoczoie uadsy 
ł ó do Kobsul. tu R. P. w Kury. 
tybie swoje kBiażeczki oszcz(doo · 
śdvwe opiewające na marki pol
slue, poc-. zostaną oue przetJa. 

' 

woiskowPj. l 
B11JBO: * PNpDr Ylee•te ••••••• l 

' Ara•earta ' *- 111' .......... 15 --* 
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li też rzemienhmi nahajl:lk skirę na jeco 
plecach, a~ krew sil; lała strumieniami. 
Żaden jedaak kuyk b&lu nie wydarł się z 

ust Gapom1. Zacisnął sill'!ie usta, a gdy bo· 
leści S'1otęgowały się tło najwyższeco stopnia, 
wbił zęby w !!We wargi d do krwi. 

Przy piętnastero uderzeniu, zapytal Sergiusz 
P~tnin z góry: _._ Masz ~opia,. doąćl Daję ci 
d&iesif}ć minut czasu do namys1u, jeźQli po 
upływie tego cza ·u nie posłuchasz, nastąpi 
ciąg dealszy kary. · 

Rozburzone włosy.GaPi)n80i)ad~ mu. ~na 
cz;oło, a rozwi~hrz~na broda roz.;ypała się po 
pierst; twau zabarwiosa krwawym potem, 
wyglądała złowrogo, lecz jeszcze ltras•miej 
połyskiwały z pod krzaczastych brwi jogo o· 
czy, żarzące się plomieniem demonicznej nie· 
nawiści i zemsty, 

·- Prztklęty bąflz , okrutny kacie! ~ za• 
wołał G!lpt•n, ocbry~'łYm gl118em - przeklę· 
tym też niech będzie cały ten kraJ niewoli, 
ucisku, uw altu i knuta! hzeklęci bądici~ wy, 
którycb Bói powołał d') opieki nad mil iona· 
mi i dz·esiątkami milionów ludzi tej ziemi. aby. 
ście ezuwa1i oad nimi, troszczyli się o ich 
oobro, dbali o kh s~częście~ a któ· 
r~y drwicie z rozkazow nieba i nadui)'• 
wacie swej władzy l R9zpadoij się w gruzy 
Rosjo, aby ;. twoich popiołów powstał no• 
wy, szczęśliwy kraj, nie zamieszbny jut 
przez niowcloików, 1\.'lcz pr1.ez ludzi w 1lnych, 
dróg żyWtlta swego świadomych Ja z~ ś od 
chwili obecnej p{'ŚW; ęcam się na b•1jowoika 
świętej wolności. ch(Et pomście ciebie, uko· 
chana dzieci~, moja Tllcjanne, pomścić z,:i· 
szezone szczęście mego życia pomścić ogra· 
biony lud rosyjski. 

Cbocil!Ziłv przyjść miało do rllzlewu krwi
przy tobie bedą stać, ukeehaoy ludu; śmiało 
po ., iodę cię do boju o tlrawa two pcgwałeo• 
ne. Kości rzucone, a ostatnią nadzieją naszą 
Jest samoporr.oc; on.1 też pr~dzej n z sądzi · 
cie, uwolm nas z pod brutalnej przemocy. 

. - PrzvsiąRiem! ja, ki Gapon. Ty zaś, któ
ry w ręku sw•m tlzierż11iit: piorunowe v,rotv, 
spuść n i mnie grom s wuj, je~eli nie d0eho· 
w.u» pr"ysięai 

- MmQła dana Gi zwłoka, QpwrnJ popiel 
-- przerwał Sergiuu Paai11. zimaym uśmie· 
cham przysiełQ biezewaDeł9 p!~pa - czy 
teraz cdwolasz i pop)rosisl mię o prz:eba .. 
c zenie 

Zbóju! odpowiedział Gapon -~ za· 
morduj takie i mnie, jak zamordvwąłeś mo• 
je dziecko. 

- Kozac) l pokaieie waszą s],, cl'ljcie mu 
jeszeze dziesięć, a prawdopodobnie będ ~ie 
miał dosye. 

Pvnłlwnie pr,.y.:>ta,pili zbiry do kapłaoa, 

W iljcr 1 

dziesiąó jłłszcze uderzeń, wymierzonych sil
nem ramieniem, spadlo aa pleey nieszczęśliw· 
ca, poezew łłgzekucjQ skończona. 
· - Jist bezprtytomoyl - zapytał major. 

- Nie, panie majerze - brzmiąła edpo· 
wiedz. - Ma ~elazne ciało. :tJje a oczy jego 
gro~& nam jeszcze oi11gle. 

- Zawinąć ro w koc i rzucić ua wóz, 
l!lie.,baj go odwiozą do Kołpina, a tam wrzu· 
cą do pierwszego lepszPgo rowu. 

I ten rozkaz okrutnika natychmiast speł· 
nieno. Krwawiące ciało nieszaześli Rca o b wi • 
nięt9 welniaaym kocem, nie wyświadQzyw!!ZJ 
mu poprzednio łaski opatrzenia ·ran. Wrzu 
cono go na wl!-1.. ~lom14 wyśi!elony, wywie· 
ziono za miasto, Bź pod Kołpin, 

W miejscu gdtie się wzncsi wz~órze. zwa
ne Kalwarją, ściąg•J Qłi kozacy nieszczęśliwe• 
go z wozu i wśród przekleftetw rzucili go 
na ziemię, w koniczynę, rosnącą u stóp 
wzgórza. 

P1.1czem ze śmiechem i śpiewem odjechali 
z powrotem, 

M~ki cielesne i duchow~. na które Gapon 
jut tak dlu~o h~ł wystawiony, pol'bawiły ~o 
przytomnośt .1. Leżał wymągoic;ty pod drzewem, 
nic o sobie. ani o świeCie nie wied:~:ąc 

Od kilku godzin letał już na pól martwy, 
gdy nagle dał.> si~ słyszeć sz<Jzek~tnie psa, 
potem rozległ się turkot wozu. widocznie z 
desek tylk"o zbitego, a ~los jakiś zuwoliJł: 

- Tu. głuptasie, tutaj; p0lno tu auche1o 
liścill Zab:e•zemy je ze sobą. 

Był to głos at..lrej kob1ety, która te słowa 
wyr.!.~>kłll. Wtem rozchyliły się krzaki i dzi· 
~- ne postac e ZJawiły się na widowni. 

Obok wózka, zbitego z tarcrc, ci11gniooego 
przez rosyjnkiAgO walczura, kroczyła ~tara ko· 
bieta z młodym c:dowiekiem1 moiącym mieć 
około szelinaslit łat. 

Od pierw.Pego wejrzenia wyczytać było 
· można z twarzy bladej i mętoy~b, !!zklistych 
eutt, ~e umysł młodego c;łowieka jest ugra· 
niezony . 

Alt chocid wyrażnie z rytów jego prze 
bijała głupota, miał twarz delik~>tną, a ciało 
srnukłe i gibkie. 

Ozaaczyc wiek kobiety kt&ra wspieraj4c 
się na lasce, siła obok głupkowatego colopca, 
byłoby bardzo trudo o. Przekrosz,ła ju~ e kres, 
w którym Jata pozostawiai4 na twarzy, lulłz· 
kiej widocznie śl~tdy. Mogta mieć zarówl!lo 
siedm6lzie8iąt, i ak i sto lat. W dL i kim nieła. 
dzie zwisały z j~:Jj czaszki kosmyki włosów. 
Twarz o barwii pergalllinowij p< oraua była 
setkami zmarszczelc •. z pod krmczystJch his L 

łych brwi prze-łysklwały małi, przeDikliwe, 
niesooiwjna, lecz roztropne oczy. 

Wt>zek był jut Desa! w ?•łowie nalado· 

Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch 
przez Jerze~o Bornes'R. 

a tego npicla policyjneg.J ze Iwiata zgładzić! -
syczy Fanny zjadliwi~ -- Ten ł<Jtrl e, lll się 
musziJ na nim zemś~ić i na •hiewczynie także. 

- Non$es. - mruc'v Alfred niech;tnio. -
Oni już daleko st4d i my nic teraz przeciwko 

225 
Z•nieookojony obserwuje on ich z poza krza· 

ków. Wido:zaie nie -tlomvślaj'ł si~ tam cdzie on 
stę ukrył. a tymc:zuem zap!da ciemna noc:. Wid?Oi 
en tylko ntewyrdne. wyl!uwa iąc at; z c:me11h.rza 
postacta N.ektón.y zn1kają, inni znów su; ukazll,lł 
::ieree ł.lfre:it b:!e stośna ze strachu 

C1y si~ oni w t~ stlone nie zbl.Ż'ł i czy .co 
Dte odkry•4? 

N et OJdalt!ll sit w innym kierunku Nto~ez.
piec:t:eńltwo pr~t~szło, Alfred oddycha z ulgą 1 U· 

sp"kaja się. 
.lf1sbawerr. robi s:,t :.:upełR'e c:l1ho i ciemno. 
Teraz daje F•nny zn1.1k żvcia. Alfred odkry-Na 

w pobl śu r6w t n-b:awszy z niPgo troc:ht wody, 
skraDta n~ą twarz sweJ towan:y•~ki 

Fanny litwier• oezv 1 111yiliic, żs uwsz:e jest 
jeszcze w &tranoym gr n. •gwc;u, zaczyna rozpacz· 
Iiwie i~cze~. Równocześtue ~&i czuje ona rtce 
Alfrecła na swej twany i w1dai mewyrabio jego 
posttć 

- Boże m0j. g4zie ja jestena? - woła Fa ny 
słabym ~łosem 

- Usp(·kój sit;, F~tnny j& jtstem przy tobie!
mówi Alf•ed. -· Czy mnie nie po:.najes: wcale'~ 
~ Alfreli? C~y Jll jestem uratowana! - •ola 

z raddetll 
-- Tak jest' Sxc~ęśliwy przyJudek sl)rowadził 

~nie na cmeot.uz. Pow1ed:z mi Jednak Fanny, jak 
ty si~ do trgiJ grobowca dostall!ś? 

Mus •ałam si~ tam iikryćl odoowiada 
11ze~tem Fanny. - Lecz . jeżeli możliwe ... daj 
mi 110 c:~a1goi napić . Ja gin o z pr11gni .ma .. i o
kropnie fntem wygłod:z•n•. 

Alfred spotnia Jti iyc~enla Ma on l)r;y sobie 
na szczośo1e tro,ho zapasów żywności, a Fanny 
spotywa Ie lapcaywie. 

Posil wuy s' opowiada towarzyszowi swemu 
jak si~ w m(lc Mlllera dostała, jak jo1 SIO potem 
udało uciec z karcsmy i tam w grobewcu si~ 
sc!lron1ć. 

- Ale jakim spos,bem tyś sio tu dostał~ Jak 
mnie odnalazłeś? - pyta Fanny 

Alfred opt:~wia4a jej sweje przejścia i keńczy 
z west,hnienteRl: 

- Ml•o, żeśmy tym razem aboje szcztśliwie 
uszli, JOSteŚtny pr:r;eciat t.i\l~ienil e!ił przepadła( 
bo skoro sił tylko ten prukloty de 'ektyw z Grotk4 
w stoiiły IJaWi, to wszystko na W1erzc:h WYJŚĆ 
musi, 

Siada on też przy niej i zakrywa twarz: w 
rozpa,zy. 

- Co my poczniemy. F~tnny wzdycha. -
Czy mau Jeszcze jak~& rad•? Bo ja nic juł nie 
w1em. 

-:- Musimy Oretk9 znów w nasz4 moc dostae, 

nim wiecej począć nie możcay. ' 
M h;zą oni ob:>je prze' c;:hYJi1~1 zaj~ci nie lur• 

dzo poc esującomi myślami. 
Tu tl!kże tostać nie mażemy - odzywa 

sio wrasuie Atfreti - Co mamy poczi\Ć, Fanoy, 
poradź mi. 

- Ja jedę d,.. domu - tświadcza Fanny. -
Trzebl hrebia Olgę koniecznie ostrzedz. 

·- N 1 to u ,óźno. 
- A ~hoćby nawet! Ja muszł sobie odebrać 

od larabmy rHIJrodQ za wszystkie wyrzt~lizono jej 
usługi 

- Ha, hal - śmieje si~ aktor. - I ty na 
prawdo na to laczysz? 

N•t•ralnie! 
- Glu\)i& jest€ś' Mogę ci dać na pa,ierze, że 

,tt,oi centa wi~cej od Olii n•e wydusisz. Ooa r~· 
dzie zadowolona, jeźeh sama dla sieb o zeg~rnie 
tyle co jej do ucieetki P"trieba bodzie Poti1 1 ~k:• 
ani n!lgrodv teraz su; r•4 niej nie spodziewaj. 

- Z Jb&er.;ymy. Ja jejna!c od planu swego nie 
odsłi!PIO Czy jedziesz ze mną? 

Br j ! •że! Ja nie :;nyll~ wpaić im sam w 
s iecie! Z ·baczysz, że cl9 po'H:ja przylapie - de· 
d11te o'trzegafllCO, 

Faf'IIIY Śm!eje sio szy6łel'czo. 
- A co ty chcesz pecz,ć? - pyta ciekawit-. 
- Ja je.s&cze t•tO wiem - odpow:ada wymi · 

i"I4CO, '-a w rzeczywistości ma on juŻ gotowy 
plan którogo tylko towarzysz.co swej powierzyć 
nte c;hcc. 

Nusin mi tłać troche pienitdzy! - mówi 
Fanny po cawili - Ten pnekl~ty ~etektyw wszy 
1tko ce 4o centa mi edebrał. 

- łlm, ile ci potrzeba? - ryta en O~')jotnie 
- Ile mt lylko dać możesz! - śmieje sie ona 

rniowPio. -- Masz przeciet dość pienitdzy, c:sly 
portfel barona. Daj mi połowę. 

- C'lł - pyta Alfred oburzony. - Czyś 
zwarjewała? 

- N'e elacen mi wl9c nic dać? - syczy 
Faony 'otireżnionA. 

- Owsna chct eio w grosz zaopatrzyć, ale 
twoje ź~duie jtst bezczelne. Pomówimy zresztą 
jeszez• jutro o teml Przetiewszystkiom wyciestań 
my si9 lłłld na bezpieczne miejsce, 

Fanoy wstajo, Noa• j4 ju1czc boli, lecz m że 
sama 'bodzić, 

Do~ąd sit jednak teraz zwrócić maj'l? ~yłoby 
to s~aleń~twem udać si~ d•J której z pobiJakich 
oud l•dzktcb . 

Wybltrai'ł w t<: droge f ola mi wśród ciemnej, 
spokojneoj aoc:y. Gdy wreszcie do lasu docłndz4 
jest Flłnny już tak Zllli!4Z01i18, ie dalej iśc! !l!e mnże:. 

Siada wioc: na m•ol4:ki mech i zasypia nieba· 
wom. Alfred siedzi bez ruchu i c:z~waj~&c przy to· 

-u-
czarta, jeżeli nie chcesz zapoznać si~ ~ mo. 
jemi piQ§Ciami. 

Tó mówiąc, Borys pięścią sw11 silną toro
wal drogę Gaponowi1 lecz odźwieroy zdołał 
ubiedz zręcznf'go kowala i rozpościerając rę· 
ce zagrodził weJście. 

-- Precz holoto bezczelna - ryczał nle· 
mal ze złoSci - precz, bo wyrzucę was na 
ulice, jak śmiecie. Czy słyszysz ty zuchwały 
WilCZ)h.Ul 

Lecz w tejte chwili bohaterski obroftca 
dr?.wi rzygiął się do ziemi, jak deliklłtoy 
kwiat narcyzu. zlem~nv podmuchem wichru, 

Borys bowiem wcielając Fłowa w czyu, po
cz~stował go potę:tną p~ąścią w brzuch 

Cicho bez jęku, aatrczył się i padł omdlały 
olbrzym, tak, M dwej przyhysze wtargnąwszy 
na wykł~dane miękkirmi dywana'Di schody, 
nio spostrze~li. by ktokolwiek hył Zfl : m • 
wany wypadkiem u bramy. B"~:l w.zelk:ej 
przeezkody dotarli na pierw:::ze pl~'ro 

C-:> w1dz , do dja!'ka, to op z Koł.>ir.al 
, - dal się słyszeć z wewnątrz głos p(l en n~ j· 
wyższego zdumienia i trwogi 

S10wa te wvrz~<kł Antoni, kamerdy!l{'r m'l· 
jora Zrozumiał natychmiast, jaklł nitJdorzeC7.· 
noAć topełnił zdraduj!łc się ze znajomości 
Gapona; zmieszał si~ więc bardzo, J'ie wie
dząc co począc, 

Zaasz mi• zatem. łotrze - zawol ł oj
ciec Gapon, biegn c do Frar.cuza i chwytając 
go l{orączkowo za ramię. Musisz ty p tasz· 
k:l wiedzieć dokł11dnie o S7.1achetn •m p stęp· 
ku twł'go ?.BcneJO pena. Rad:rę d, nie namy
ślaj si;z, tylk(l wlznaj, gdzie jel'it Tacyam:a. 
moja ('órka któr~ tej nocy wykradlJście z 
domu mego w Kolpinie. 

- Tacyanna, wasza córlta? - j~kał się 
Francuz sk"dże 1a mog~ o niej coś wie· 
dzieć' Puś6 m1ę, .bo 1awoła::n o pomoc. 

- Rzu6 10 o ziemię, 'Snrya - dał rD· k z 
Gapoo. Mu~imy go zmusić do wyznt.nta 
prawdy. 

Ciężki łoskot, petem krzyk i Antr'lni lAutł 
na ziemi przyanieciosy silnemi kolanami Bo• 
rysa. 

- Wyznal!lz, ezv aie? - syko~tł kowal 
wymachuj'c przed oczyma Francuza pr2y;o 
towan4 do cioeu pięścią Mów l Gdzie ją u
mieszczonr? Ty łotrze. po twych trwogi pel
aych trenieach . po trup10 bladej twarzy, po
znaję, ~e i ty byleś wspólnikiem rabunku twe· 
go pana. Zgniotę cię, zmiażJ~ę jak robaka, 
je:teli nie wyzgg,sz pr,_,_wdy. Daję ci tylko mi· 
nutę czasu do namy•lu, rozumh::sz? 

W zapale i rozgor14cZkowaniu Borys pod
niósł ałos, a słowa jego brzmiały donośvia 
po calJm domu. 

Wkrótce też drzwi Qtworzyły się z łoeko~ 

tom i tr&oob Słut~ub w~lr() gwałtownie 
do komnaty. 

- ZbójcJI - Złodzieje! - j~czał Antoni. 
We1wijcio policjQ na pomoc!... Bote, Bot.e! 
umieram ... zgniótł mi zupełnie pierś! 

W tejże sekundzie Borys spuścił żylastlł 
pięść na głowę Francuza. C10s ten pozbawił 
Antontego przytomności. Kowal gibkim zwin· 
nym ruchem podniósł l'l'ę i z szybkości'\ bły· 
skawic}t rt.ucił się na jednego z lokaJów, ktt'· 
ry chciał Actoniemu )'rzy}ść z pomOC!!· Pod
r.iósł go w górę, jak J,.ić rko, a nast~pnie rzu • 
cił nim o ziemię. 

G pon walczył tymczasem z dwoma inuywi1 

którzy rzucili się na niero, aby go skrępo
wać. Ojciec Gapou, był to człowiek muszku• 
Jarny, silny1 a przy1em zręczny i przytomnv. 
J dną ręką objął szyję pierwszego napastnike. 
do s ebie. 

- Ja jvż ~otów, ojczel - zawalał Bory1.1. 
Wkrótce załt twię się tez z twr imi. Do l•cbj;! 
- krzyknął, wskazu•ąc oc~yma wymvgaf -
cggo się z pośpiechem jednego ze sluźącyc , 

ton ł0tr spr.>r.adzi nam tu zaraz pohe!ę 
Dfl kark Mu~t.Q crzynaJmniej drugiego uczy· 
nić mflszkodliwym. 

Młody kowal pochyFI swą potę±ną postać·, 
jsk tur, ł!Otu t,r,Y się do ataku i z eałą s;łą 
uderzył w słu:tącego, którego trzymał Gapon 
/a sz ' l~, potero uniół go w górf1 i rzuCił z: 
rozmachem w kąt pokoju. 

- Co teraz l:'edz e? - spyteł drżącym rd 
przeb~tych wraZ• ń a wewnętrznego niPp0kfl1 tl 

JZio~em, Kto nom pnwie, gdzie w ym pr.::e
klętym domu uuk ć Tacyanuy? 

- Ja to uc:~:yniQI - odezwał się nogle ja 
kiś głos Gapoo i Borys odwrócili głowy, ni· 
by zfjlektryzn~ani, w kirruaku głosu Sp strze· 
gli rozsuwającą się jedwabną oponę. Na }ej 
tle ukazała się smukła, olśniewająco piękna, 
młoda cyganeczka. 

N a gór~ i§ćl Na najwyższe piętro! -
wyrzuci1a niemal jednym tebem siejliC pło
mienne iskrv ze awych przepałcistych czar. 
nycb oczu. Tam na tórze. trzecie drzwi od 
schodów. Przeszedłszy pr.zez jeden pokój, 
stani~>eie przed dr2:wiami, za kt6remi ukryta 
jest Tacyanaa. MaJor rozkazał ją tam zam· 
ki>ąć, poni~twaź okna iej pokoiu WJchodzą 
wprost nad Newą i ucietzka jest zupełaie 
niemo z !iwą. 

-· Niech ci' Bóg błogosławi piękna eygiiD• 
kol zawoł!tł Gapon, gł,boko wzruszony. N1e 
wi~m. czy jesteś chrześcijanką, ale ~byba 
sam Zbawiciel natchn~&ł ci~ d., tak pięknegol 
czynu Powiedz mi swe imię, abym Je móg 
w awej modlitwie wspominać. 
-~ Nazywaj, miQ l!sroerald• cygaDetzklł

odpowiedziało uzi&W(lZ,. Leoż nie dzięicujcie 

Potem bierze papier i pióro i pisze: 
.Nsjdroższ:a Olgo! 

warzvuce swej, rozmyśla nsd swoilł przyszłości~' 
i przycbo4zi do przekonania, że Fanny tylito cio· 
żarem mu być może , 

- Ołga przeoadła! Od niej nlc,.~gn w'ec i 
spodzi . wać s i~ może - mructy on p d n sem 
- N!e mam checi sam wpaść w zast>twtOne na 
11mio s:e~i. Jeżcli Fanny 1est taka głupia, to niech 
sobię idzie nl!l złamanie karku 

Jeżeli pani jeszcze mota uciekać, to proszo 
sio oddać po1 opitk~ mego służącego który pani 
ll rtk:e przynosi. J )esteoo w o· błlźu . Ue eknicmy 
za umco i zamieszkamy. gdz1e pani ztchce. -
Aż do grobowej deski w1erny pani, 

l Baron von p.~ebren•. 
Jega putanowienie jest R fezłomne Chce od 

Fanoy U'!i&c 1 to tak poti'!JemR e, .aby od ni~ o 
witcej plen,,d~y Ż4dać n'e mogła. Z:lstawi jeJ 1 

własnej woli trocho grosn 
W toi myili wsuwa jej ws;,.niałomyśln;e d 

Idesteni kilka d•katów i obchodzi. 
Zwraca 'liO w stronę lltarego zamczysl\a. gdt e 

sio jetiC!e Lum~ w towarzystwie wary tki znal źć 
spodziewa. 

l'tOZDZIAł. GCHI. 

łJ brzeau przepaści. 

Bt!'OR Foeltren nie jest •prawdzie oddAirry 
o wielki kaw1ł drogi N zed dptektywem, którv u 
n m z zamku Rotenbuąr g •ni, lecz jedzie pr;dzej 
be k ń jtl'l j'st łepuy 

Tym spoeobam d s\aje on s1 ~ znt~czn•o we e 
śaioj G"~ stolicy ni ż teg() prt:Fślad.JWCR 

Barfln nie przeczuwa na wet. żo detektyw p: 
J"'ni Wie on iednak że nie ma wiele czuu do 
stract"ni • i mus1 11k najprędzej Z"brać s ja p re 
nhłd•e i k ·sztr wn lŚCt i ucieksć. 

Nte wą'pi on o tem ie 10 brania Ea:on osk11 
rzy o z~tmiar m 'rderstwa i uwi~1. 1ć go lu.że O 
tle w nim 5if z jednej strony od1ywa nienaw ść 
1 eh~e zemsty prz;tc1wlc:o hrnbiemu Eg nowi, któ
ry 10 wobec Olgi hk znieważył 1 upokouyl, " 
tyle znów z drugtfj strony mityguje go ob wa 
straceniA woln' śct 

l J)rzeraien•c •o widzi on prnpaś:: zieJttcą u 
jego nó~ .• w•tyd publ1czny. h ńbal · 

A Olca? Co t ni4 ''" stan•el 
Myśli on z drzen1em o jej lo,ie, bo w zaśle 

pieniu swejem kocha on tę syrene jencze s:aloną 
nami~t!10ŚCil!- Stracrć i4 wydaj~ mu si9 n&lwi~:
llsle• nieszcztś;;iem, jakie go tyl"o spotku: b:; 
mcrgło 

W•echawazy na podwórze swego pdacu, ze· 
skakuje on z konie, kttrego %jawialiiCY si~ szybko 
służący do stajni wprowadza 1 wbiega szybko po 
schodach do twego m.eazkania. 

Lokaj lego na gerze przestrasz~<ny pośpiechem 
sweae pana, pyta: 

- Czy sie panu b ronowi co stało? 
- Nonttns - odrowłada mu bnrou ~toratł(o 

-· Biegnij do ste ini 1 kd s ob•o os odlać kOI'l 'El 
bo mutlsz c:z.eTpr~dzej do zamku Rr ter. burg )er;hFć 

L<:>kaj oddala sre, Foebren uś ZWCI'CI!I SI~ 
niezwłocznie ku swamu biurku i otwiera W!'l.J 
atkie s•ufluły. Da4cemi rt!ł:cma wybiera on stam 
t4d ~szys&ko wartośCI0\1. e i :z.wi4zuje w jedną 
piCZk~. 

t Ledwo zs~iecz~;tował on bilet. wchodzi słu• 
Źllcy. Bllron wri cza mu koperte mów lłC apvkojnle: 

- M sz: ten bJlet oddać p~ni hrabime Ro1en· 
burg l'le własnon;tznl •, rorumiesz. 

N" rozkaz p na bJron&l Czy mam c1.e.taó 
na o1pnwie ź? 

. T k jest N e przynoś jej jednak tuttli Ja 
"oda'ę 2:a tr bą i b~Jt; cie c.; czr;;kiw ł t~i pny l • 
sku gri!~Uczącvm z z~tmkt~;m Rotenburg l:'rl.· pus:t
cr.am że Hni hral,i na z tobą przyjed?!ae. G yby 
było n•ernożhwft host ten os IDiśc 11 jej oda 'ć t() 
nie zdrAduj &i~ n komu z tem że masz wo~ólo 
jakiś list do pam hr!lbioy, 

Ilutum em N1ech pan baron na mnie l ··r.y 
• uśm echa s'e lokal przebiegle, 

N1e przecruwĄ on całej spra""y i przypus·cza 
•ylk • ie p n 1ego ch'e piekn!l hrabin~ uwi.-tć. 

B r n mkazuje mu raz .Jeszcze ostroŻ'lc ść 
• d ·da e z na ·isk em: 

Jeźtd• Zl'dC.nle SW je zręc:znie !pfłnisz t'l 
d 1stan'q;z sut~& Ol~~ndel W1em, że chc~:e,, -.i9 
żenit. Dam ci w ęc t~aki kapttał, r.byi sobie r14 
eg yst~nc;9 mógł uatunt·JWtiĆ. 

ł'ottm napędu on lokaia do pohiechu i n e 
awem wyjeżdże ten ostatni z podwór· '. 

F ·elnen p~:~kuje dalej swoJe s~tarby i pap'ery 
wertt ści we. a palt te, które mu~i pozoshw. ć. 
P1.1te:n przygotowute si; oa do podróży, owija sio 
w długi, c•emoy płasz10z, bieru rewolwer do kie· 
sz nt i opuu.c:zr. swe mieszkan:e 

Kan jego j•lŻ jest przygotowany. Oświed,·u. 
'>n sluż?te, że wirczorem bidZie z powrotem i r11kt 
nie mr najmniejszego pode rzl!!naa. Baron nie cka· 
zuje t ż pozorme żadnej trWCilt mtme>, źe sio w 
~łębi duszy trztsie z obawy, aby si9 lada chwtla 
połlc'a tu nie pojawiła 

UJ · je mu sio jedn• k wyjechać boz przesskolły 
,; m•a•ta. W czas1e, w którym on SIC do : r ku 
R tenburg zbl źa, znaJduje sio hrabia Egon w to· 
warzystwie Kurta i Rlttera. 

Komisarz udaje się niebawem do dyrekeji po· 
li;yjne, gd,ic zl'st~je detektywa, który gonił ba· 
rona Faebre11a. Pr~ybył on dopiero tera:; do alo• 
hcy, gdyż koń jego po drodze sit spłoszył i z.'ZU· 
cił go z siebte. 

R tter wie j.Ż o wszystkiem i nrządza d,lszo 
krok1, gdy; nio ma ~zasu do strac:en a. 

S aae~ on niezwłoczn. e z detektywem i jeszcze 
dwoma urz~dmkami do powozu i p~dz1 na nmłk 
bH•'n• w nadziei, że go jesz~:zo tam zastal)ie. 

Rozcz rowanie jtgo straszr.e jest, gdy s=o do· 
wiaduje, ża npóź"lo przybył. Nie daJe en sia 
jedn3k p 1tn~.: i CŚWił!dCłłll tylKO; ZC jt.!\ fTl}: ~ 



m: tFtk gor~&ao -- dodała 11 :timnrm ~bly· 
e " iren•cach Nie cbcialaf?ł wct~.łe od· 
: ·, rl'~sług' Tucyanme ttni &m, tylko 80· 

.1; zy<:1e'o~ ~ob e femaj. Po:-ał"~· bT 1 n 
e row~ uwlE!!b,lł}, u .ź ta! I'(·C'~tun•ami, 

·m ~fi ·c.n ie~ć UJVśl., ia 1 'f~:.o)B.na~t kc· 
C\a 

r :y tycb słowach JJUrtJUr.->we wo>gl cy 
, "~ s;· drż~:~ły. błyskały złuwrogo blel:lchne 

, 1. bki, a cał twarz miała wyra.t d1.1 

... 1~ J niPokiałzDnej namtętooeci 
- Idźciel spicszc1e się! n~ He g.)t~cz.· 

' w , Za et-wił~ mote być z11pób.o. P01Sl" 
o pol•<'jQ 

• on i Bur;s rzucili się pc11pl~izr ie ku 
rlom i za se .. und klika byli u Cf!IU 

Oto trzec'e drzwi! - krzyk• ął :1: n"r· 
, e'll podo•€-Ct n•em Gapon. 

- Hot! zamkniętt'l 

N tychmiast Je otwow~ - pocic,.~ył go 
y!l 1 POClfłł wypierać drt;WI potę~oow1 ra• 

, nąrui. 'rr1.eszcząc, wyp:>~dły z zawir.:~w, f\ 

) dwłlJ mężc1.y1ui wpadli do pokoja 
- Tacjaono, dziecko moje oajdrctsae, my 

1' - ro~legł się w :_)rze'ltrte•lł dlawio:'lJ ha· 
os Gapona To ja lo Rtoj~. t woj oł "l~'~C, 
k mn1e DRrl:f-CZonv. Pr~yt•Jli• ll'f. t>y 

r t •wać, Tecyam:w, C:l;V j~~te• b.t.m ? 
0 Cl-81 O;('ZSI - dał Si ę IIJi. e4 loa 

f C) noy, przejely rado~Cil\ . 
fo b~ł głos mojej Tacv UDYI - sawolal 

B ry--. l rzucrt SIQ jak 8?-alour do dru«·Ch 
ri , v. N~tJrlro~sYJ, jed•:nt, f'toat !•·•tem Wu k 

f , rtyl•)'le•n zaputoo? 
- Jel'lzcze nie zar.ou~no. B~~ry>~ia, jedrnv, 

c'iJ r>aJdroższ-y ! - oJr, .. wił\dZlllła z wewn tr'. 
'f. ·y~tnua Przy8r.erlłeś wlaś na w ~aa·- pore, 
by tH't.ytu •ć o :oercll udręczona. nt~?:C"ęsną 
a t1 czy.n.ą JIIK kwu\t, d'lt 'tf CLI\ Twy'llll~· 

(,, t e IDh -dlWiłl C BSU tlu ti"CBii f W\W3Ż. 
n~tycbmin t d 2:w1 i w_,t m E) 1cb! W· a mu:~ 

t.t i . v ·rw J "; le&QI p•eała G ivbyś wii:Kł~iał 
l • 1 ęk tu wyeterl)'!lltHn, ttcbl krew by ci 

111 w żytach ścręla . 
WytrwaJ ,e11zcze prz.-z miDU'Q. .-.riel 

LI Dei! prollił lkhwte Borys .. wywaMm 
jui drzwi 1 taraz w twych Ulitaob za'g~ Jak 
W l'f:iJU 

l za zd~ojoną silą nucił l!ifł do dnwi, tl6· 
re w~dawrły si14 takby ~ drzewa. 

Pueo.>g! .;;o to ma zuaczyól Młody b!wal 
,t res:ttek s1ł S1lne plamy ~~':VIt~plły mu 

,. •~arz, ż)ly i muszkuły aabrzmutł'J f'trał· 
t >wu e drzw1 ani me zadrtaty pod jeav •a 

k tiUle 

Sp ł'F"Z tilQI spie3zl nagbł z 'M~~ 
ł \\Y w rnzun w r. Jl!je T ńC\ li nil roet tł'J. 
cą W d u fi} , żal 8 wt~::dy wy Z{I'Ubl611ł l Jttw. 

- Czy :telazo, czy stal, czy &łrzewo wsą~ 

stko mi itiatJ - iiyćzłł kowal - muszę slG 
tam dosta6. Prawda, wszakłe mam z sob& 
swó1 miot Pod 1ego straszhwem uderzeniem 
nieJednokrotnie kruszyło si~ juz tełazo. Mlot 
to ,;otfl:I'IJ. nie o,;~rze 1ię potf jego ~iosami 
ta zapor'ł, która dzieh mię od o.eb:e, skarb1e 
ukoehftny, 

Mó ·ll<J to, ·ydobyl Bnr~s :r. po i bluzy 
olbrl)'MI młut kowal k1 i uch NYCII g11 w 1 by 
dwie ~"~ca, chw1ał nim przez chw110 wysok 
po n~d glowtt, a potem z sz..touym rotrna 
t."hę u • :J U§cił n dr1.w1. 0<"zewo ro.dUf)Hł<~ s • 
outycbcruast. Ooydw:ił mQiCt.yt u 'ipojr;:eli ~-o 
-.ol'l o i Jak n1t-m1, b~ słow, zdawal "Q ruó 
w ć oczyma~ en 7.'\ szct.ęściel Pr E<d "ł'C:t. s o ~t 
rłld\o~Ć N .. ty łl[HIIoSt boMem spo tlZP~h wy 
łł1:J'IAj~r:e s•ę :t. , oz~ drew'11auych :!rug e żf 
lttzne drt.wi. Te r-aś DlA dsty S'ę pukonać 
młtrt D'C n e !' mógł Uc-IJW><ły tHuv•A chWil• 
j;~k w1el J.Dość, straszae,tak Amh·rć. Duwi stt~ły 
j•Jk mur, tlrlłRilJIIC nadlud6klm wy~1:k m na•· 
szc~ęEDI'l6ZO Boryl!a 

- N •dcbotłzl\ juź - kuyknał DBgle z b· 
lf:ś<'ią nJCieC G poo Slysz~ kroki •mt~łu os~l· 
to poliC"•! N12Jmtł·lli,..rntejli1J, Ty, Ojl•ze ou 
sZ~"l.ątdiwveh c1.~ś mu•e JUZ zup••łto.•e o u~c1 ' 
Bh,gam C e &l ojrzvj na slrosK,.ne Her··~ moi 
W '''cha tuza,n się prztid Tublł i tebrzt 
po~w..) uratować m1 d"it~ci~ .. 

Oto •Ił hu taje! zagrzrniał w tej! 
cb\\th głos mt~jora z progu Zw ąza~ ich, ko 
aat'Y• chcę z DJI&i ZNbtć •• br"c:hunek 

Tacyannol Ta•·•ann ! mo a ubostwi~tn·l 
krzy~nąl B•Jrye ,,ozd.: .. r JtiCVrn głosem J 

mu~z~ Cli} o(lzya ać. ty n<tlt.?.y•z do mnie 
tył moja, muJ'l, sto ·kroć n 0111! 

Ra:~: je!4IC:&o r"uc·ł ·ię ICU drzw o n z takiw 
iml >} em. to "dlt~ •ł•1 11iQ i k"by cały pokóJ 
zatrt.ł\l!ł a ę. W \>4•l··k ten tAdnak bvl d>~rAmny, 
1=rzl b•Hbtl loA.'>Brn 15 ły lu l·.( b Borys uda 
rzY ''il 'l O dl'tWt ro ~llł pUV OlCh Z &!UChem 
ł.,:;k .tem bez cz11c1a . 

Kozac, wznO!IZI\e nahajka i s edmloramien 
no knuty Jak• tictO 'lf' k:olkaru• z ołowiu, wpa 
dh s niao i11avym bl'J.htaem do pokoJU Maj 
p1erw pocbwyc·ll Gapona ktory bromł się 
roap c:ali4'ics. Z łHtw .. śc•fł ,, .. wal•h go kozacy 
aa .PH9ml4ł t zwil\1.1łoi mu rące n~t plttcaeh. 

Z Bory!!ent ro1eh stosur1kowo jeszcze moiej 
roboty, bo bteduy młod.dttn a•e odzy11k::.ł jel!:li· 
e1e praytomn•.·ścl. 

- W yprow1tdzić -eb na dz1edtiniec! -dał 
rosklit S r~rm~z. •rDIBfi\O l! i Q ezy•terc zo. Ten 
młody hult~tj z :t~:~lszn~mi pi~Ac1amt i posta· 
ci' ohnzyma jesz<~e dzis1aj zacnuto ~ty będzie 
d'• pnłku, którv r:ul odejść Ob :>' 1le b1twy 
Utyskam ua to ruzk~JZ od wt~:~llr ego ks·~cta 
Co sifł sał tyCZ)' popił, h~t, ba bal tego me 
uckraBi u wet $Wi4lta szata Muli dos,ae ja· 

k ' pami~th tak owatnej łyoia chwili. Pro• 
wad~ 6lO na •l ł d1uny mu 25 koutów, 

Zbójn ' ""' wollłł Gapun bez d z witzCZ· 
nvm głose tn cllee3Z zniewa~yć słullę Bo-
seeo knnł!un i. W sarno ,;erce nra~isz t~tltim 
czyi'Jem U>łrzyi .waaneeo Ufam jed(!ak, :te 861 
pow~trzyma tw14 DleCDI\ rękę 

- Ojcze! O ezel - rozległ się przeraża· 
)14cy bezmiarem bólu łłos Tacyllnny. Tys jut 
zgubivoy ale i ja nie chcę przeiyó tak okro 
poej chwili, 2 ... 1JDtlm was, ukochlł.l\i nad wny· 
stlw, :tegn~m na zawsze. Muszt umrzeć! 
Smierć oc~.oh mię od hańby. 

- Tacyaonol corko, klejnncie jedyny! 2e 
arej - lkllł iłllcho GauOUI WJem żel1 go· 
dna być moją corką' N 1e ZllpOtlłlliM, :te Ie· 
p51.a śm erc, n ż rozkosz na dnie rozpusty i 
zgmliznv. 

- Borysie, gwi zdo jssna meao ~tycia, 
umrę z twojem oA 4lstbch imtemem - raz 
jet~zcze otwała sit Tucjanoa głosem tlnmJO· 
nym pr.rez łzy. - Cu•bie jedynte kochałam, 
k..:cbam i b~dą koch·Jć nawet tam, w nurt11ch 

' 1irnnych N lWJ. 
s~ało•tal zgrzytn l z wACiAkiości Pac 

nin i r .mc l się d ' dr;c ~~ Olma I6J P• kOJU 
wylbl'dZ!ł na Nwwę H~' ona n•e mo:te om· 
rz~-'6 teraz dy u•e użyłem z n•ą 1eszcte kro• 
ph rozkoszy Tacyaoo... wstrzym•j się na 
cbw"ęl zawołał gtnino 

Drżt.łcą feoryczniE rl}ką wy.:zokął w kiesze · 
ni klucz i otworzył z pośp1ecbam sdoczny 
zamek L·it~Z równ•)CZl'SDte gd, st~wąl na pro 
g•t L•• koiu, d ł ll'~ slv::~z ć wstrząsaJ~CY do 
głęb1, str11uhwy krzyk a potem. 

Gaoon, kMry rzuc ł siQ na kolana, s oo 
1tr togł Blllllł corkę w ramach okna. S .. kunda 
tvlko 1 zoik:ła ,. zwkła, j11k cudny sen, jak 
nłodz•em~·kte zj~w1~k., oa zawsze . na zawsze! 

o~zukała mn•e, błllinica! - zaayczał 
Pao n U; ·plł.a. s1ą B&ttllloa ą mogłahy oply
wa6 we wi!Zystk•>, co swiąt może mteć roz
ko!'Sz:lefo, 

ROZDZIAL 5. 

Ped ka•tamł kozal(.ów. 

Noe~ywa, mo1e dztecię nietywel 
To utOW,(\C Ga 1on cały si41 skurczył l::Vny 

)ed uik m~tcr.\ ZO!l natychm18tlt s1ę wypruslo 
wuł U<.!zucie o Wiele SilnieJsze od mlłoQct. 
s:lnit•Jsze n~twet 1,d ojf'owsk:tej miłości uhó• 
stw•anPgo dziecl~Ci!l, zn1ewohlo 10 do opa· 
u.iętania się Było to uc?:u«:ie nienaw śct nie• 
~~l)h~mowiHlPj, zrud;: ,naj ucl~kiem 1 p1zemocą, 
UCZUCiA Z~>tmsty 

Z gnaJ m1 T~tcyanko, n11jdro~su na złe· 
m1 poeiecho, nieoceniony skarbie meao iy· 
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wota! - 1aw łał 1oiciec Gal'on głosem ·serce 
rozdzieraJliCJaD - źegaaj na wiski: tcie mo~ • 
gll!m cię ocali~ lecz p')mtłzozę chs, i •c po• 
mszcz4t tHk, Jak dotlld bden zdeptany sywot 
łudtki pomszczonym nie był. 

Kozacy rzucili się na niego l u,rowadzili 
ao. Podo1esiono równiet kowala Borysa i nie· 
si .no za nim NiellzczęsGJ stracił 1upelnit 
pr;:ytomn .. gó. Nie stawiał teł oprawcom naj' 
mnieJszego oporu 

W ki ka minut pózniej znalazł siQ Gapon 
w pc:dwóuu pałacu, zam!eszk:ałego pY'zez maJ 
jura S rg•usza Panina 

T n t 't porobio11o gr ź 1e przygotowao•a, któ · 
ld kazały s ę czegoś stral!Znl:'go doruyśllł6 

Na arodku porłwórza stahł drewmaoa ł·iW8. 
Przy nieJ ust 1Wilo a1ę czterech k.,z,,ków. Po· 
dubni byli oni do k»tów, a z ~ak~tsłlnymi 
rękHwam•, z pod których w da ały naaie, ~T· 
la~te ręce. wyw1j .. 1ąc nłlhojk11m1. TwBrze ich 
sil me b JłY zuramirntona od napoju, a z ust 
ulatywała silna woń 1 rz11łki przy katdym 
odduchu 

Serijusz Panin stał na bAlkonie pierwszego 
pietra wychot.ł~łłcym na pndwórze. Pabl spo
k•J in•e cygaro, z ~t•)reiJO dyrn błękttny w pier· 
śct~oiat.h wypu.ac:r.hł w pow;etrze. 

Het. iJOpiel - zawołał do Gapona -
jeśli ua kolantt pllduiest. i żebrać ~ędzieaz 
przebr~czei!&a zot wyr~l\dZ·•OI\ mi obelgt, to 
raz 1 ·szc~e puszc~ę 11i to płazem 

CR?OD oia odl')oWiHdtlł Prt.eratająca mar
twot · pn.Abtjul;i z jago oczu w przestrze6 
sk1erowanvch 

Ra1.- Jeszct.e ~apytuję ciebie, ojcze Ga. 
' ponie, ozy chc .. sz oa koiima upaść i prosi4 z 
poi:oroą !ikru<'bfł o przqbaczenael 

Proszę B •fit w niebies•ecb o przeba
czenie odpowiedZIIlł ter<~z duchowny ie 
przez cbwile 1edofł z~·ątt~lł·•m o jE~go ntezmie
rzooej Wlt~lkości Oto przypi11yw Iem B•JgU 
wan• że SI\ na świecie łotry, podobni tobie, 
S~>rgmat.u Pao•n1e. Obecrire !ednak poznaję 
swóJ błąd Bog w~zv~tk•cb stworzył zdolnymi 
być l adźm1, ont Jedo~tk wycbuwali się na 
draptt'żoe zwi,.r·"ęte . nil best1e 

- BtJzczAloy popie l z.. tł) mi bHkniesz 
H 1! kozacv, na ł wę z nim 1 wsypać wu 25 
i:uutow odlAwłlnych 

Z rvlf1em rzucił' się k·•zacy na lWI! ofiarą 
W okamgrnł'&tu ro?leci11ła 11ę sutaDna w 
strzQ •Y S1mdmH uhr~tnie opadło do b~t..>dra 
Zylasta r~ka przygięła go ku lawi"-

- W leiel - rozbzywa• djabołski adju 
tant - a bi~tda wam.· ••lly, Je~eli oszczędzać 
btriaiecie ~owo•cb mięśni 

Prawdopodobnie Pllllnym kozakom nie trze· 
ba był.., uawat gr<•źDeJ zach~ty Bili sami nie
miłosiernie nieso~~c1:ęśh weao azłowieka. Porżnt• 
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ci Iem b,rona i te w w•:ne• ,.,,.wie s nim !!tO· l str ny, ie wysłany jest nd h ronA. lee1 nś i ·c1. Po chwtli cały zam~>k jr l'4 zaalarmowany .Wszyscy Słyszy tam bowiem srłośnłł rozmowq i poznaje 
m ,__., .. n\l\St W ten !PPtób ~pod:: ••~'- tłt dewie ie przybywa ze złe~;en•~t h•"btego D .- ",r, ł or. 8~•tkRJil za <~bll'głą brllbl''ll• wyr11:1n•e głos brab1(\go Elona 
d,, eć od slutby, doKąd nl.!r ' W\r•etcłt 1 " '' 1Jow1erw zur·z na w~tQpl" ź 1 hr~b 1'1 •~ot• Słuaący bawaa .Foet>ren" nie zo•taje przy po· Tak. to on Jeat zoów tutaj, alem samem nit· 

T~go mu ę,J k n lu z.dPdt ć YH ai• Nt~ wy:e b1ł k~>j6wce lecz zbiega oa d6l w nadt.iei, ie OIJę bezi>iec~zE"ń'lłwo dlA ou~t siQ zwiekszyło 
w •tV on też w '(l i bar., F brt:r ~ r•1 re.., Z t1 •-ymu Ił ••ę 1 n • - r •y <tr·-.w•Ach • •e: t.,r~ 1 ~tzc~e gjzw' w zamku, albo w p11rlcu odn<>jdt.lfl, Przykłada ona ucho do drzwi 1 nad łucbu e :1 
m wro.1ć : pr~e .. zuwa * J&'ł l 1. m t ~ n ' O" n ed •n•, wys ... łl\ , d;,rektyw pul{ Tyrucz-tsero obserwuwała 0 1ga jego prt.ybycte zapartym o:jdechem. S!y~zy wyra~11ie katde słowo, •1"'''-'u''"" 
oddaLI. Dl&WI 11! otWdtO mowi ,.,,.len 1.•: ału i wtargmęcie całeJ gromRdy doJ jej apartamentów, tlfutącv opuwi11da o JOl U4:teczce, a hrabia gromi 

Mus'ał on najp erw n~ Uff'ek ł< e kurg Źl\cych t>-lOJąC ." J&doej z nis~ wąQitiego 1 ciemnego kury ich ~ur:tkm11 wyrzutami. 
P''ltchtc -· mówi on do s tebie. On · o~hll k Otwarte? - pyta detPktyw ~dz wi nr ar~.a gdzitt 1'4 mkt SI.I •Jstrzedz nre n -ogł. Olga uśm tlCha s·ę r nicznie G:łyby oo wiedział, 

WeJ pewnn w Lm położeniu n•e orusct P~~!ł · t Kto J8 tworzył? Zoa1ąc loka1a barona F•,ebrena, odgadła on11 jalL blisko ona J_,st C es~y s1ę złosh .... łe z bezsilnej 
p o lokaja swegn naplZÓd 1 rr.yał• te s .. m Poko!owk•. Wu~ła ona pr:re i chwi:4 n et.włocznie, te on J6j Jll"~~ wlado.mf)śĆ od pana jeao złości 
J cz d ść :na cusul ptwoo d, swrtjeg . p k, u O•o ona. swego przynon N .. gle słyszy drugi gło<~ , na kt4rego d~ NJęt 

Ko is&r:: ~ c~yr.& sir wr~uc e n e ~ko•ć. ab~ A hr brr& I~'St w pokoju? W1e tu~ ·j ·'dn•k żA w n st·. po>~j cbw li olikry Ił krew w ~ylacb lAi cię sc nil. 
u b f'R F elmm ~ br b•nq O Sił orre•, f. z l)r~e.. Tl!.k j st N w w oJZl&łcm t•i wy , ,od•tlc-: •eJ ucit~ctkę 1 mnsi dlate~o :o~1ę ś ..,i iityć aby s1 To b-ron M~trWotzl lęc~y O ga, jakby 

e ue tkl• Hrr.'tna s::.g•\fl z Kurt"m •·i u~ dolych~ s grlziA bezptecznitl unyr orzybib i czuJ~ się bl.ską omdłema 
wdz w drnd"te ku',tii\"•ktnv: [{q 'lb:Ji i Ie Oet..kt) W otwi•ra Śjle4~fll8 d•zwi J d h d1.• Nie zwleklljąc W•t!C. zhu~ga on. ~·o sch•d .. ch c~yż U!DHrli zroartW\Chwstsją' Czy tu mo 

F en może l~tm pr~e~ ei L ~ć pr~c.! rum1 : ll' z J, k Jem do drzwi IYM~łnt p•H1c:u -Ay :1 rio parteru i znika w dlugtm uer,•gu stalouow 1 ~o żl we .. by oo s1o z, ów tu zjaw l? - szepe~e l:ll& 

t o dl br pół go z n~ esy w ~~~r•nvm pok u z · ~t• e śc1nnych pokoi. ..;•nPrui usty N m to pr,oc l~'- t•yć nie może, 
Włr d t ktch rnyśh ws. dll Rttt .. • znów d·, Pro:w~ twor yt p m hr hino' w h , n Nie śm1e ooa teraz wyjś6 w h-m samem pr1.A A ierłnak to jago gł 18' K~tMe słowo , które Kurt 

r Wl'u 1 "edz• szal nym g• l "~pe. ku !tT kowl ;ouk ,.~ -· Pr:.y ył tu Kuł~-ainą ~ rf"SC4 r.m•u, lt~cz muili i'l"l\ tcA~k: .. v.ło,>.yr j"'1HI< t~tlł·1 w sal• do hro~bit•go prlemaw•ai razi1ran1 ;ej ucho. 
Z .l •W, n 1eJ1 &!t t wu s"" •~h ha· ., l"mk · t'.:~rr 1 l'!rnb n, n e nt'w· .. ra rru • ,,, .. , Ie y... • l n ma urok ąe. ML!"' t 'l:;ż~" lfll• ć k"n'a• b l sltothc' Z f,tJe i~• s•ę. że to przy kry sen. 
L• r Oł-, n s wyp•-.Jek, 1 iyby •en c-stl'a c11 ~e;.I'JŻ l d, wyst ń o ron.a Mu, · s ~ pan .. , . ~ ł! r1·~··• ..; ~ we wst o w. t, t • hvJ.. •by lit '"'ń~tw., a Jllk.lleny O 1, na)Wt~ksty JeJ meprzylaciel, znów si' 
t• ~YtH>dkow , 1 uc~e tam wrt.cił rirzwt !'Ot Z\lTJeć ' .... a usm I Mk rę·tk" l'lt._ri ucec mogł :1:1awil N•tJ zgiuął on Jbk ona myślała Jej tryumf 

0'11'A post w•łM ~dy swó1 los na 1etro kartę - T ·• r.•c n e pom ze mruezy po. b .. ,, Przucb .. dz: w ~c 1111 CI•' ID 1 te 011 omack1 urzez hył zrtwcze·oy. 
· h Jej !li Q 't<> udr.t

1 
t • n~dtie wrstow na jflia• ·s ui4cy. M :tfl pan br tbJoy n•v. t .m !11 t. '-Hf 1e S'łle, gdy z rn • tu k zdy kąc1k, a św•atł • C~.yż s ę piekło na mnie sprzysięgło? -

n powledtło t•, nte ma nn11 n c al} ~t .. ,..;ttOJII , a wc-to. tw11 by ltł zdrad111ć lOogł•r, Zl{nyta una rf zpHct.l w:e. - Czyi wszyscy moi 
' yhKiem pchn ~ciem otWtt:U OD& ·:lrawr · wy W• t~'" ~ly h ć e chy j~k WrtiszciA docb dT.• ona do jAdae~o ookoJu, w wr· •gowta zmartwychw11ta ąl 

• J na kłt•ytart; , J(.iz e zar z 1\8 ,oc~łk~~ tłP C, t, ma m-tc~yćl woła Jetł' l\ tll " tko~· ·· xtOr'fm n1e m 'l nic, pr6Cl rtu~ych sz~tf. Laty ou A ter11z zląctył 11 ę hrabia z Kurtem prze. 
tyk w ch. s Utlłe ~ ch y Juk~t•mś 1. eru pr" ct.udem. C•yth "''' te hr~ 11p· ł ie •8 abOC'U w n ez m ·o\s.r.kRnfom r.amkowem c1wko DIAJ O Et{on d~twno wiedział. że Marwita 

O g tak b t•k~ ,,.,, na twuz 111•\ln,t i ·.~ u c,,;; ,j. g .. ~.r bt 11 Prędiw to •uo " ' kr•v•Jl .... a nkitmnice ' l " etn e "1\ J.l.W•kuięte ży(A i łalerr.n -e się z nim porozumil'wał 
t) l o 1.! cty z n 6t w •hiĆ Lec~. Wlłlłr~ł• t6 .. bu •<1, o wr raJ e tl ~III. W l ~~r-:· IDtt' ą r .. rnu~· .r.aśw ectć ŚWotW7.k. Ił b V ,,rzy blasicu z ust \Aj w~ rywlł s• e "Yk be!.ailoej w4ciekłołoi, 

• P"J j1reme slui:~cych, którt;y )IJ ••~ lt.sw 2 ·r~joJt~.,UJd lt!su t·-,.y 1 d"' J sł żą 1 ., li.i!~ r , r.,~o~t l rl'.eć ,.,~ w i-trder.,bte, ktÓrl\ IIZiłfy te Bud'-' s·~ w nie• strasznit rl!fmuw ś6 1 chęć zemsty. 
'' g~ ucboazą, ... nutltcn Jrzw1 14ą wywuoue 1 wuysc u eb •oze a prt8 Jf> uii•Oe R~ka jej ł11pie rew•Jiwer w Klt'Bteni ukryty 

- To Jest pok jo ka - mówi jeuhrs 1 o•cr. 10 :-~yp'tilnt. Są to b"' dto ' enne lecz b"rdzie1 jA~7l"7.fJ prze· O. gdyoy t .. k icb teraz za:itrzehć Lecz to 
D u~ 2HŚ test by,trz.e,nv 1 ~bl•i.11 1111 d O g Zdatają on1 tam pokopwkę na kr, •llle zt~ '~L·ę .~t,łrt.ale ,;;afy nalcti\Ce J6izcze do matki EJona, kto- szaleń •two - royih oma zgraz po chw1li lJdyby 

a hu5t'(' 7. twa·tv od·hyl ć, t ntHDI r~korun , n (larm tak, te s1ę "'115'-ye ni • te ;>oKO.JC znmt<'l~kała. tytko się pokRzała h był11by straconll Ona teraJ 
' w J "9 .ma Jedrr•k r.r~o::'l:rt•o 1 j1\l~ łl m\1 11 że 1 7. ;~IJWl"r. uyou nt~t 1 rut ż~ ledv ·, otł<lycn Olga wyb era st!ld ez .. rnf\ jedwabn~ suknię i cz11r musi m-ysleć o swo1m ratunko M•1te je~zcze nadej· 

tflt tr s po 'r:::ert", ie , n s~ m 1m· woli e f · ~.~ie mogąc dłu~ .... z io ć tt>J m~cz·1u ''· r.,.cz!: . .,. ,•łaucz j ... dw buy przebiera 1i~ ~ rądko 1 ! rze d~ie czas, w który•n ona s1• na DICb zemacic~ będzi1 
- U p1~kn Berto .. Sm•tJG on s 9 arcniczn1e ł-'uk jówktt Jil.'t.tiĆ idY vukame do dra?. i uslys~ttła l\'ł11 h .. dawcz w luMtrze. moda. 

- C%e.~oscie tYtarz. s • t•k za!rryh? Czyte·e ~k Jiik skam•tmiali st.ajf\ ws~:yi!cy na 1,roau i patrzą Hrabia Egon nie ma ..:ierl'1iwoAci d• wysłuchania 
v 1!, ie się W!'ltydticif! pokazać? zmu~szani na spątan[\ dz,ewczyoą. Tak, ... "t teraz znóW' wielki\ panl4. Obowa dług ,ch umewmn;~ń słui.by. Wvst~rcza mu fąkt, t& 

Z as t r:dpow edzi ·b 10 a domniemana po· Mo B 7e! T ·, t'7,tCiei pokojo•łfkat - w' i ""' hk 1 uhwr ,.jkojówki do szafy, wkłAda ltJsowny Olga mimo czuwan1a 1<:h, ue•• kła 1 ro 
w b loc 1 c d .. ho .... ~~ Hestn • obnJ dkżący r ., ~~~"~"'sute cl k s lU "nU ki\ Of1lus1l 1 zasłania 8 9 P dwÓJD! m Po krótk16J naradzie r. Ku tam, wybiera si~ z e. 

1 ? ru.y & n•ą tóu ,-..ont a towatJyn N1e !)ujmuJ ou:, ·-k to 1 ą Łać mogl. Pr .. g •ll•\m .._,et ot-m ".dękstą c,ęśc•l\ ilłużoy aby pr.r.f\szulntć uark i blit!IZO W 
w)'Ou, h -r gl(\SRym •m~ecb"'m e et wldt.l"l' 11 k JOwkę wy. hodz~CJ\ A 1''r"r. ruu,t jak na1pręd~ej llłąd ucieb6. Trze· otoc1.eo,e z~tmk we, Kt:rt zai z,)staJe tu Ź , _,t.ttą ły a 

C k · ...a. d 1 k, 1 ~cz•1ie koma ale dosta ae k •nirt, tu tru d . o z. ,. w1.e1 4 pans - mow1 Oll u~;~•rsoaJ . .&..ecz tltokt)'w ouJtliUJe .. drazu, e.-. 1:1iQ s; 1, lu 61 na s:ra1y. kl 
h ~ob e ·d~Le do .::lyabła. Puycbod" HD pierws~y do orzytonmoiict 1 ud ·..,. · ą •: "yzyk •wna _zada•tie A tu me. wolno jef .., w~~ystkte wychody !lfl strzetone, 1dyt baron odni 

Mn e si~ coś !)~rdzo z laje. b to nłe Ber rawezy of)kt)jowce chul!t(ę ud ust, [>yta. n'.!t o: r •• , J ' ., s•ro 'Y tr.łlCI~ oza8u, edyt brabla Egon z !>O· je11t ttllfO zriania, te O lfit !tłszcze w zamku znajdo 
~a. T p '* brAbl"'ł ' - GdziP. l•••t hr,,bmal 1 •· _k .. c:~vr Jl\ mote. . dl • . wać S'Q mu.;i Zac.eymt wtęc z detektywł"m i n~tdoą 

Al.,, c·y~ ślepy? •~Y l~i 1.n6N pierwszy. PoklJjówk~& w .lcly z tu1.1eoho> m, stQka t J;czy, J • u lur >•r.tf\sU ·-' a s•Q przez lll!l az~rei CtAm •rze"zult•wllć otuero~ budynek 
- atrz na ubranie 1 f·gur~. lecz ani słowrt. wydobyć me meto. n~ci~ lcou•nat i doch•,dzi wr1-1szcia do jednevo wv· Tymcz~tse'll zoikł służący barona Foebrena i nikt 

C tho' Tu kt ś nad·; b:ld:;i - O, nieba - woła p'~rwszy ze słu1ą<'ych .• chodu. PoznaJe jednak " przerdeniem, iż drz;wl są nie Wie gd.łie si~ podatał. 
W tej chwih zblihją s c; do ntch trse! a:ci•nłn;, WtQO ta wu~!ała był hrubm11. która przedtJm wyszła, zamiui~t"l 1 z zewnątr~ 1 n~z.ooe • • • • • • • • • , 
• - n z mch 1est służ cy barona Foe!lrona, Jlł to przeczuwałem. A jednak tr·udno mi było U· Spiesz" wi~c do drusiego wyohodll, ale i staro. TymczR!llem przybywa Ritter ze swoim towarzy. DG 

'O przybyci~ Olga usłysut.a. Wraz z nim witrży~. t14d w:-.Scić musi ezem na Zł1m•,t. So(•tkal sifł z hrabią Egonem we 
}'chodzi leśn!C~Y i ten dtstektyw, który w zaa- - Vfy, głupcy! - gnmi icb leśnicz·• IDiewnit. Czy~ J i wszystkie diOJi odoięte? Jak siQ stłłd wsi i :ozczarowlllia jego z ~owodu uoieczlo Olti 

!(t ł - Czyście ''Ił nie mnsrli łflpiej patrze~? W<!illó hrll ma wydostsól jest nie do op1s~Juia. 
J ą n111 łuhe·1g t; •• ron• d • ... . ,:artame"• bmę za onkliJÓNkę. To ~lupota nie do ;,d rzt~nia Mn~P 1" ''J ut!!\ or7;edpoknfP.m na podwórzE' Kde on aohie Drzyprowadz1~ obu slutąeyeb, 

ó'~'- ą; mu :• v: '' l\' m :~ "" jelłt Nanrz!,d -'lt n·~' wd11 d e•"h"'v .1 tu ·p wvsm1a• f nnśl i OD'' vr~A•·ho•J,ąc bs~.<rof! !" ktouy O gę strzodz: mie'i i zaczyna ich prze:~łuchlWać 
•• , Pame łt.~o•c~:y Z•l!lt,,ń P·•n Jlr:.y r-·~ . ,, 'C· 1•• fllQ. · 1 .. c1 w ch -' 11 1v drzwi do hllb chce ) 
Prz.ob.egly lokaj Foe~rena nie zdracn ze swej To mówille, wybttca z ehy<l_weaaa •hutcymi. etworaył, eofa 1i~ 1 prarał~oie•. (Ci-l Ulizy ll&ltllpł.. cz~s 

tym j 
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Dle~mie
B,•gu 
tobie, 

poznaję 
zdolnymi 

siQ na 

PadrO~ pcd:a~iem z Ponta Gros• 
po przez terytorjum p2ratiskie 

1 jes1cze przez kawał obszaru sta· Nasiona z_ Polski S1o Paulo jest dosyć nudo?. 
biegnie z mał~mi wyjat~1mi 

z kampy faliste• pagćrkow~t.J 
do tego dosyć jałowe. Stąd ł€Ż 
ada bydła pasące siQ na kampie 

nie zbyt liczne i nie bardzo 
śne. Tu i owdzit> widać n~dzne 
ty h"azylijskie. O jakimś oży . 

na s ta e .ach też mówy być 

znane sa już w następujących stanach Brazyłji: Espirito San• 
to, GoyazJ S. Paulo, Parana, Sta Cat.harina i Rio Grande.
Wszędzic: w tych sześciu stanach, czy to na ~yżym1cb czy 
nizinach gorących, dajlł znakomite wyniki i uznane są za 

najlepsze nas;ona 
Wsz~dzie ~adajmy tylko polskich 1asion. ~i~ ltuf;u;x) i~n;ch! 

może. Dopiero od miasta Ha 
zmienia si~ krajobraz. 

p ustępuje ł1liejscamt lasom 

Paweł N•lkOdem Skład nashm ~ Polski w Kuryty• 
b•c, Paranfl, Trllves"ia Zarharias, 6 

Wyłyłka keloją. lnb poe•łą de wsz7słkieh miejseowośeł 
weśel w Draz7Jji w głębszych parowach 

w pasmach gór. 
Zialeń kampu jest świetsza, ob· 
sza, wi~c też liczoitjsze i spaśniej• 
są tar.n trzody bydła. Tu i ow• 
widać już k zewy b nanów a 

chwila pociąg mija za(lony lub 
i~ksze obsza'."y ~asadzone baweł 

w czem dowódt źe przybyliśmy 
strefy ciilpłcj, gdzie nie ma 
oorozkó~N zimowych albo co 

wytej takie zdarzają sif,) tylko 
j~tkowo. W tych stwn· ch oap.1· 

ka si(; )U! licztlych Włochów. 
Wb.§aie na ki\~,, godzin prrit~d 
s~ym przyjazdem do ltap<~tiaingi 

się w krótce rozpęt.t. ć. Zdaje mi 
si~ Jednak, że sferv rządowe mu· 
siały mu·eć już jakieś t przeczuciec 
tt go, na c..> siQ zanosiło, bo dziwi 

~ mnie1 że listy wysłane z Rio . de 
Jan€iro dnia 2i ~o czerwca do Pa 
rany gdzieś utkwiłv w drodge, a!bo 
też ?.ostały już w Rio zatrzvmane. 
''odobno rewolu,.ja vyrz~dziła mia 
s ' a ~naczBe szkody1 oad czem 
trzeb! ubrJlewać, b) S. Paulo j•.sl 
rzeczyw1ście wielkiero i piąl~ .-e«• 
m1ast;;m, z którem Kurityba nie mo 
źe iść w orówn~ni~. 

ta.m so~cjalnv delegat rzadu 
1ego, generał B .doglio1 o kló· 
zrt~sztą gazdy krz1owe d 1ść Wieczór zeszedł w hotelu pręd-
ko si~ rozpisywały Z ekazJl ko na pogadance z naszymi roda-

wysokiej wizyty dworzec w lta· karni, którzy mnie zaznajamiali ze 
iaiDga był pit:knie i t;ustownie stosunkami panującemi pomiędzy 

trojony w cborągiews:i włoskie t~mtejszą polonją. N~zajut.rz pełen 
b~·azyłij!ikle a droga z dw~rca do me~tru~z?~nego pośw1~cema .P· An
asta wy::a.lzooa zielonymi bam l tom V1lhe zaprowadził mme do 
s-mi. kościoła pod wezwaniem św ·Oon
Prźnvm popołudniem paciag przy. salo, własności Ojców Jezuitów, 

do • miasta Sorocaba. Jest to gdzie odprawiłem nabożeństwo i 
dość znaczne. Liczue komi· wy~łosiłem polskie kazanie w obec 

fabryczne śwtadcza o rozwini~· licznie zebranych rodalców. Liczba 
tam przemyśle Miasto samo ich byłaby jednak: o wiele więk

just na licznych wzgó. sza, gdyby "Lud" nie był umieścił 
pomiedzy którymi wije się mylnej notatki, te pol -ki_ego n.a

bagnistvch ntzinach jak3ś rzeka; bożeństwa w S. Paul~ n1e b1dzte. 
wdopodobnie Paunapaoema, ~odczas. Mszy św. ch~r. polsk.' pod 

bo tdóry z jej dopływów. Nad kterowmctwem p. V1łhe śptewał 
mi r~eki i w moc·:arcch nasze pi~kne pieśni kościelne: Na 

abanjad·!CH) widziałem piękne obliczach rodaków malowało s~ę 
laski euka iptu~ we1 widoczDie ma· szczęście, że po dłuższej przerwie 
~ !JOe zadanie osus~enja t~renu. mieli z~ów ~kazj1 by~ na polski~m 

lica m1asta. ~orocoba ~w1adczy nabożenstwte. Da] Boze, aby wzmo
pracowitości1 o zmyśle pm·ządku shi: ideje św. wiary i polskości nie-
pięlma u jej mies~kańców. Ztt:roia ustannie przyświecały naszym ro· 
rodzajna1 poci~ta w zagony i sta.· dakom w S. Paulo, a będą oni 

up!'awiona. Wszedzie widnie- wśród obcego elementu piękną 
ił piąkne ogrody war~ywn" i wina oaza ducha polskiego, na którą 

Polski kolonista w Para:tce mile i z podziwem patrzeć będą 
b-y si~ tu oi.;;j~dnrgo ni\ uczyć i swoi i obcy, (Ciąg dal. n~st.) 

kolonisty Włc-cha, Dziwacza~:n 
zabawnym był rni widok wozów 

dwóch kułach {<·nr.rinb'>) ?.aprzf.} WIELKI KONCERT MIECZY-
cb w kdka mułów, al~ nie pa• SŁAW A HORSZOWSKIEOO. 

i , l--oz po;~d J'ńl:Z\)1 M~sim pa 

N11kładem właswem 
co dopiero wyszła z pod prasy: 

~~F~ 

~~:e~lN'-z-
-(w i mlU kawuch 50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w ksifjg,uniach przynajmniej €$000 

* 
Ażeby cenę zrobić przystęoniajszą 
a raczej a~eby sh~ kaMy mógł zaopa
trzeć w dobrą Mapę Parany - kaza
liśmy wykonać wielką ilo§Ć tych map 
spa"jalnie dla nas i które sprzedajemy 

--TANIO--

CENY: 
Na dobrem papierzĄ 2$500 
Na najlepszaro papierze 3$000 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Sti•rłjowanie Geografji - to i~den z 
najwaźniejszych czynnik6w Oś daty 
NIECHAJ WIĘC KAZDY SOBTE ZA. 
MOWI .. TĘ TANIĄ MAPĘ ~Al\Ą.~Y. 

* 
ADR ES: 

Gazeta Polska w Brazylji 
()aisa Poli4t l B 

łJUBITIBA ·- P.ABĄNA f 

... .. .l 
l ~~o~,~~·''"'~~,~ a-~ 

FA 

kiem. Oc:!'fWiścia biorą t:? m 
dkie w !'achuhv mule ob}'C?.ajA, 

o kiórych młl~'i? r"-nd~<>nie w gę 

~ wychod;~;ący w Wt~rs:Gawir·. ~ 1 

Towarzystwu im. Fryderyka Cho· 
pina, d2.ięki szczęśliwemu zbiego- Preuame•ata roe};na 
wi okoliczności udało się pozyskać ~ SO$OOO ~ 

szeregu. 
Z miejscowośei przP-z k!órt~ prze 
zdżałem, zdażajllc do S. Paulo, 

~ jeszcze Dl\ wzrni'lnke 
sta~ja kolejowa Mayrinit i 

alowniczo w dolinie położone i 
•m"""""'ill gór otoczone miasto Sao 

o q ue. 
Jut si~ dobrze ściemido gdy oas~ 
· g, w którym siedziałem 24 
zm ostatecznie przyłłył do Sao 

, stolicy stanu tegQt imieoia. 
a stacji oczekiwali mnie nasi 
· arusy z p. dr. Antenim Vsllie na 

dla swego Inauguracyjnego Wie- Kto zachce zaprenumerować, niech 
czoru udział znakomitego polskie- nadeśle należytośc z góry a otrzy· 
go pianisty p. Mieczysława Hor- ~ ma to czasopismo od Nowego BJ· ~ ku regułamie co tydzielł 
szowskiego. 

P. Mieczysław Horszowski, zna- Okazowe nnmer7 się 
ny już przed kilkunastu laty jako nie wys,.la. 
"~udowlie dziecko", zabłysnął o- ~ Zamówienia i naleiytosć przesyłać ~ 
hecnie jako gwiazda pierwszej wiei- pod tldresem: 
kości. Gazeta Polslm, Cu•ity•a· 

P. Horszowski jeden z najle- Pą•aua, CJalx~ D . 
pszych odtwórców Chopina, po- • e• wM MM M 

święci cały wieczór ~emu !lasze-l ..... .._. _... .... .._ ..._.. 
mu narodowemu gemuszow1. 1 . ' 

Koncert p. Horszowskiego od- lf Dr· Z Y g m n n t Gr& d o W & ki ' 
bę~zi.~ się w !eatrze Ouayra w 6 ADWOKAT t 

le. Przy 1ch uprzejm~:~j i poża· 
będzie poinocy zo~lazł~.·m si~. w ~ił· 

ka minut p6ź11e1 we w•elk1m 
wysłuchania pierwszorzt:dnyD.J hotelu tuż w po· 
mu f~tkt, te bliżu stacji koleJoweJ, gd~ie mia 

naJbhzszych dmach. ' · ' 
P. Horszowski pochodzi ze zna- ' Po 

nej lwowskiej mdżiny, kształcił się ukończemu uniwersytetu, 

. Iem wypMzać po tmdacb p dt•{lży. 
sup p b l d'' lt i blitszo W Sao auto za aw1 e~• ~n n ~3. · 

tu ź , htta ły a ponieważ w tym mieście d~l<:· 
. ki serdeczności otszych rodak6w 

rdy! b~ron odniosłt!m jaknajmilsze wrażenia1 
ku .znaJdo dlatego poświęcimy dniu temu O· 

1 rz!Sdc~ sobo~ rozdział 
IUII~'"Ua i nikt ----

3 W Sao Paulo. 

słu1.ąeyeb, 

Do miasta S. Paulo przybyłem 
w sobotę dr..in. 21 czerwca, a jalł 
siq następmc z ga.zd dowi~dz·ałt..m 
dn1a 5,go lipca., a wiąc dwa tygr~ 
dnie późaiet w·,buchła tam krwawa 
rewolucja. K óż by si~ był wów 
cz~s spodziewał1 ~e oad mi.astem 
tym jut wisiała burza, k~Qra miała 

W. d · k · f ma zaszczyt, zaw:adomić Sz. 
w Je mu u zna om t tego pro e- t Kolon h~ . Połską, iż otworzył 't 
sora LeszetyckiegC?•. u którego s~e- 8 k~ance!arj'i) adwok~ ckł\ i żu 
gu czasu kształcth się rówmeż •, załatwia. wszelki-e sprawy cy· f 
Ignacy Paderewski, Józef Sliwiń- wilne.ł krymionlna, spad! owe, 
ski, Ignacy frydman i wiele in- t 
nych znakomitości. ' rozwodowe i t. d. 

Nie wątplmy, że na koncert te- a Biuro i mieszka nie : 
go znakf)mitego pianisty, który za· ' Pra\'a Oserio .11.3'2'. ' 
w,dzięczać będziemy jedynie stara- • • --....... ,.. •• at 
niom ;państwa konsulów Miszke, S 
zjawią si~ wszyscy rodacy, którzy · P. MARJA CHMIELEWSKA. 
swe ucho popieścić pragną prze
ślicznemi tonami naszego wielkie· 
go kompozytora i muzyka Fryde
ryka Chopina (Szopena). 

Data koncertu ogłoszoną zosta
nie w miejscowych dziennikach 
brazylijslcich a także i w 130lskich 
o ile to będzie możliwe. 

felicjanowo - linia Julio de Ca
stilhos. Od trzech miesięcy zacho
rowała nauczycielka naszej szkoły, 
panna Marja Chmielewska. Dzia
twa smutnie czekała z tygodnia 
na tydzień aby powrócić do szk'i
ły, a tu 17 października, rozeszła 
się smutna wie~ć, że ona poże-

- l-GASA JDEAU 
ALBERTO C. ELIAS 

CliRITYBA - PARANA - .BRł.ZIA 
~··· ••~e Bóaif'aeio I. 9 (w p~ltliźa kate•r,-) 

. ~ Skład m1e~c1 SIQ w tern samem domu jak rlawn!ej 
obok rzeźni Gumater 

FILJA: Rua 15 de Novembro N.. 31 
Ogromny wybór obnwia 

w••elkieco rodząju po eeaaeh naJnłż&z,-ela 
--- SPECJALNOS'Ć ---

Q.&::..~~SZE 
Wykonane na wzór trzewików do s2;nurowania 

BARDZO PRAKTYCZNE I ELEGANCKIE 
UWAGA: \Jbuwie spr~edaje sio nod gwarattcj4, to jest. gdy sio okuujo 
js kaś '?-.i• okł~d.l'iość, zyl niet wałość o~uwia udowodniaj4c& win~ fa 
brykacJ•, to takle małe naprawy wykonuJe sit dl!.rmo. 

'--~,--------------------
~~~~~®~ ~ 

!{ Aniliny i farby niemieckie 

ł 
Barki B4 TEB 

do farbo~ania zwłc -.,c~.). wyb!akłycb rzeczy. w paczkach z 
Jrob'1enn w.;;kazćwk ma 1 w skrzynkiich po 1 kilu, Wf' wszel· 

klCb kolorach, jakote~ farby anilinowe do kapeluszr, 
skOr, wytworów rt ślinnvrb i napojów. 

ISIS BI«JHOBOL 
naJskateczniejsJy środek d11 Wftlpienia robllchvs wszelkiego rodzaju 

CARLOS LUlłM 
Baa Blachoele 52 - elll·ityba - Paraaa - Bl'a•łl 

.................. ....................... 

Fabr rka cukie1'k ów 
* "A U R O R A" 
l ::r6e:f a :Z:"\:Lli. 

' Wyrabia cukierki w ujlepazyeh gatunkach i karmeli owiniąte w papier 
i (,.ballas") we wszystkich odmianach. 

: Uliea Mart.im A.f'":fo:nsec> nr. 16. 

' Coritilła - Parana - Brasil. 

* 
PATRZCIE 
PAŃST O 

! 
KLIENT 

zali9wolony 
A 

KRAWIEC 
r~wnież 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego -
ZE UBRANIE 
WYKONAŁ 

UBITY A 
Av n j,,. Lutz X ve 

, 
* ' ' * • ' * ' l 

JAN N. 11. ""· 
~===============================-=-=-~--,====~ 

ucz 
Żel~zo sztabowe-okucia1 oarz~dzia dla kowali1 stolarzy i wszel· 

kich innych rzemiosł1 szkło do okien, fat·by, towa1ry emaljowane 

i fajansowe, drut kolc~~sty, łań.cuchy, Maszyny Rolnicza1 jak 

n p. pługi, włóki1 b O.lf, drapakt, siec~karnie_. młóckarni aa· 

ode, łopaty• rydle, kopaczki. siekiery, kosy i t. d. 

W wielkim W) borze l 

Po cenach przystępnych ! 1 

CASA M"ET AL l 
~ 

Jose Hauer Junior & Cia. · ,~~łl 1 
Curityba- Rua 15 ~:'lNó~'f~bro~~ .. ~~:~~ 

s.··;ji . ~- -·~4 ~ 
l'l!llllnnnnnnnnnnifnllmtttlttttflmnmttmmnlfttlllfnilłfnllmllmnttifflilłilm umtrmnllmminnltllt:tnmtrmnnlffltmllflmlll'lft!mnmmmn~ 

gnała się z tym światem, opatrzo
trzona św. Sakramentami. 

Na pogrzebie, w którym wzięła 
udział dziatwa kilku szkół, X. pro
boszcz K. la jkowski, w krótkiem 
przemówieniu żałował, że ubywa
ły siły nauczycielskie, już tak nie 
liczne, zachęcał młodzież do po-

mocy w walce z analfabetyz:nem. 
Muzyka harcerska po pierwszy 

raz zagrała marsza żałobnego na 
pogrzebie ś. p. Marji Chmielew
skiej. 

Sekretarz Towarzystwa 

Jór.ef Szczyka·s~.! 

11 
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Dr. Mirosław o ski 
ył7 aSJ'Itenti kUnłk europejl • lki S l ls i 

Lek:a:rz 2. ope:raito:r 
DOIIONUJE WSIILIICB OPWCII t:llllłlCICm~ l .K BI CYCB 

i.eczv podług uaJno 2zyc.tl sposab6w. &.da ua pwnoeq poouuem Roe~ tgena. 
os,tula wła••lł praeowaię do •A11Ml mikrotkopewJeh i ltt'ldaa 

Marc·na Szy dy &Ska· 
krwi aa ehoroJt7 a1u'7te. • • Plac Tiradent s N. 19 . Chorych ~a,mietstJowyeh JJrflłllm'lfłJe na leoMenu~ 

tD BUJe1 Umł-oe. 
Ba• :lao ~•raao~see a. 8&'J- K•ry&rba 

ma zawsze na składzie: makę pszenną, tytni i kokurydziao,_, eu ier, ryt·, s!Sł, 
~~ dzie, t!łiwki. rodzen i i konserwy owocowe, 

--------------------------~------,------~--~~------ Ma równie! najlepszą kawę mieloną z~ włas ej fabryki. 

LEHĄ ZE 
Dr. Uam"IOiii Jloreira 

Kl'r.llt& edyczno· chirur~i~zna. Specjał 
r otć: ch rtiby oczu, uszu, nosai gardła 
Kr...r.au!tQr]um: uli~a Marechal Floriano 

n. 19, Rezy4enc:ja ul. V·de Nacar 
n. 85, TGiefan 388 037 

- --Dr. ario• lokler 
0Jcrat r i akuszer, specjalność cheroby 
k"bi e.a i p~clterza. Przyjrr,uj• od l do 

9 1 cd 2 ~o·..fgodz. WlECZ. Pn.y ullor 
G ncelheiro Barradu n 111 OJ() 

- Dr, E•plodola 
R ydencja i konsultorJum ul. Marechal 
D., ro n 4:~ Prtyjmuje od 12 do li 
p <'. pa pr,łu 1n u, telefon 151 Ol•) 
- <N Freucisaek Franke 
Ptrz.y JMiije od S o 5 po pol. Kons\11 
t• f)Um ulica BRrao do Serra Azul n l 

Razydcncja uli" Commendador 
Ateuje n 74- ()1 

br. D iza~tc••• 
O~;~ rat r·Akuuor. SpocJalndg ohorołty 
k.Jbl cc i pccherza, Konaultorjum Apto 
k 1 da Mar~o D 6. Telefon n 62. Rt 

zydenQja .R1o Branco n ~ł, Telofen 
n. 601 01 

A n 
ul 

acek Dl'omlewłcz 
012 

) t ... tu ·~ne J; poam bicmiem i bez, 
UOC1 1 k UtZUkU. Plombowama i 

wyjmQ an1e baz bOlu. 
Robot p1er sz rz~ana Ceny przystt 

pn~. Przy ul R•achu lo n. 8, 915 
-- .JoAo . na t lo• 
U!. Mareth 1 Florume. n. 102, przyj 

muje 0 każdeJ g dzmie. v18 - .&u.to .D ciel 
Ui(oń~zony "cmty ta w N. Ameryce, z 
O:lS letm4 praktyk4. Wyryw bez bólu, 

T run ki krajowe i z graniazna w najlepszych gatunk oh 
Kapuje produkla roln jakoto: kukurydz , fa ol , ziemniaki, masło1 j jl\1 drzewo it.p. 

BZED.&.Ż NA.. KOLONJE HWTOW!I.ł. l Dlłr4t.lłJS • .l.' 
CENY PRZYSTĘPNE 

; Posiadt\ filje w Thomaz Coelho i r ukarji 

. '' lfO 
Najlepszy browar w Kurrt!bia poł~a ta i na pro incji 

piwo włamago wyrobu po oajpr1yjjt. p'li""i~~Vth ce11ach marki 
tCrazeirec1 •Pilt~D« 1 •Pomb:u1 »&icarlllQ i ione. 

Kupaje dla w łun ej słodowni jqczm~ .. ,ń roz i tej iłoś(;i 
i płaei aajlep~Jl~e ceny. 

K'UYTYB.\ - CJ.ł.l&:l. Pa r'AL lOS 

Apteka ,, ir. dentes'' 
Walerego Wiłniew ·kiego 

Plac Tiradentss N. ~7 

aczność Koloniści polsey! 
W aptece kł~ której włdcieieltm jes Pol , 

l!i~ w i4zJkil ojllzystyrn i ssaj&a!eeic rzateln 

rozmówicie 

obsł!.1gą. 

S\VÓJ DO SWEGO 

Lł•ral'ia Jlundlal 
Pierwssanodny nkła.l drukarski, intro 
Hcatornia, liniarnia i febryka~j~ k~tai • 
h ndlowyeh. Wybór klilltek i przyrtll 
dO:>W azksloych. Qla kupc:ów se ,;n•c:s 
nvm Ut."utet'll Ul. in ds Movembr() 52 

&Ja•• t!lchm••t 
WJ'l'Oby f~Janso·we. ieluuwa, ulda, 
amunicja, P.arby 1 oleje, wutlkie ma 
terjały dla lntala~:ji elektry;znej, lam 
py etc. Plac Tira•entes o B ~ 

.ADWG AG. 
A~vz•~svi•Hi~~~-M~x~c~~~o~-------,.-.--

i Olt. MACIDe lłlLH 
Prowadz• wnolkio sprawy cywilne, 
handlow Itr]' miaalae raz aitret, w 
kałdej raiejscow 'ci stanu Paraaa \ S. 
Catllariny. K szh a góry płatne. Bila 
ro Av. V ie". 1te M"•eb&do 20. 078 
--r;M.IIRJIIIN tulłs. 
Biur• CMr.;elheirt' B rr das 111 (043) 
--zfA'Vl'b ~Lfiii\A. lA Mll'f A 

Na.łwiqkszy wna l zek dla Ioczen·a syfilisu 
li i:J: ,,9:1. , .. 

uzaany przez NaroioW)' ~eptJ'lalft .. t urowta pultliesn•1o pilmta (n, 11 lut•c• 
1111 rekll, Nr. 2ł 

Zwalru.a skute:mie syfilis bez niebezpi azaliatwa tlla injekcyj. Jest ener. 
tieznym trodkiem, ozyezez cym krow i lekar11twem owiellriej warto~c~. 
Już prą- utyciu trzeciej n~u1zeczki, objawy eh(lrob nawat pewałni•J· 
aqek: pla y, fistuła, pry zez , wr,ody i reu tyr.m, zaik j' jakby je rctlr• 
<:~djal. lJ 85°/o m łe JZl\ tąmatych ·t Uf Z& CłZ 6w kaw łerskicłl, chore• 
wali na choroby s kr tne ohoroby te pezostail\ c ronic:memi i to jest 
przyczyn,, ta tysiąc kohitt z'lmę*nrch cior i'ł na rol'lrnaite niedomagania 
kobieae, nie wledz c zup lnie, co te euoroby spowodowało, 

l fiasKeozki WJiłtarczą zupełnie do odzy-5hnia wa'3aago zd,.owia 
i uratowania waszych dzi ci od prz)bJJch 11adępstw. 

Dla dzieci svfili t cznych je.!t .ELIXIR 91-łt" najodpowiedniej 
sr;em leltaratwarn, ponław t " t kuj" tolqdka i jest przYJtHmym w 
u:tyciu. ".ELIXIR 914 • nabyś motaa we w>~~y8tkich aptekac11 i skła· 
daeh aptecznych w Bro~ylji. 

Mwa.r Ykład vio · Via S P uło, w Sio ęlo 14a 

'!Yanowne Pante I 
W ciągu -i1ch godzin uwoJw6 mę mot cie od kolek macioz• 
oych, jett1li utvw 6 L•dziede ,FLUXO SEO.\ TINAc 

uznana prses NuodoW)" Dopańameat Zdrowia Puhliosnese, piaaea dnia H 
eserwoa 1116 roltu. Nr. 61. 

tPI11SO· oclatłn " Jezt jfl yrtym znanym prod11ktem leczniczyaa, 
lrt6r go skutGk jest naJszyb yro w Ie~ 'liu nitt.!lo ,.uagań kobiecych. 
Kolki rnaciczne leczy w et gu 4-rt. g izin. U~yw y li dni prze<l 
porodem, ułatwta por · J. zmni 1 .u 10lesoi porodo e 1 kolki; i zabez
piecza życia kobiet prx ,j nalltQpst mi krwotoków, t!!.k częstych przy 
por;daoh. Przy mnysh ch robat' kobiecych • InKo• edatlna• 
chi a zawsz& akuttl~;mie i loozy w ;ystkio niedom gania kllbieca, 

Zaleca słę l arzom l o.kuszArkom. 
Jetllyni dep >zytarjusze: 

Sao Paulo AvenldaSlio Jolo 14:5. 

Towarzystwa 

" h r urł 
gl Ilorakiej 

t nt ·quafi 
ularne odjazdy z po ~w S tus i Rio de Janeiro 

do Hcnvre i Bordeaux. 
Komwnikacja n · sybsta i najw godniejsza statkami lu

ksus mi pos ie znym1, t6re odbywa ą podtót z~ Santoa 
do lt~rancJi w 16 dni ch, z statkami specj lnie urzcdzo, 
oymi dla migr ntów, · 6r r11ajd jak naj ygod !ejsze po~ 
mieszczeni . 

Stalki maja do dys oz c· ~ta i.Qf III k asy. 
Podróz·do Po1ski odby"''a s·ę z S to łb0 z Rio cle 

Janeiro do Le H v e a z L H v e do G ni atatki m ~Po· 
lognec, 

Naj liź zy odjazd 
.. c YLON~ 
•ALB t\~ 
.tGiłOIX• 
•LUl'ETfA, 
~HoKDIEc 

Z •ANTO• 

G grudnia 

5 

pr6Qdat bil tów z Bmzylji do 
~ra JlJt t. zo. ( ilhete de cha ad ) 
formacja udziela 

AGENT 

ur py 
10 E JANEIRO 

30 li•topada 
7 grudnia 

20 c 
• « 

31 c 

Is i oraz z Polski do 
zał t ia i li t~ycb iD· 

I a cv prowiez 
A vanidu J .. ui ~avier f'J ~8~ Ku ryty ba. 

.· 

lJ~buje po 'eme od SS 1 ataw1a po 
.wenie od 10$. Robota gwarantowana. 

:aapatarla llłrta 
Korzyatajc:el ltkwtduje 11~ wteltd wy 
bór obuwia ceny niesłychanie tanie 
Pla~ Taracfentes z praweJ strony ka 

! 8iuro rejentsin :Slflr t io Iav' tar&) 
P:-zy ulicy Ma.re hal Floriano Po1x&• 
to 2 a. t42 

DR. GniTAO FARIA 
C A S A .U l C H · L S przy ober li de Nonmbro N .• ro. 

Z łot. w 1817 r ez Alfr d Er sta Brc.he J Ul. Commendador ArauJo n. 24 
010 
---__,.--.....-------'--~ 

Lei\) B oceli ht 
Pu:yjmuje ot.l 8 do 11 1 od 1 do 5 eJ 

coaziny. Plac Tiradenten n 10 
022 

--------------------------
s garnie, pap1ernie i fra 

k tme 

-------------------------asn de .Novidades 
t t mi~ lUStrowane, juruałe, zabawki, 

1r. llits:t do nabożeństwa, łwicte obrazy 
tuetkt, najrozmrutn:o prz.admlOty 
t ....... my. r p-.er.)l w ~lluch ga.J.ll~ 

1 ! riY uli;y ló do ~ÓVfll)ro ńa6 

tedry n l O ,012 

AUKVHWA' SI~ )4A Z\"CIJE 
Racl&IDIJ tylko w JIWIT..aTIWIK, kt6 
t'a •a IWO). ftlJt w Kurytyb10 .Pr•y 
ullą l de Marto a • A. $uper1nten 
dent na Parant ł Bankitr na KurytyiJt 
Bl&,jamln ll'errelra Le1te. 011 

--------------------------PIIID4DZE 
WfrołJCI&Jil 11' ~t~~a mały procent 
dt,d bypotek• łub pod awaraucj, 
bawasów i apoli•• KapuJe sa., i 
sprzedaje 4lomy, &iemu~ • DliJłłtlli. 
!~formacje u rządowego 1 .orrectora 
Godetredo Lima pny uhf:J Mare· 
chał Deodoro n. S8. Ołi 

Biuro Plali: O::erit1 n. 49, Ttltfo!l '~ł 
044 
~llłt~M:o=""~~RTIR!'!;i~I'!"IOiii"""'''b~E~i:rA'!"'::MK'G':"" 

B1ure ullu Bwenes Airu n. li, feie 
011. s~n oso 
- 11 Uttms Viiititli 
~ur.e u'·•• lttO ranoo n 13. Teta 
fen 376 O~ - --Domini 
Poskł zakład kr wiee.kl 

(J'Jiea .&ł•l"e N. G 
Witiłli wyJtor mat.ar~ał•w na ubrauie 

t n1eilm WJhnU~ lifł W raił po 
zeby w M pd.ziaJ. 

ReNta war wana. 
~lWi.: i 

Ma zaw Zt!l na ekłaGłzi WJe).kJ wyb,lr kap tuszy dla pał i daie 
z ba ek! terJałow, pr,;e mioty wł ściwe na preaeoty, oraz.aa 

Warto ,praekoaać •i• o ob:icie o dobroci to arów jake teł e oiz 
kicia ceoaelt III 

o pr w 
m rel icsy 

Han el Polski 
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