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· l T. l • dla .dobra ogółu. Pifa' ny przy ład obu t ch 
W'IAO 1&03:8 -Dl~~ • cnót. ofiarności i poawięcenin1 przed tawiał 

BZĄD POLSKI ZAJĄŁ RIĘ E~~ERGICZNIEJ ;-marły w dni:.l 3 października ś. p, h ~ bia 

Zdrowy moralnie nar6d istnieć może je- Szkctł~ więc, jako zakład wychowawczy, ja . KREt:)AMI. Włady ław Zamoiski,·właścicii:l dób Kur 'ka 
dynie na gruncie religijnym, bo tylko w re: ko ~tstrzy.m .charakt~rów, musi b~ć religif i --Według wiadomości nad sł nych z War. w Poznańl:łkiem i Zakopan g, w g r · b 
Jigji człowiek poznaje swe przeznaczenie 1 ną! ma~Z~J me spełm sweg~ zadan!a. A ~JCi · ;?.l W~, r~~d pol ki J?Ostanowił zaj ąć si~ Tatrach. Od~iedziczywszy ogro m..: d ·, 1 
odnale:źć może swą duszę. Tylko przy po· dzte rehgt]ną. ~ylko ~tedy, gdy . stę relrg u.· gtc~meJ poważnerei sprawami, a wzgł~ · rlldzione, zmarły nietylko nie t 'O hJ na 
mocy religji zgłębić może i osiągnąć swój p_rz.>:z~a w meJ naczelne st3:nowtsl<o nalez dm mebezp•ecz.oym nieładem i nierządem zbytkj, al prz .c'iwni , odm11 ia flC r; ·e 
cel doczesny i wieczny. stę JCJ dlatego, gdyż mówt ona 0 Boga '.lliD'ljq.cym na }"'l esach. nieraz naj skromniejszych w g • J 

1 e 
Religja obejmuje całokształt życia ludz· którem~ nale~y się pierw?ze i w~jątkow n.atychczasowy p lan ma byó rozs~erzony, swe dochody obracał na krzew:, ty 

kiego - powiada ks. Dr. Ciemniewski - i s.ta.now~sko. NI~ z~a~zy te Jednak, zeby re u !fi~c p~zedewszvstkiem łwmisja odnośna w społeczeństwie i utrwalenie p 
rozwiązuje je skutecznie, dlatego tylko ona hgj~ !fllała u~~ocac mne pr~wa, kręt:towa. .aJmle 61e nietyllw kresami wschoduiemi, ziemiach zagarniętych przez Pru:::- ', 
tworzy wyobrażenie tycia i wyjaśnia jeg~ czyjąs wol~osc lub tam.owac pc3tęp. N .. , lecz i zachodniemi. Nast~pnie opracowany ubierać sie po królewsku, a chn l 'ł w 1:. 
zagadkę. czem bow1e~ zasadza s1ę w rzeczywisto~c; ma byó projekt utworzenia delega~ury dla nej, lieraz mocno :&niszczonq 

11~·.oopóki więc religja n~e st~ni~ się .dla postęp Ci?złow1eka? . . . . spraw kresów i mniejszości, a nie j alt _ to go było na podróżowanie zbyt. JW 
wyc~o~awcó~ prz.ewodmczką 1 k1ero~mc~ "Pos.tęp - po~1a~a Mtckiewtcz - ~a było projektowane- podsckretarjatu stanu. największych wyg6d a oo j z .ił 
ką zycta, d.op?kt n.Ie porus:ty, ona. taJemm· sadza się na rozwtJan_m naszego j~stestw &miana ta ma nastąpić dla fegoł że kom- trzeci i· ll'.są, nieraz w tłoku, zadu .. h·1 i 
cz~ch. głębm tch zycm! dopoty., me mo?ą we~nętrz~ego. Je.s~esmy_ w postępte, kiedy petencje projehtowane dla nowego orga- wygo..łzie. Niemądrzy ludie wyśm ~ i 
om mkogo we~nętr~m~ odrod~tc, a. tern s~: ~zulemy, stę m~c~teJszymt, bo to dowodzi nu rz!ldowego, nie pokry waja si~ kompe• z niegoJ uwa~ali go za dziwaka, za 
mem wycho~ac nalezy~te. cz~owt~ka 1 uzbwtc l ze Jestesmy blt,zeJ Boga, który jest \Vszech tencjam] (moźnościfi post nawiania}, prze· l~cz. on na to nie zważał, jeno s1 
,o skuteczr~t~ d~ w~lkt zy~IOWeJ. , . mocnym; Jestesl?y .w postępi~, , k~e~~ czuje- widzianeroi dl p~dsekretąrjalu stanu. M tej. 21~b!a, a za to wyda wał wszystkie osz 

Dlate~o. 'n:' w~ę~~l bądzte u .nas. szkoł 1 ~.Y .się .lepszymi, ktedy nam JasmeJ 1 szczę· scem urzędowanta delegacji byłaby War · aca. na pożytek ogółu albo na powię' ~ e 
nau~zycteh n.tereltgtJny~h, ,t~m V;'Ięc~J wychc:>· ~hwteJ, Ja.ko połaczonym ze źródłem światła sza w a. maJątku , k tóry od daw:~a zgodnie z wolą 
wame młodzteży naszeJ shzgac stę b~dzte 1 szcz.ęscta! ~marłej swej matki P05tanowił ofi ać 
po powierzchni. , . Religja ~asza, któr~ jak najściślej łączy, OKHUTNIK KlE OWNII\IKM CZEREZWY- krajowi. Słynny wróg Polaków Bisma kJ kt6· 

J?late~o ~asł~m nas:ych szkoł powmno ~as z Bog.1em, S(?rawta w nas to wszystko 1 ~ CZAJKI w SMOLEŃ;,KU. l~Y p~zed kilku dziesiątkami lat trzymał pr .. ez 
byc: "Bog 1 Ojczyzna , bo było ()110 ha· t dlatego Jest naJlepsza gwarancją prawdzi· dług1 czas rz~d~ Niemiec1 bał się dzi . lo o. 
sł~m naszych przodków, religja zaś w szko· wego postępu. · Z Wiłoa nadesdłl wiadomość , .iie na kierowni· ś~i Za~o~skiegoJ więc sltazal go na t11 gna. 
l~ powin.na. zająć m~ejsce na~z:elne. Jeżeli r~· Znacze~ie i doniosłość szkoły zależy prze- ka czerezvt \·czajki w Smoleńsku został przez me. Z W telkopoiski Z, majski przen· s się 
hg]~ ~ ~yctu c,złpwteka p~w1_nna przewo~m- dew~zystkte!". od tego, czy religja zajmuje bolszewików wyznaczony, Filipopp, znany do ~ałop_olski i lam też, do Kuźnic pod Za· 
czyc t kterowac Jego sumtemem, to zarow· w meJ własc1we to jest naczelne stanowi ok rut t .k, któt•y w łatach 1919 i 1920 dał si(J po• kopanem: pi·zeniesiona została wówcz s z 
no w roe:izinie, jak i w szkole religja po- sko, nie dlatego, żeby przez to uprzywiłe· znać ja!!o nisu~łaga~v. mo~d~rca. ~osyła_ł on Kurnika założona w roku 1882 szkoła do• 
winna stać na pierwsze_m miejscu. , . jo~ana była _jakakolwiek osoba lub jakikol· na .rozs~rzP.lame dzJeSif,\t~.t l set~ t ~~~zt. Ze ~owej pra~y ko~i t. Szkoła ta w dalrr 3m 

Wizak szkoła ma metylko uczyc, ~Ie 1 wtek przedmiOt nauki, ale źeby w szkole 1 ws .. yslk~ stro _g~bern)l s~ 1 n.)k\e~ nad· Ciągu r zwajała. Się w KuźDicacb ku wi~ ie. 
wychowywać .~zieai. ~\Yychowy·wać,-to _zna· wyró!ni~ny ~ył Ten, któr.y jest Stw.ó .,. chodzą.; I~d ""' 1• ż chło~l z ko~u·q "b . mu p ź 'tkowi kraju. Pr~ed kilnu mies c • 
czy _uspoł~cznrc czło~tek~, przygotowa" go 11 \V~- Ct~'t l ,Oplek~m~m c.zł<?WJeka i który ki . .l~ml. P.ows u J f.;aC ~ a o r d z . . • • z mujsk'ł s łn'aj c ia ~ a c: i ra 
d? zycta 1. ?o obowtązkov: sp.~łecz~J:ch, a ruJe mew1~ztalme Jego. krokami; żeby temu mne gub~rn]e. . . . ' · menD ze kt bWej mdki, z .sał 
coż bardzt~j n~s uspoleczma, mz rehgJa na· Bogu-Stworcy przedw1ecznemu oddawano . W adkl mordowani~ urz dmkćw sow1 C·. ogromne swe dobra krajowi. Dochód z nich 
sza, która uczy miłości Boga i bliźniego ? cześć należną w szkole. ki<'~ 1 ~apady na od~z~ały czerwan~cb zda· ma służyć na utrzym nie szkoły w Kuźail 

rza]ą s1ę coraz cz~ścteJ. cach, na wychowywanie niezamotncj mła• 

łopoty Anglji. rz~du fejsala, a. raczej jego doradcy angiel
sktego. Coxa śwta~cz~ fakt, ~e aby ściągnąć 
podatkt bombarduJe stę wsie arabskie z ae· 

Mniejsze państwo, mmeJszy kłopot; zaś roplanów! W Palestynie zaś - jak wiado-
większe państwo - większ) kłopot mo. -- rząd "księcia Sam.uela ma przeciw 

Imperjum Brytyjskie jest olbrzymięm pań· sobte 80 procent tubylczeJ ludności. 
stwem i dlatego posiada wiele kłopotów z Naj~o~szy je~t konflik~ Anglji z Egiptem. 
różneroi narodami składająceroi się na to WłaściWie konflikt trwa JUŻ od lat przeszło 
olbrzymie mocarstwo. czterdziestu, t. j. odkąd Anglja usadowiła 

Wilnosonowska zasada o samostanowi e- się nad górnym Nilem i obję ' a kontrolę 
niu narodów coru: to więcej umacni~ się ~ad a~ministracją . Kedywa: Obecnie Egipt 
wśród poddanych króla Jerzego V. Jest mepodległym 1 ma byc w krótkim cza-

Kanada, Australja, Irlandja, a nawet Po· sie przyjęt~~ do Ligi .Narodów. Żywi po
łudniowa Afryka domagają si~ cora:z to nadto ambtc)ę, zdobycia dla swojego króla 
większej niezależności, Taka Kanada naprzy- tytułu kalifa, który to tytuł nosili już wład
kb•d od!llówiła ratyfi~acji traktatu l~~ański~· c~ Egiptu po. upa~ku kalifatu bagdadzkiego 
go z te] przyczyny, ze w konferenCJI lozan· az do podboJU Eg1ptu przez sułtana Seli
ski~j nie b~·ała . udziału. W połu~niowej A- ma l. ~wolany przez uniw(!rsytet Al-Azhar 
fryce zwyctężyh w wyborach mepodległo- do KaH·u na rok 1925 kongres panislamski 
ściowi nacjonaliści p~d dowództwem gene-l ma postanowić o losach kalifatu. Tymcza
rala Herzoga. sem rząd egipski, kierowany przez wiaro-

W Indjach rządy angielskie zwalczane są l łomne~o ł?atrjotę Zag!ula,. dążąc do. ~grun
przez całą inteligencję narodow~~ W Radzie tow~ma mepodległośct Egiptu, podmosł pre· 
Prawodawezej wict.·k•óla nacjonaliści hin- tem]ę ~o S~danu, roz!egłeJ kramy na? gó:
duscy zdobyli już bezwzględną większość i nym Nilem 1 u brzegow Sa~ary.. H1~t~~Ja 
edrzucili budżet oraz sztreg projektów rz~· Su~anu po v:atka~h z Mah.du~ J~st sc1sl_e 
dowy<..h. Nie wpłync::ło t0 na bieg admini· z~Iązana z. ht:;toqą usa~owiema stę .An.glt
strac.ji, gdyż uchwałą Rady może zastąpić ko~ w ~gtpcte. Sudan ,1est. dalsz~m c1ągtem 
dekred iqóla angielskiego. Atoli opór 300 dol my. N t lu ku P?łudmow.' z~uowno J?Od 
miljonowego narodu staje się coraz silniej· wzglę1em geografic~nym, _Jak l etnograftcz
szy i rząd angielski oswaja si~ już z my- ~ym. Przystęp do meg?, zwła~zcza do sto
ślą rewizji konstytucji hinduskiej w najbliż- h~y Khartum, pro.wadzt do Eg1ptu .. Złącz~
szym czasie. W celu zbadania tej sprawy ma Sudanu z ~gipt~m do~ag3: się ta~ze 
zamianował specjalną komisję. Nacjonaliści w~gląd. na bezp~eczenstwo ztemi faraonow. 
hinduscy zadowoliliby si~ dzisiaj konstytucj~ Ngt~d d~~w~ęeg.o,. ze Zaflu! Pa~zf,k zmu~okny 
dominjonalną, ale i ta konstytucja dopro· z zt s J~Z na s .raz ang~e s ą . na a
wadzie może do wyrzucenia Anglików z nał~m Sues~tm, brom zdecyaowame .Praw 
Indji... Zdają sobie dobrze sprawę z tego Egiptu do, .... udanu. Na .tern. tle po~sta]e z~. 
urzędnicy angielscy w Indjach i oni to zwal- taq~, w k~o~ym rząd an.gtelskt staJe stę .?bron· 
czaJ· ą głównie wszelkie projekty rozszerzenia c, tmpeqahstycznych ~~~e:esów Angl]I prze· 

t 
.. 

1 
• d k' · ctw prawu samostanowienia narodu arabsko· 

au onomJI un us teJ. egipskiego 
Nie lepiej przedshwia się sytuacja w kra- · 

jach mandatowych: w Iraku i Palestynie. 
Tylko groźbą represji wymusił Londyn na 
parlamencie bagdadzkim przyjęcie układu, 
który królestw() FejtSala oddaje faktycznie 
pod protektorat angielski. O "popularności" 

:SUDOWA DOMóW UHZEONIC~YCH 
NA KRESACH: 

dzieży w duchu połs:.im i katolickim, u za· 
pornogi dla najzdol11iejszycb1 żeby mo~ U wy. 
żej się k<ształció, na utrzymanie zamlm i 
lts1~żnicy w Kurniku, na zakład naukowy 
do badaf1 nad hodowlą i ochroną ws~ Jkie• 
go rud~aju drzew ora~ naletytem ~ s a· 
niem ich diewna, Sl:lkow. iiści i ·od ; 
na krzl;twienie wśród luduości d br 
k1ch wiedzy rolniczej, na rozwijanie 
dobrach przemysłu i zaprawa z j .~ b1 
oych ul~.:.pszeń Na t(;Ul wszystki m c"uwać 
ma za ząd złOŻ'JDY z przedsta icieli Z'" 'lu, 
uczonych i duc"lowu:ństwa, z bisl up~m ltra· 
kQ,wskirn na cz,Je. 

Rząd polski, który juZ zarządził na wiei• 
ką skalę rozbudowę dennów mieszkalnych. 
pr~v ępuje ob~cnie do budowy dernów U· 

rzr~dnicl!iych na kresach. Ze względu na 
\\la unki, w jakich znajd'Jj się obecnie u 
rz~dnicy kresuwi1 je t to działaln~śó bardzo 
,jooiosła,-W roku bieżacvm przeznaczono 
na ten cel 5 milJOt ów 400 t &i~cy złotych. 
Z tego zużytkov.·ano już 3 i pół miljooa. 
CElem rozszerzenia ł kcji budowlanej dla u· 
rz~dników na kr sacb. ministerstwo skarbu 
zrezvgnowało ze sum ;vstawionych do tt>go· 
rorzoq~o budtetu na powi l~szenie główot..j POWSTANI"& NA BIAŁORUSI SO· 
centrali w Warszawie . WIECKIEJ. 

ROZSTHZELANIE BA~DYTÓWA l Z W~lna donosz• ~ że na~e ·ły .t!'!m iat 
Sa,cl Okr~;g~wy w Równem na sesji wy· d~~ości o powdtn~m na ~~a u et 

jazdowej Śł\dU Dora:t.nego w OsttOgu w dniu lu 'J. we.dług t~ Y'l&do.rnoścl, . p ... st • 
3 paźdz. hr. skazał mieszkańców pow. Ostro· czyna. SIE; szer .. y~ w łul~u ~~ ~o 
t~ktego Józefa Popławskiego lat 23, Tr1fooa głó~me n~ sk1.1teA rek I~YCrl r. b 
Andrzcjczuke lat 20J Hilarjuna Sarańczuka z Białorusi ma by~ V.:~wotone . 
lat 20, Leona Kolib~ lat 24 i Michała Hlaściu• n :~h ~~~de~ pro~t.n~JI Hćż~e . ~ e 
ka lat o3 na k!l. f~ śmierci przez rozstrselanie, ffiln~kle), Wl łebsklC) l S~Oltn'hl ) 

Skazani~ uzbrojeni V! broń. palna .w nocy ~a dama .zbi>iża Rzą~ r;SLlw!~tów 1 ~· 
20 sierp. rb. napadh na m1eszkame I3aacego r ~ reBJam •. W dn.~ 0 P Z.AZ. o _d •, ł 
Ostrołogowa i steryotawawszy mieszkańcówJ ne) g ard}t # , k~oczył ~o wst l t - • 
dokonali rabunlm garderoby i zapasów su- pow. Smolt-n::;~•ego ~qz1~ z~B ł ptz 'f 

kna tegoż Ostrogołowa. Obrońcy i rodziny grade!ll. kul, DzleWI~Cl~ Iud~1 _p~dło t 
skazanych skierGwali do P. Prezydent" Rzl)li· na. mieJSCU.!- Na~ycbm1ast wysłano Z.! S . 
tej prośb~ o ułaskawienie, której p. Prezv- lensk~ e~.sped~9'= karni\ . z 7 kulom ~. r~l· 
deot Rzplitej nig uwzgl~dnił. Wyrok co do ~hłopl , u.z~dzi~l zasadzk~4o l wymor~.,w oO 
wszystkich skazanych wykonano. zo~mer~y. Zołmerz_e .sowt ... ccy _rzuc11 do 

S. P. HRABI! WŁt\DYSLA W ZAMOYSKI. 
Wojna zub.ożyła wielu ludBi1 wielu przy• 

zwyczajonych do dostalltOw doprowadziła 
do DE;}dzy 1 ale z drugiej strony niektórscb 
wzbogaciła i otoczyła nieznanym im przed .. 
tern dostatkiem i zbytkiem. Widok tych 
wzbogaconych, uźywających dostatków. wzbu. 
dził znów w wielu innych pragnienie takie. 
got powodzenia i tym sposobem wytworzyła 
sit: wśród ludzi wielka chciwość i cb~ć bo. 
gacenia się choćby nieuczciwemi sposobami 
Im bardziej ·zaś aoszy się chciwość i sob• 
kostwo1 tern rzadziej spoty'ka sfę of1arnoać 

ucieczl•, pozostawiaJąC kulo::lloty w .. f ch 
powstańców. Gdy następnego dnia d a uł · 
ki piechoty sfiw,eckiej przybyły do w 1ic• • 
niooej wsi, nie zastały żywej dusgy. Lulll >ść 
kilku okolicznych wsi rów'lież pociąu'l w 
lasy. Niejaki Michajłow, były oftcer · mji 
carskiej, syn popa ze wsi Stobna. stan ł na 
czele 200 ludzi do walki przeciw o So· 
wietom. 

W Smoleńsku ogłoszono już stan ro; 
jenny. W wi(lzieoiach smoleńskich :. Dniac 
prem• znajduje si~ 6.000 uwiqzion ·ch łoa 
ścinn, podejrzanych o współudzi ł w r. cii 
powstaliców. • 
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.\J.aLEGIIDTTI Ji'II.HO. 
LICZIT'NIE OOOLNI: 

-.· -:noś!:~ t n ~m~v l~0b!e;;e i dz!e· 
Pr·y!":·~;. d 10 do 12 i od 4 

f·l.l. n.; r~:w icncja: ul. Com
o.!'"'f ... •nv n. 5 Tdefon n 850. 

o 2 

U lC.LZY·rr, ;~,ć PO~WlĘCENIA 
ł'iE -~w.;zEGl) 01JMU bYJ::E 

t.O NA POMOS.ZU. 

O:~ięt!i staraniom księt-; Y..isJO· 
: ;:~r '·'? '.:'5h:w .. t Jh Żf'<fi!l, szczególme 

'lto •m·l. Dn:::-.·ew<;ltieg"ł ~!E ~:rze• 
u WSi'YS' ki rn oz1~ki seroec~n..,j 
of; Nt ś:!! nn"lzych ror.z,.,,wvrh k·J· 
ło•·ł!-J~ w i icb dtilł<k sporo gro· 
s .a od~~ł'''ln do kr~JU on !.l~~o· 
r"enL:! r ol;;kkh dt>m6w mis\ iskich 
Z~ro'll?d7.ecia Srowa ł3o2i'go. l grosz 
t f n n•c pvst-:··dł nr. m,arnnl pr7.ed 
wn:e prt:\'5Ditsz~ł budowę pi-.:r. 
ws · ~o domu misvjnego~ kt0rrg · 
;·ośtm(!Cf'niP odoyło się dnia 1 
p~źdz. br. U·'('(';;yst<. ść poświęce
' ia tego domu opisuj!! ks. Dra· 
ph'Wbbi oa~łep 1jr-łco: 

Dnia J ~;·ź:1ziemilia b. r. No~j 
prz~;"'n~k.bau~jsgy Ks. łi3iskup u:. 
Kl,mder, suft<lgaa cbełmińskiJ do• 
koo?:tł pcświ~~enia domu mis~jne 
go w Ućrnej Grupie w powiecie 
~wicckirn. 

Nicz\\ykJc\ l1 uroczyglośt oo· 
w nu a z w r6c'ć u w gę szerof>ich 
hół społt::cr.eń'.lt wa polskiego na 
l121eło misyj n e w l:'olsce, k tó:e 
c czkoiwiek UJ począ.tk.1Ch1 z1powia 
dr. ro'?.wój na v;y~okąsk}'l!ęJ o i'e 
cit.~na naltżytel oce:1y i odpuwiP.· 
cnieg1 poparcia ze stro!ly społe• 
<Ztńs'wa pol-:;1\i.:'g.-); 

Pierwszy ta f, i dom zasiał założ•'J1 
'l f w B '{h:<'lliuJ a ~dv Bytom zn· 
~tal przyłąt·zouy do Niemiec" pol• 
scv misjnnar:~e Sbwa Bożego plZ.:!· 

nieśli sic: d J R ybn!!a IJa pol~k1:.n 
Górnym S!ą.:;Jw 

N1 tułoz"nię (lrugit>gn domu na
byli .:.\! jo • ... /f.! Sit.: w.;. lhżegr• rd 
Rz~dl_l po'<'llm g0 resztó<r. ·l} ~'tnpar
ca1ov.·anego :t.uialku pobismJ.rkMłl 
skin.• , w O.·; .,. l G·n ., :1 1 r, . ., .... c - "' : . - - ~~ . _" .. ,. 

tć·."Yki {~j n< 1 ty utt1i; 300 n16r~ 
zierci, pięltov, ':llielki p ą.- 1 z:; bu. 
dowaniu gospodnt·c~e z,H~ obszo;.•. 
oy clw6 .. , który rć rmie-~ !H.leżał do 
rt>sztnw:d spahł sie dv tr-g J stopni i 1 
~~ ~o trz,:ba bvło edbudow~ćJ przy 
cz~·m U'. uwzględniOUi> cele iakirn 
nowa buJowa mhtła służyó Odb'l 
dowame domu trwało pnwie rok 
CJły, a!bow1em cz~sto dla brć:kU 
pie ilędzy, prac(' posuw=<ły siQ iół· 
wicn krokl!!m. O.:~lattcznie dziąkt 
ci' ś wi~c-eoiu i w ·rl i wałej en<:rgj i 
01ca Tvrn~sza I'ueh"lv, SUP';riora 
p:rlskich M gj JOlt'ZV Sł JWa B Jtegl.), 
w _;:>'JCZą'.kach wrz~'śn;~ dom był o 
ty;(' wvkończony, .ie można było 
pomyś!eć o pr~yjmowaniu kandJ• 
d,, t()w misyjoydt i o w~o poświ~· 
reniu, ku c;~:Hnu - zdając sobie 
S!H'aw~ z do"'iosłnśr:i dziPł t, - Z>.h 
proszono Najp ~'z "wielebniejszego 
K'.l bi~kupa dr. Klundera, suf-agR• 
Da C~d!Diń ;;kiego. 

( lJoh- ńczeoie nadtąpi). 

Maszyny do pisama, liczenia 
i do szycia 

ropPawia i cs7iei 
BlRUTA DERGINT-RA WlCZ 

przy ulicy Augusto Stelfałd 34 (róg 
ul, Colomhc) adres l)oc.ztowy caix ,X• 

Curityba 

!::lpra w a nvsvj ?.P gra nifz11ych jest 
it·dn~ z O!ilpiluiejr,zych spraw od 
rodmor j Pnlski, Roz'i\Ói 1dd mi• 
syj· ej w narodz'e jest miarą jego 
ile a rtligijnego i m,-,Hą zrozumie. Niemcy. 
Uli ~w go t)boWi<~zku l.afolick'•·go IIJemcy podnoszą ~tlarm z po· 
wzg eiun K·-'śd Jla i wzgli;Jem me· wodo ewt>ułualnego powołania 
Lświe,'•Hl.t'b ctotqd ś~JmHrtn pM w. J•ots"-i i t:~eeh łlo kontroił mi· 
d,;l\1l ~~ wbry narcdów. JiQaroej aad ilłemcawi 

Z ·czliw-1 opi~ka ł pi1parcil' d~ie. Pod rylułeln » UwJeczc:ieDie szpie· 
ł 1 misyjnf'g'l pr;.-;r~ ff,:.ry rtud·:-rwe gost'Na. wojskowt·go<~ ogłasza na· 

1eot śW!rtdcctw<'m ich dojrt.ałośd cjor.:tdiblyc,~oa •Deut~'cho Ta~~cszd· 
~ t.l'll\cr.~•eJ. Widzimy np. j1k urzę lung• tek~ t ~~lanu kontmil miiltar· 
t.uw.I i~' ancj21 która u s·ebie prze· i.lel • .:Joływaml tfgo planu były 
ś łu e zakony i powstrzymuje roz;, int~:resy F :JnCjl 1 jej wusa!ów, bio. 

ój Kośc oł~& stal~ i skutecznie po rqcy\ h coraz blrdzit:j gNc: w Li 
piera swa <nlSje z ~gro?nirznt'. ~.he NJWdt)W i do tnuru p!:zypie 

Rozwój mis\'j z;::grantc~Tlytb w ra1~ ukdult;iflt\ d ::l 'gaCJę ani:'LI 
o./atoir:h czasach dokOil::tł sit; w s:;ą. Oburza lo 011Jbat·dzirj 01gan 
Jru •1 j połowie z.~·st:łE·(.p tsfuk·cia. na~lonul:styi~zny. le przew1dzhme 
Wi •ziPI!śmv, •ak w owym cza~ie j-..st ro.!.szerzcnte .;prawoieuia do 
w' Wlo~z,'th, Il'«r.pnnji, Br'gii it.O!l!roli n~ P·)lsk~ 1 C;:~>chosłr:~ 
, . ~.:czegó~nie w Nicmczf'h powsta w Cfe. G .iy d' doiych~.:~asowy h 

1czoe towarz)'slv!a. misvjne, i .,zpi· gów jcs~c<.:e SI!J prz.~ł4czy t>d· 
<1lt olle doszły do m~bywałego wz• ti'.a i Czt!dhlLiłowacja, Sl:PH:•guwle 
łjU dzi~ki uswiadomiOUl'IDU i O· U,!i Na codów-to tOO:!.!l \ subh~ wy. 

flarnemu p·lp3rciłl spC~łccz• i11twa a 11b aziC co N~~:mcy czeka. Ltga 
vawet rządń.w. N. ruuów •jdJ 1U.ła tym pbtwm 

\\., n 1 b ., :;w•JJC wł ściwe vblicze (?) 
~;. ~: S1X', w ep(tre za .orL W1 o 

ro~Wljlł nzi· ła rmsyjnt>go pon - Rewi•Ja a przedsławiciela 
'4 1 (· Eli~ było mozna. borLąd y r.a .(}ara." ()y•·yla. 
l .. r('z >, z•_hłJąc~ s<•bie spraw~ z :io Z rozkhZU wł<td~ CC"tltnduych, 
1 w:;Jcści roz1:voju dzieh mi3yjaf'go połlcjf!. c!vaorH1ła rewł~ii u lute;. 
d'a naiodu, r.l~ dcp:Jszcz}1ły de za· s?.rg J pr~;eda·aw:deia w. ks. Cyryla, 
Jdadattia połs!iieh dernów wisyj nt:n1 toca B lgrada. PoJ\:zas rew1z•i 
n\{!h. S :d tBż liczna rułodzi~ ż wzi~to d:;!mmenty, stwierdzaj~ce 
pol::;i\a , któia czuła w sobie po fa:tt przyJgCilł prza~ ks. Cyryla lf· 

ło W\'ihlki 'JR. armiE; tylko W!lku· 
tek oJb"'zym!ch t.brojeń oiemiec!dch, 
k!óre ,,mns.z:Jły H.ot4jt: 1 Franci~ do 
przyg .•rnvania Ś·f'Cdków ochronn;eh 
prz~·'JW 1 ·~waz;1 oi.•mieckiej. D !t~j 
powisrt K)koWCi~W1 ie Ni rncy hn· 
d!.li4 w ,'osji (ilb,zymtą 1łnść !at"w 
Mt.· 1 prf-'J1Pl•lWUjt,\ w f,brykach 
s.:n.'?;"'r .irh w:vs·-łll ~o!u~ odwr.· 
tow~. · • 

KONSULAT 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w Kurytybie. 
KOMUNIKAT 

. Konsulat ~· ~: w Kur~tybie przypomina wszystkim posiadaczom 
pozycze~. (ObligacJI), zakupiOnych bezpośrednio w kraju, że termin 
k?nwersjl na pożyczkę złotą upływa dnia 31 grudnia b. r. Interesowa· 
m powinni z~r?cić się. bezpośrednio do Urz~du Pożyczek Państwo· 
wych przy Mtmsterstw1e Skarbu w Warszawie. . 

Danja. 
Bo•b~oj" i e paitdwu doń· 

sld ego. 
Z Koppnhagt <1unos'ą. że w 

Fo1kst!dngu d!:ń kim wuró.)ł mini 
ster WOJDY no ' Y projekt ustawy 
co do Nzbroteum Arm;ai marynar 
ka1 milltsterstwo woj v i mm1sh;r 
stwo m:·Hyna•kt roaj~ orztstać 

. istn er. Za:tJBI()ll:\ tet bQdziH obJ 
wiazltowa !SI ~:n wojskowa. ·
\Vszys· ki e tWH.! ·ii~e zostan:& .mi a~. 
czone F .!>ry:u funun ~ii i bfoni za 
ui;•oinrt~ zo;;tuną na ,..rzPdsi bror 

stwa przernv~tow pańltwa. Z·1 l!US' 

wojsita u' •Rorzt ) 1e z .stan-& r dri~ia 

ły poh ·jtJ maJ~C.e do;J 'maglł ć ż;;.n· 
darme :i i adm· Ji3t.ac!l cł IW j p zv 
atrzet~,n·u g~lł·Iic 1 utrzymywar,itl 
p!;rządttu Wd'.'l!Ht rz kra u. Muy· 
narkQ ID "- zastęPOW fl Ó slrlłŻ m rlt• 
ska mdjąca c~UW<~ć nad bezpie· 
czeństwem w rwrtacb. 

Rosja. 
(1~ojoość so,~ieeka. 

»Tel. C JUlp c dun.Jsi ~ Pary~a; 
te w"'dług wi&domt,ś:;i t)Chicagc~ 
Tribuaec z Rygi. 25 ;edn:>stek ro 
syjskiej floty b'lłtycktej otrzymało 
ro~ka~ udania się przez Kanał 
Suezki do Władywostoku, P onadto 
r:tąd svwieeki miał o~tatoio guni· 
zony swe na granicy chińskiej i 
moog 'Miuej wzmocnić czterokrotni•!, 
ora1. r •• gromadzić zoaczna zapasv 
amumc i w garmzonacb granicz•1ych 
Trock1 on·zymał Wt'zwanie do na 
tych m,,.. ~t owego powrotu z Gru~Ji 

do Moskwy. Wszystkie te zarz!l· 
dzE>oia stoJi.\ n-wilłzku z sytu ł<'Hl 
w Chu1 ~th. P e-:.sonel poselstwa s:11 

wieck•, g•J w Pekio1e został uzupeł · 
'Hooy wybitnymi przewódcami so 
wjecknni z Moskwy. Wśród nich 
:ma!dup~ s·q takte bvły sekrettJ.tz 
Krassmo w L ·Udyuie Kl1szko. 

Czecho~łow ctcj a. 
Słowacy przeeiw Czeehow. 

. . P?wyż~zy Komunik~t nL dotyczy tych wszystkich, którzy zaku· 
p~lt pozycz~•. w Konsu!acte R. P. w Kurytybie. \V tej sprawie nastą· 
pi we własctwym czaste osobne ogłoszenie. 

Konsul R. P. MISZKE. 

i być rno~cl, ~e doczPkamy si~ na 
re::;zc;e tej chw11i, ze Polacy sam 
bęią uprawiać na wielką ikalę 
tawę i b;1w,łoę i wysyłać Je do 
Polaki, ktńra tak b"rdzo tych pro· 
duktów potrzebuje. 

Z'\ '.Vił\zuja sią w Ku.·ytybie pol 
~kle T )WtH'?.ystwo kolo:1.izacy~ne pod 
nnwą •Companbi:t Territorial e 
Coło01sadora do ParanacJ maj~ef' 
oa celu pareeł!{ci~ zitlmi w Para• 
nw, względnie stworzenie nowej 
w1elkifłj kolonji polsit1ej. Na cr.ele 
•ego tr1warzystwa st!łnąó mają wy Do n 1wej kulon!i b~dzie wy bu• 
b1tm obywatele polscv, zo2ni d;J, dowf>na nowa droga, która znacz• 
brze ze swe1 uczciwości i dzit.tłał. nie s~róci odłegło~ć i połt&czy ją z 
nuści dla dobra kolonii polsk'ej w D 1b · ~s:& lioH.ł kolejową 
Bragyl:i. W"r.lawane mają, być akcje B~dzie lo wi~r r ierwszc polskie 
po 1·000$000 które bed ic możlla towar~yst no teg() r\ldzaju i już dJu1 
n t być za d 1pł.>ttą 30$000 na koszta tego powinno napotkać u wszy. 
r~jestracji. ste~płi r~~dowych i lp. słkicb rodaków zainteresowanie, 
drv?~ae wy.dat~t. Pos1adacz takiej uznanie i poparcie. 
-tkC]I b~dz1e m1ał pr~wo pierw~zefi1 • • • 

:ltwa ptzy nabyciu ziemi po bi!.rdzo 1 . Jezeh teraz Dl~ popt'zemy tego 
p. zystepnr~j cenie;~ z:;,ś kapitał wrJ plerw~z_:go. polsk1eg_o towarzystv.:a 
łożuny na nabvcie akcji~ b~d-zie aż l !o~~n:zaCf)nego~- lo 1 n-adal bąd.zte 
do czasu oddania mu w posiadanie kolomsta polski w Para rue załe~ny 
~iemi oprocentowany 4 proc. rocz· o_d obcych spółek, k~~re. w ~alszym 
•ue. Ponadto każdy passadacz akcji c~ąsu. b~dq go ~Y~YSH~Wd~J 1 :ądah 
bqtłzie brał udział w zyskach 'ei'l od mego za zrem·Q, Ile 1m s1~ po. 
towarzystwa. Jedoem słowem b~dzie doba. · 
to instrtu?l:i, jaka powino a jui R .. dakcja • Gasmty polskiej c ży. 
była 1stmeć od dawna.1 bo daje czy nowo zakhdającemu się towa· 
swym. ~z~_onkom (a~c~onis~om) bar· ~zvstwu1 . ~ całego serca, aby 
d z~ Wielkie korzyści ll'Obi naszych JP~P wysiłki i starania u wieńczone 
kolonistów niezależnymi od obcych ZIJS' ,ły pomyślnym wynikiem-dla 
podobnych instytucyj. dobra naszej !{oloo;i, dla skupienia 

Towarzystwo to ma :!ltnbr na- jej w 1ecln" wielkf4 całość i uwol · 
być wielkie obsza~l? ziemi nad rze; nif'nia jeJ od zależno~d nbcej. A 
ki\ Tv hy. u~o<l~e przez kornou.. n: szvch rodaków prosim ;t, aby w 
t .nmych zo-. Wt'OW za naj rod ·a' tr· ważn<l; ~ 'r'•wi, lei to. a li '51"" 
n_~<'j3zA w cah:j Para?ie, nad)}i~Ce z ws. ~ hasłem •swój d :l swe~o c 
stc nawet ~n plantacJe kawy i b i O szczegół .. ch napiszemy póź. 
wełny. Wtdolu w ą3 sa świ~::tne1- niej. 

nie. I zrtowu prym dzicrżtl to r.~a· 
rzyszej.Podr.Z{t S g iy towarzyBz M"'c· 
·ion '•1 1 B "ihcheid rozbierają Pr.!, 
~1 ~! C łll E11ropa ! śWl!łt nni r•a 
mt•m··ot n'e przeetał f"b ·lować 
b· oni. arrnat1 gazów trują.rych 1 

-a "O, lan6w. 
C:~łe Si'lr łeroz ń"'wo polskie o pol• 

tdfm lotnirlw·p powinno myśl~61 
··•:vl! •J :lnzvd-'ć się. 

---------------------------
Prym 7cje k s .Alojzego 

D?mań~kłego. 

prowadzi po tej drodze ciernistej, 
ale wzniosłej i Bogu najmilszej. 

Cała rodzina państwa Domań· 
skich tJ. pani Weronika Domańska, 
państwo Józefowie i Kazimierzo
wie Domańscy, Modestowie fala· 
rzowie, Kubisowie i Plombonowie 
wraz z młodym kapłanem składają 
niniejszem serdeczne podziękowa
nie wszystkim rodakom, którzy ra
czyli wziąć udział w powyż opisa
nych U1 oczysto.::iciach. 

Dnia 23 listopada br. o godź, 7 w l • • Ó • 
rano udzielił J. ·E. ks. biskup D. f ZID 8 Z PO f ZJ li 
joao Braga w kościele katedral-
nym w Kurytybie ostatnich świę- (C!,.g dalszy), 
cell kapłańskich ks. Alojzemu Do- Po nabożeń.1twiP- i po sltromnyru 
mańskiemu, zaś dnia 30 listopada pusiłtm u Ojców Jezuitów, p. Krzi, 
br. odprawił ks. Dornański swoje ż lnowski1 prezP,s Tow. Pol. w Sao 
prymicje tj. pierwszą uroczystą mszę Paulo, zabrał mnie i gwno rada· 
św., przy której asystowali mu ks. k.)w dJ swt go ::L.mHJ ua ob,ad, 

wołanie dt !ł!ana misjonarskiego tulu ces .rskiegtJ. Arest.tawuno syna 
w b ak-1 polsktlh, wst~nowała do l' B· l~'ttd ~. k ory pu;ez dwą doi zoa1· 
obcych a_ prlLwunie Diemieckich dował si~ w areszc1e Rewizja zo, 
d•'.:J·Jów misyjnych. stała dokonaoa .na ił\dJoie prz"'d 

Skoro Jedtluk Polska odzyukała 1 stawicidstwa sowit ckiego, które 

W r . Je 1 :st:c~htŚCl :dowac:.uej aoz 
saheg 'i na pogran1czr~ w~gierskiurn 
przywtdca aur norni'5tów sł~wa 
r.kicb, . s. H iitlka obchodził SZ<.'ŚĆ 
iłzt<>s1ą•ą roczrth; c)Wych uwdzio. 
Urocz· ·,f. ,~6 ta z ·miemła się w wiei 
ktł ro,J ł f s a c.~; a ot yc?.:t•Sl'l.~, klt.1ra 
pod \l.i,gl!fdcru wrv!;i1 bo oasl!o·u 
w ob"C Cz "how· f)tzek tlC~\ła wszy 
stki~> 'o 'br.4~ '1We demuu:st:-ut,c 
lO 000 ·)y t'Uro 8'•'W<~i<0'-'1, kt, r\ 
Z brał .,i O:J nby UCL:CIĆ H 'l· 8) W 

d~ :: , U:'llłatvsł ub\Wtłc Ć gJ P•· 1-V 
dentPru rt'Q:Jb1i1ti r.łuw. ckltj , a oa 
wet domagał ~ię '1Jvboru r?;ądu sło· 
wackh ~o Ks. Hl ka ośw1adc · ył, 
te oarod sł •w c~1 ~·~stał o:~;.ukan 
p'!'zez C~t>chów, lii6n;y m•· wypr ł· 
niają swych (,b~,riir: w sprawte ua 
dania SłnwRCJ I auiom mji Jeżell 

l Słowa\ y nie" tr;;~maj'ł przyob1eca· 
nej au!onomd, nie oazostanie im 
nic innego, jak wy w lczyć Ją 1. bro 
mą w r~ku. 

T addej, dyrektor kurytybskiego gim- W Jol!! u f.iLCJa Prezt>sa doznil. 
nazjum djccezjalnego, ks. falarz ltśrny ua prawtle staropolskiej go· 
sekretarz ks. biskupa i jeszcze je- ~ciouości. Pam domu służyła wszy. 
den z księży brazylijskich. Obecny- stkiem czem chata bogatfł. To tei 
mi byli również księża misjonarze g:Jy •zaspokoiono głodoegac wnet 
Rzymełka i Piasecki. Bardzo po- d.J szklanki piwa znalazła się i woir•c·śćJ liczni misjonurze Pvłacv, za~~dało wydalenia z granic Nie 

nLrz:Jceni po rozmaitych krajach mit c prel.endenta do tronu rosyj. 
i mi .juch zagranicznycb1 powodo skif'go. 
wt.vi f5Grli w ością wiary i miłością 
O cz.yzoy, nie ezcz~dzili ni z~bie· 
g.1 v ui pracy 1 aby D!\ z1emiach 
woln.!j i n;epo1Hegłej Po!s~i poza 
ldad"'ć domy misyjne a tern samem 
przyaląpić do budowy polski?j pro· 
\'IJOCti danetlJ zgromsdztnia. 

J, dnymi z pierwszych w te.i zbot• 
n· j pr'1lCY byli IDISjQnarze·Polacy 
r(• zg"''m .<h:enia Si·J \\'"f. B ,ż,.go. 
K1 u z mch po nzyskao u oa !o 
po waltmia od swych przeło~onych, 
odd li Sh~ gorliwie wyższym studjom 
nfl W s~echmcv Po4nańskiej a rów 
uo!:zeanie szukali za odpowieJnie 

• , . ... · ·4~: t'~:JoL. 1.n jq~ę dni:" ·= 

BJ'ły "'••7Jski minister skarbu 
Kokoweew o odpowiedzialno· 

Mcl lfłemiec zo. wywołaole 
wojny 

B 1 ły rosyj::5ki m1oister skarbu Ko• 
kowc~w zaprzecz~ w ga~ecie ~~Ma · 
!me lwierd7.cniom niemirckim, że 
Rosja spow,)dowała i przygotowv· 
w;tla woj o~ ~ ~mtową. M1~nrłwicHl 
Z•".!fal~d. :;,i~ pn.eC1>V ~arZ.•.ttowi, ia · 
k:H~~ kilktt mws1~cy przed wybu 
chem wojny rząd carski utwortył 
osobny fundtuz dla pokrycia kosz, 
~ów wojennych. Kokowcew zazna• 
cza, Ż" ros!.'j:skiJ mi;1isterstwa ~k:H• 
bu lf;,r.,·.m·" ł·1 n1 !"~.,9'~?.;"' pnknjo• 
w,) rządu cc.. :.; ... ;,~;p u pudwyt~iY· 

Zwlą.zek pań!ltw aaddmaaj· 
ski eh. 

Czeski mioistcr spraw za~taniczt 
nycb p. Benes~ projel<tuje ~Wi!\zak 
phństw n~tddunajskich. Pomysł wy• 
śmiew nv. rhocia~ nie jest głupiJ 
oczyw ście ze w glądu na interes 
Czech1 ale bo tet tylko głupi Po· 
lak b~zie my~lał zbawiać inoycb, 
a sam przepa~ć. Obserwować to 
wszak moż mv na niepoczvtalnvr.h 
se1cjal •:tar·h. Oni che~ uszcz~a·iw·ć 
Niem bw. Anglik ·w - krótko -
wszy! '" ch ale, bmń B.>te1 nil" 
Pulsl c 1 P<lla kow:? 

Do ~p '<:.W wagi pierwszorz~dnej 
nałet · westja. u'krzydlcnia Pol!!ki, 
C~&łe u l opeiskie powietne przesy· 
eon~ 1 ·~t ~~P '~? "'iN~1 o P' k"iuJ 
l'• , IHvjt . ..::. J t.2 >' ,· ,~ ł'~ .C~t~~ ·:;oj 

dniosłe i wzruszające kazanie wy- i pi~śń polsko. • 
głosił ks. probos~cz. Tr~ebiatows~i: l Po ob.~dziu WJzysc~ ·bie:::iacni• 
Tak w pierwszeJ, Jak 1 w drugteJ cy,. z naJlepszym humvrern t!dali 
uroczystości rodący nasi wypełnili się do domu Tow«uzystwa Pt'lskic~ 
kościół po brzegi. Na pierwszej u- go. Tu zastaliśmy zebrao~ illi licz 
roczystości tj. przy udzieleniu świę· ,1e towarzystwo. NJder miłe wra· 
ceń kapłańskich bylo również bqr. żenie zrobiła na m 1ie ta okoiicz1 
dzo wielu obywateli brazylij~kich. ność, że ~~Dom Połskic jest fJ:t· 

Bardzo wzruszającą była chwila, c~ywiście miejscem sknpienia się 
gdy młody kapłan po ukończeniu polo!l i saopauluwskiEj i pielęgoo 
urocz) stego nabożeństwa w dniu waui<! w ntm ducha pobkiego. Tu 
30 listopada br. udzielał błogosła- growndzu si~ niecylt\o m~żczsźm 
wień11twa swej czcigodnej matce, ·łe rodziuy cał\3. Tu dzieci znaj· 
braeiom, siostrom i najblifszej ro- duią miłą rozr~ :vk~ w wspólnej za. 
dzinie, i wszystkim rvdakom, obec- ba wie pod oczamt rodzicow, Od 
nym w kościele. rażu też pocz:Jłem si~ dobrze w~ród 

Przybył nam więc jeden polski tego otoczenia. Nie ma tam nic 
kapłan więcej, niechajże mu Bóg S?.( Jczr.ego. nadr: biar·ego mina la~>-1 
błogosławi i SZCI~śliwie i zwycięsko . \C!IU~ 1 '~ ., 7 r • i } 
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Pol:sl{a. - Z Warszawy do· 
nos . ż~ p .n Prezydent R~e~z:v 
prr,1 litej mmnowat w tyc~ dma b 
zasteP<'(IW mmistrów ~:~praw wawDf!• 
trznychJ Sprawi dhwośc~ i .Pra~y. 

- Z Paryża t leg afu]ał ZP. rola· 
nowa&li obecme przez rz"d francu 
ski ambasadc•rowie pnv rzadzie 
po! s kun i sowierki m pp. H ·rbett. • 
de Panarieu zostali przychylme 
prz ·i~ci przez odnośne rządy tj 
uznani jako •personas gratasc. 

- Z londynu telegrafuił\• że 
qprawa. lish:t Zioowiewa wywołała 
bardzo powatny zatart; polityczny 
mi~;dzy Anglią i Rosją sowiecką 
i źt> za t· rg ten mote łatwo sp owo· 
d wać zerwanie stosunków dyplo· 
nHltycznych Obecny rząd angielski, 
no którf!go rzple stoi konserwatyst6 
sir Staolev B-tldwin ośw,adrz~l bez 
L•gr6dek ministrowi bolszewickiemu 
w LtJndynie, Rakowskiemu, że DlE; 
mote doradzać parlamentowi za 
twterdzer.la ułtładów, zawartych 
urzez rząd Mak Donald~t. A ponadto 
rz~d Hałdwina uznał ilst Zinowie· 
wa za prawdziwy. 

- Ambasadorem sowieckim przy 
rzadzif'! francuskim został miano 
waoy kGmi3arz dh1 spraw handlo 
wycb, Krassin. 

gluła·paszy zmuszony. był podać r' Wyrok ten wywołał w NieQlC;ijeCb 
si~ do d1misji. Nowy gabinet ulwo· ogromne oburzenie. 
zył Z war·pasza. , l Ostatoie telegramy donoszą" ~e 
_· 'z Ka.iru feleg!'3fuif.\, że zna· prezy~ent Francji .Do~m~rgue uła· 

ny g~olog angielski Hooward Car· tska~1ł generała mem1eckJego: Ma· 
ter, towarzysz zmarłego lorda Cu- thusJOsa, p~cze.m tenże wyJecbał 
navonal z którym wspólnie odkrył l zaraz do N•eauec. 
w Egipcie grób fnraoua Tukun~ha· 1 Papmrosy .. VEAUO• LOTUS 
merla, ma pov;róCIĆ ttrólce do r.niesr.eoiaa d"'likntna 
Egiptu i rozpeczać dalsze prace -
około odkopywatfa tego grobu" Jliszpanja - Z Madrytu do· 
w trzymane przez rz~d egipski. noszą, te rz d wojsko y b;;:z ań 

s i ma z miat· z ończyć spraw 
ttaplet·osy • VEt\ DO c A O 1"\ K Marolta i opuścić s je pozy\;)e aż 

miesta.nica po C'r turao i fortyftkacje poł•Mone 
-

2
-;"---.---p----. ---:- na dlog ch1 zaj .. tvch przez po st ń• 

Egzamin ten zaszczycili swą obec
ności~r p. ~onsul Miszke, p. prof. 
Dr. Mirosław Szeligowski, p. f. 
Szuber, sekretarz Konsulatu, ks. 
Mjsjonarze, red adaktorowie "Oa· 
zety Polskiej" i "Ludu" p. l. Sk ar· 
ski i ks Stanisław Piasecki, p. p. 
Kasprewicz, Tempski, prezes J. Brze
ziński i wiele innych osób z inte
ligencji miejscowej, a także przy 
były niedawno z Poł'iki delegat 
szkolny i przyrodnik p. Dr. Ro
gowski, wreszcie p.p Psych i Lin
derski, jako przedstawiciele nauc7y
cielstwa polskiego w Paranie. Naj 
skromniej byli reprezentowjni, co 
ze smutkiem zaznaczyć rnus1my -
rodzice uczniów Szkoły, Srcdni j. 
Czyżby ich tak mało obchodziło j .k 
si~ sprawują i jakie pmtępy robią 

- Donoszą z Warszawy, że pro 
wadzone dGtychczas prace dla za· 
warc1a umowy bandlowei m1ędzv 
Połską a Niemcami zo::Jiały na Pf'' 
wien czas przerwano z powodu za 
chorowania jedntgo z d .lt'g'ltów 
polskich. 

Rosja. - Dn Moskwy P'"tvby!• 
przed ktłku doiami człon'kowi•· an· 
gielskiej partj1 robotniczej,. • Tra d,· 
"Uoion<c, któr.l!y maj4 przeprowadz~t 
na mtejscu śledztwo t"? spnwH.• 
młośne~o listu Zmowiewa, pod~u 
rzające&o robotnikt:Jw nngiełskJch 
do r~wolucji. a • t6rej w'erzyte'no. 
ści Zioowiew Z3przecza. - Sowie 
cka h1d11ośC rGbotnicza or:qjąła 
deleg!CJę angie1!5ką ~ wialkiemi ma 
r:ufestn~jami, czaiit ktory<.b krzv 
c~no: :tprerz z 8!\ld\linamJ precz 
z Cu!'zonemc. 

- Z Moskwy donosza1 że prze· 
ciw komii;9.rzowi wojP.nn9mu Tro 
c~iernu rozpocz~to wrogą. kampa 
nję za t.oł M w napi'la.nej przr-~ 
Biebie h1storii bolszewizmu ':!tara st~; 
ponityć · i przeks~tt1.łcić za"lługi ; 
dziahhlość Lenina dla p1u• ;i 1 o 
munistyczoej. Robotnicy moslli w 
scy żądaj~ aurow so dvscypliaarne. 
go ukarania T.rock1ego1 • którP~o 
również pot~ptaJł\ Stahn 1 Kamie-.. mew. 

- H1· zoao1a. Belg'" i Czt•~b 
sh,warJ 1 uznały ofiqal l Je 'J d JU " 

rzq 1 s wircRt w Moskwie. 
- Z Muskwy nadeszła w1arl 

mośó, i w Kroosztadzie, rnsy1s 1: 
pvrcie wnwunVUlJ zbnOtOWRh 51~ 
mar nar P i oułlt grenadltr •w 1 o 
WI~71'l mim rt~ woj••V, Tl'OC it"g . 

Wt J tnOŚ•I t(j z N~' Ct.ył ~~~ 
w• 1 Rl• ru .j t r s•"" w zai: an rz• ch 
c" t an. 

.· 

KOLO 'lE POL~KIE W INDJACH 

Ko'onja p lska w Iudjae~ H • 
Ienderskich, rozrzucona po w s pach: 
Jawie, .Bo .. ne~J c~t .. bes i Sumatrz ł 
skład się przt"ważmt z osób pra 
lUi&cvch w przemyśle naftow m. 

Holand1a sprowadzała jnż od lat 
wielu właściwie od samłgo począ• 
tku 'swej eksploatac.Ji t!dtowel, 
wiertaczy z GalicJi i znamicnot>m 
jest, że pierw~za raporty o eks~łc• 
atacji w Jndjach lloleodersłne 
były redagowane w języku polsktw. 
Pośt'ód techników w (JrzemJśle 
oaftowvm znajduje s~ą w Iodjach 
Holendtrskicb cały szereg ludzi• 
którzy jllż od laf 20 ta zamił!~zk 1 
Ją tam, doszli do pew_oege majątku 
i pos1adal!ł wł sne Bu•ruchomt~łct. 
Poza wiertaczami kcloo1a polakił 
w Ind1ach Holenderskich składa 
toią Z całego S.Z:t resu inżynieróW l pO• 
mi;dzy którymi znajdUU\ się ht~te 
technicy1 pracuj~cy w pr~emyśl~ 
cJkrowniczym oraz w państwoweJ 
służbie kolejowej. Je1en z nicb dr. 
Zw\cr;;yck• jest kierownikiem pan 
§twowego lostyłatu Geolcgicz.~~go~ 
oraz ormuniza~orem ekspedyCJI ba 
dajl\cych tereny wysp archipelt~ga in 
dy ski go. K ,Jon!a polsk ~ w In 1Jach 
Hvle derskich jtst oaotlół zamożou. 

NttB ety wa.runl.ł.i z· r• b ~owt: w 
przem)śle :~aftowyw w ladJOCb Ho· 

--~~~----~~~~------Pdpierosy • VEADOc 
La Reine 

miP<!Z!łnif'\<t WV~7.UkstnA 

--------------------Anglja- Egipt. - Stosuo~i 
pulityczne mię J~ Anglj<\ i Egiptem 
w ostatnich dmacb bard~o si~ zao 
strzyły. Po powrocie z Londynu 
.,r z sa mini3tr6w agipskich, Z<lglu 
ł:t·paszy.ł którv łam jddz1ł, a~v 
z~<Jtłni• ~ałatw1~ oieporozumittalo 
w sprawm kanału Sueskiego" i Su 
dnnu. gdzie jedaak nie zdołał przlil
konać rządu aogiP!ski go, na_lw· 
rz-yśli Egiptu dołwtnno w Ka1rz~ 
stolicy Epiptu ~amachu, na iyc1ę 
•sirdara« tj. wodza wojsk an~iel• 
sk. ch w Eg1pcic p. Lee St.aJ ka. 
rh:ucon ' !lań boroh~, któreJ wy 
buch z~..dał mu śOOt\lr~~lne rany 
Geae ał L~e Starlt zm uł aa drug• 
dzień po dokonanym zamaQhu. 

Król Estptn, Fuad i pJerw~zy mi 
nistf·r Zaglu! pqsza Wfrazili wober 
rta,du angielskic~u swe oburzenie 
z po .-.rodu dokonania. tcco za mat hu 
1 ·Hzvr•~ekh ~urowe ukaranie whz 
,1 ~ch1 j .. dn"'k rząd angielaki nie 
,. do~ol ił s•q tem oświ dcze w m, 
1 wy:;łał swą flol(j do Eg11) u. 

Dotychctas uwiądono 20 (, 6 
odeJrznnycłil Q udztal w z m \:hu 

Są. to ~rze a1nio S}tdańCZ\Cf. 

- Rz&d an~ielski robi odpnwie· 
rl ' loym r d egip,ki za z1mach 
d k n.nv na g ·erała. nog1 l ;kl•'g 
L e O IV 8larkd. dowódct: .u, ~::; 
ogi• l-:iklcb w E1ipcie i zazad,d od 

, z d u egi skiego za-płacema puł 
m•łjona fu•Jtów szter!mgc)w tytułem 
odsdwdv-wa 'li d, Sum~ tę wypł ctł 
JU"~ rząd egtp(lki. 

W tPn s osób zostaia unikmoo~ 
w j a która gro.& ła. Egi >lOWI ' 
t on 'A ht. - Jeinak r~ tł Z 

l' a·anCJa. - rzy za~Ieram~ ców marok ńs łeb .. 
traktatu h n~l.ow ~~- z . tn~mi!ar~u l _ z L owodu wstrzyml.:łnia de
rząd francust t odrl.uc. ł ząda~1e mnb' bac i zbu tow<~.ł sitl grupa 
Nu~mców, aby w tL'I1ktacw tym zme· t ł ierzy naletąca do kl&sy z r. 
S'ODO 2.6 procentow1 pudatelt, ()d 1921 .t Z"\Ś prz~jc~.ciele skil~clvrg 
warfo~cr towP.rów3 : wywo .onycb z na 52" ~ć m~13s·ący wiązienia g n 
Nwrmec do .~n ~r!t. . . raf ci 'BPrenguęra prz gotow ~ją &i~ 

Rząd aog1el~łu, ,.... tadom~ony o do zbrojnego uwolmema go ~ wię. 
tern, 2gadz.a SIQ w tllpe!nośct ~ za· 
l')atrywaoiem Fr. ncj1. 

- Z Pari1ta d m 13:ą, te dzien 
o1k franculiki • L'O uvrec ogłosił w 
tych dniarh list z :n rł go dyelo 
maty Je z::go Luis1 byłego a m basa 
dora Ftanc;i w ptetrn1burgu, któr; 
ma udo"'?odni6 że wojną światową 

można było unitr.n ć i że były pre 
zes mioistrńw1 a linstępnie prezy. 
dent Francji p. Poincart był w tej 
ważnej sprawie narz~dziem auto· 
~ratycznetio rzaJu rosyjskiego, któ• 
ry parł du wujny. 

W o bac tego p. Poincare oświad• 
czył, że o~łosi listy byłego mini· 
stra scraw zag &nicz ych Pichona 
i ambasadora Juljusza Cambooa 
ttóre udowodnią niepr wdziwe§O 
twierdzeń listu byłego ambasadora 
J~rzego Ldsa. 

Sprawa ta wywołała ogromny 
s\l;andBl i oburzenie we Francji. 
Oltazuie si~ z zez:1ań innych dy 
pl1matow i s.mbz.sador6w francu. 
·k c.h, ŻP list ogłofz nv prr.ez dzien• 
oik •L'O uvr~c • .st wymysłem 

i mców1 którzy z j dnym zama 
cbt.m lhc1eh zrzuc 0: z.e :siebie od·· 
por;iedzialność z wywołaa!e woj 
'~V świalowej s zarazem pomścić 
s1 na dZł{lłnvm Francuzie i obroń 

zi~r ia. 
Równocześnie przewodnicy róż 

nych g(up rob'ltniczych za mierził lli 
ogłos·~ st ajk generalny, ako pro 
test przt"ciw ubeeuym rzqdom Hisz. 
paoji Jak wtdać z tego nad Hiszpa 
njazawu1ły bardzo powa·ne chmury 

- W jednej .z bitew z powstań 
cami w Maroku z5bał dzielny ge 
nerał hiszp ński S ... rta o i pułk'191. 
nik Tamprano.-Gener&ł Fryderyk 
Ber~oguer, który po pierwszym ob 
jął dowództwo1 został również cię~· 
ko !.anion~. - W bitwie tej flisz, 
p:.mie ponieśli bardzo dotkliwe 
utraty. 

- Z Londynu nadesłano pogło• 
skę. że łli !:panj'e zawarli z maro 
kańczyk mi ~awie ·zenie broni. 

- Korespondent nowojorskiego 
pisma. •Tribuoa.c telegrafuje z Ma• 
drylu, te ollecna sytuacja politycs· 
na Hiszpanii n·e zagrata weale tro· 
nowi króla Alfania .XUI1 paniewat 
95 prgcent ludności hiszpańskiej 
jest wierną króbwi i nic słucha 
podszeptów agU2tor6w rewolucyj· 
cycb. Z to Ciiłl\ ńi c · ść n aro u 
zwraca się prż ciw rz dem gene· 
ra.ła Prima de Rive:a. 

,.,, splaw Franc i p. PoincauYm, s 
który umiał zmum~ Niemcy do wy• 
kt.•nania Traktatu Wensalskiego. z urytyby. 

- S d wojenny skazał na je• 
d .n rok wi~~ieni i zwrót kosztó 
>rocesu generaia ~i· mieckif'go Ma 
thusiusa, który po zas wojny świa• 
t lWt;j WFtadził Francji wielkie 
szkudy materjalne. 

EGZAMIN W SZKOLE 
S REDNIEJ IM. HENRYKA SIEN
KIEWICZA ZWIĄZKU POL
SKIEOO W KURYTYBlE odbył 
się w dniach 28 i 29 listopada br. 

1 lilde s ·re u'rsty w ubiegłym roltu c l ar·'jnycb w Turkestanie, ucie• 1a prof. F łom ma, że Jesl z~beg. 
znacz• emu p gorfJzeoiu kb do Afgamstanu. Na wi~cej mię' ptee .ona l:)rzed ws~elkim moi lW\·m 

ProdukPja w Iodja(:h ~ostała dzv nim1 było tołn erzy ~ 6•go 13 go takiem, przy pomocy pcwn o ro 
znsc:mie ogran'czona i zaczljlto wv. ' 30 go pułku. piechoty aust jackiej. dzaju tajemoimweb promieni. które 
dala6 rZ•botnikówa Kilku zdolnjej Rz~d i'ldYJsko brytyjakił jak rów obezwładui~ przeciw'lika na o !e• 
azych wiertaczy polaków pr~enie ni~'ż rosjar.ie, domag li si~ ich wy głość 20 km 1 zabezpie[zajac w 
s ono do Argentyny i dano im za danb., ale afganowi". odrnowili, gdyt t n sp sób 16dż prz~>-d WS7.y3tkieml 
1~cie w tamtejs~ych teren ch nafto pfawn azylu (schronie ia) jest u n snowsz mi spos.~bJ.mi hroni WJ· 

wych. Rówuież na stałym lądzie tych dzikich górL'li bardzo wysoko i ncej. 
w Indja<"h zsmieszkllje pewna ilość eenione. C·• si~ 2 uimi st ło - Pró~y skuteczności nowego. strasz• 
oiaaów. W Iodjacb francuskich nie wiadomo Prawdo;>odabnie spo• liwego wynalazku, prowadzone są 

znaJduje si~ wielu żołoieny z Le tk( ło ich to samo ca i szczątk~ we wszystkich więltszych f b ykach 
g1onu Cudzoziemskiego, którzy po Brygady Let;jonowP.j Jabłonowskie niemiec ich w , oludniowych i za· 
wysłu~eniu obowiązkowych lat o- go aa wyspie Sau Domingo,• za cbodoich Niemczech. 

w nauce ich dzieci ? 
Sam egzamin, tak w polskitp, jak 

i portugalskim języku dokon~ny, 
spotkał się z ogólnem zadowo~c
niem i uznaniem obecnych dla 
grona wychowawców i opiekunów 
Szkoły Sredniej, wykazał bowiem 
olb:"zymią ich pracę około rozwo
JU urnystewego naszej dziatwy, a 
zarazem pożytek jaki ta dziatwa z 
ich całorocznej pracy odniosła. Na
leży im się za to pełne uznanie, 
jak również i Czcigodnemu ks. 
proboszczo'*'i Trzebiatowskiemu za 
jego troskliwą opiekę, jaką otacza· 
naszą Szkołę Srednią. 

W drugim dniu po ukończeniu 
egzaminu, p. profesor T. Głodow
skl, ku uczczeniu pamięci naszego 
wielkiego pisarza-patrjoty Henryka 
Sienkiewicza przemówił do ucz
niów przedstawiajac i wyjaśniając 
im jego wielka,patrjotyczną i chwa
lebn~ pracę dla dobra narodu 
palskiego, a także i dla k~lonij 
polskich, rozrzuconych po całym 
·świecie. 

Na zakończenie przem.Swił d~ 
ucznigw w podniosłych słowach 
jed~n z głównych załf>życiełi Szko
ły Sre8niej i pierwszy pr~zes Ke>· 
misji szkoln~j p. pref Dr. Miro· 
sław Szeligowski, wyjaśniając im 
cel nauki i wzywając, ich aby 
byli ·zawsze dobrymi Poiakami i 
dobtymi obywatelami brazylijskimi. 

Po odśpiewaniu patrjotycznych 
f)ieśni · pEliskich i brazylijskich ge
ście się rilzeszli, płlczem wszystkich 
uczni6w wraz zdyrektOiem p. Fala
rzem odf~tografował p. Ołodowski. 

_ _: USIŁOWANE SAMOBÓJ
STWO. Dnia 22 listopada br. o
koło godź. l O w nocy usiłował ode
brać sobie życie p. Juljusz Bardal, 

U~ 'Y ICn~ 
~g • 

" 
trzymali posady w administracji czasów wojen napoleońskich. Po· · Prof. Florurn opowi dał kora· 
francuskieJ w To'lkioie, Kambodży, zostali wśród krajowców powoli l spondentom pism z~g;:anicznycb 
Anamie1 i Kf1Chinchinie. W lndjach się asymiluJ'' przebieg próby z nowym wynalaz• Zł""ODZIEJ W SKRZYNI. 
Aogielsll:icb zebrało się podct~s kidm w następ~jąc~ sposób. DzieJ}niki wllrszaw:-:kio donoszą: Urzę-
wojov mnóstwo polaków austr)n STRASZLIWY WYNALAZEK NIE. »Grupa go~c1 WSiadła do czte· doik na stacji towarowej. nrzeglądajqc 
ckich i t~iemięckicb, których aogliey l rt'IIEC i(l. rech wie'kich automobiłów1 których l skrzynie,_ tnzywieziono ~ f~odzi, zauwa-
z ~~~rali "do niewoli najcz~~c1ej z p f 0 Id FI . d St.oferzy nie b li świ domi o d • tył, że Jedna zo skrzyn, której zawar-

h t t'•ów i omie~cth ro , swa mnm Je en z 1-:ónywane]· próbie D' go wyna tość podano jako krzesło dentystyczne, 
z tlrzymanyc s a u P · o!ljWł\} szych niemieckich uczonych . . . , Jest st\oie uszkodzona. Po łltwor.zeniu 
w s Nych obozach konr ;ntracv1ny( h ko t ał olb- m·ą ł . .ł, pod luzkil na ICh autamob l c h. Pusz Rkrzyni zuala:zl ul'~odr. ~> skulone"o do• . l 'wó d t ł . s ns ruow ,zy J ., .z h f b'l . ~ .... ~ ,. 
Pewna lloś' po e pw ?s ad a ,_s'd~ wodnQJ 0 . ojemncści ~OOO ton, czh~D? wk'lłuc t aku ?~o 1 J, 

1
po UJC ~'ieja k~lejowezgo,_1 n. oj kic~o1 Sulim~ Zb~· do tych obo7.ÓW z · rs)J, OK f\ b' h ł . . d c mu 1 ·use rc~towł nag e ws~,. hcbo sk1ego, łouzieJ mUl przy so hl 

się schronili z Turkest nu i Z o.~ a· mogąc~ 0 1ec · 6 ca a ztemu: !' stkie zostały zatrzymane na miej1 mróstwo narz~dzi złodziejskich. Skrzyml 
c::pijskiej Prowincji w uci czce przed 0.koła bez potrzeb.y . za trzy anut seu. Szoferzy ze zdumieniem wyszli ~ owy!sza wysłana z~stała przez zakład 
~ . . . . . stą w celu odnowie ma swych z · . . , dentystyczny w ł ... odz1. Wobec tego spraw• 
bolszew1kamt. Wojska ang1elslue w • 6 z automobtłu 1 a~konawJzy szczc~ tlzono dalsr.ych 6 skrzyń, w których zr, 
P ·· t ł · h · k .l • pus w. ół l d · " '1 ;; l · · crSJI aresz owa y.tc Ja o •po;~eJ, g ow go pr::.eg ~ u, D! z u a.~y l mia.st po,hmych towarow, znaleziono z1o· 
rzauyrh o bolszewizm c i odesłały Prof Fłomm jeul także wyna· ~adoego powoduJ d!.l czego auto. mię, piasek ~ c~gly. Złodziej ~i~ł w no· 
do obozów koncentrucyjoycb w In· lazcą oktetu do zakładania rujo, mobile zostały wstrzymane. Pasa· cy po zamkmęc!u wagon~ ?Prózmć skrzy
dJ'r ch Przedgangesowycb. Wś•·od mogącego przewoz:ć 1000 min kat· ~erowie, zoajdujqay si~ w autemo• n•e _ż towarami! a w mieJsce to~arów 

· · d h f • · d 9000 f 6 h b'l h ś · d · b 1. · włozyć cegły, piasek, aby oastQpn.e przy miSIODarzy w In JBC tra Vlłą s1~ a po .;; · unt w wsgi, z któryc 1 PC 1 •' omt . rzeczy, Y l me· pomQcy kwitu odebrali towar. Jest te 
lak7e c~ęslo polacv it dna mote ?aiJloko · ć uj~~ie ka· zw l; l z dowolem. . ju~ drugi wypadek uNc.a w ten sposób-

Podcza. woj św•a'owf'j k •. ku lalu Pa11amskiego lnł H t. a Tamizy Z t-ym a mym s!:utkiem, co au złodzieja. 
dzu:s•~ m 1eńców austqacktcb po Str s~hwa łódz p i ndoa1 mo tomobile, mo:ż zostać Śpa!'a!iż wa1 
lak z b\łe1 Galicji. internowa gąca okr żyć ziemi~J ma jts~cze na niepr~yjaciels a art~lerjaJ oktęl 
n~cb prz~z rosjan w obozach kon• tf; właściwośó, według oswiadcze• ty wojenne i !le.opl~ny w odległo' 



~ ~ G.AZtl APOLSKA Wr BRAZVlJl 
- - - :sa =umssm: ~----od:::- ___ ::m_- --

in~ lektor uczniów, przebywających 
:11t<>rnacie parańskiego gimna

IJu:n. \V/ tym celu dat da sieb~e 
• ... c strzaiów z rewolweru, z kto

: y h na szczę ·c:e ty!k~ jeden g? 
1 .u t i t J dość poważ111e. W kaz
l'ym rnie niedosLłe~u samobójcy 
, H.' arozt utrata Ż)Cła. 

l'~"zvczvna teao samobójstwa ma 
,., • • 1:> • 

hyć prześladowanie ze strony Jedne-
gv z przełożonych Bardała. 

-- ZABITY PODCZAS OCIECZ
'"[ L WIEZIENIA. Dnia 21 listo
pada br. p~odczas spaceru w miej
~cowym zakładzie karnym jeden z 
więzmó~ nazwiskiem joao da Co
~ta Moreira znany jednak lepiej pod 
prLezwiskiem Joao justino chciał 
uciec i w tym celu skierował swe 
kroki ku ogrodowi więziennemu, 
aby się tam ukryć i następnie zbiec 
z wi~z•enia. Na jego meszctęście 
.jedn~k spostrzegł ten jego manewr 
Jeden ze strażmków więziennych i 
:,lr t:ełlł do niego, zabijając. go na 
miejst:U. ' 

J ustino był niepoprawnym kry
:ninalistą i był już ktłkakrotnie ka
rany za rozmaitego mdzaju prze
stępstwa, pomimo, że liczył załt:dwie 
24 lat życia 

Z Paran.y. 
l 

SŁUSZNY WYROK. Sąd 
poprawczy w Porto Uniao skazał 
na siedm miesięcy. więzienia Pawła 

sztuczka właściciela automobilu, 
aby otrzymał premję ubezpieczenia 
za auto, które z pewnością było 
dobrze ubezpieczone. 

Sta Catharinl. 
-f-JOPI RUSCY OBRZUCENI 

JAJAMI. Zabawny wypadek zda
rzył się przed kilku dniami na sta
cji kolejowej w Tres B:1rras. Pod
czas gdy dość licznie zgromadzeni 
podróźni i ich znajomi oczekiwali 
na przybycie pociągu, zjawili się 
na stacji także dwaj księża ruscy. 
Ody spostrzegta· ich pewna kobie
ta, ztliżyła się nagle do nich i za
częta wydobywać z koszyka, który 
trzymała w ręce, po jednemu, jaja 
i rzucać niemi w księży ruskich, 
którzy wkrótce pomalowani zostali 
na żółto, wywołując tern ogólny 
śmiech. 

Kobich ta zapytana o powód 
tej niezwykłej napaści oświaJczyła, 
ż~ jest to kara za niemoralny i 
nieuczciwy artykuł, umieszczony 
niedawno w ukraińskiej "Praci ", 
wydawanej przez księży ruskich. 

Opowiedział nam o tym wypadku 
naoczny świadek. 

--------------------------
J0szcze w sprawie wiecu 
z dnia 19 października 

1924 roku. 
Rodriguez de Souza, za barbarzyń- w "Swicie" Nr. -45 z 15-go li
skt napad na kolegjum "SantQs stop br. w artykule zatytułowa
Anjos" w Porto U nii.io i pobicie nym: "Wiec w sprawie pożyczek i 
czetgodnej siostry zakonnej Humi- wkładów markowych a wystąpie· 
l~tas: Wyr~_k t~n m_i.~szkańcy_ mia~t nie przeciw jego uchwałom .. , czy· 
~orLo ~mao 1 .Umao ~a. Vtct~r·~ tamy między innemi: "Pogłąd wie
t w~zyscy_ ludzJe uczctw~ przyjęli cu na emigrację, zadania j wska
z ptawdztwem zadowolemem. l zówki w tej sprawie, zwalczane 

- BUDOWA PORTU W PA- są przez p. St. H. w spesób chwiej
RANAO U A. Donoszą z Rio de ny i nie dostatecznie wyjaśniający, 
Janeiro, że projektkontraktuzawrzeć o co mu chodzi. Zdaje się, że naj
::>tę mającego między rządem fede- bardziej mu się nie podoba żąd~
ralnym 1 stanu Parana w sprawie nie energicznego przeprowadzema 
buCłowy portu w Paranagua został reformy rolnej. Skutek tege, zda
przychylme_ przyjęty przez Komisję nie~? p. S t, H., ~ędzie . nie~ysta:
robót publtcznych Izby deputowa- czaJący, bo wog;olę e1mgracjt unt-
nych w Rio de Janeiro. Zmieniono knąć ,niepodobn~···" . 
tylko 13-tą klauzulę tego kontraktu Zaś przewcdmczący wtecu z dn. 
która ' obecnie· brzmi następująco: 19-go paździer. br. p. Wł. Dusz~ 
"\V pływ z dwuprocentowanego po· czak, ogł~sza w ostatnich nume
datku (w złocie) będzte uważany rach polskich gazet w Kurytybie: 
jako zwyczajny dochód z portu. "l) Nie jest prawda jakoby Wiec 

jego ściąganie na rzecz stanu był zebraniem \Vyzwolenia. gdyż 
Parana może nastąpić z chwilą Wyzwolenie dało tylko inicjatywcr. 
rozpoczęcia robót. Wstrzymane Wiec z po~ród zebranych dQkonat 
jedr.~k ma być z chwilą, gdyby ro- wyboru prezydjum, które z Wyzwo· 
boty zostały przerwane na czas leniem niema nic wspólnego i pro
dłuższy nad sześć miesięcy a także panowany porządek dzienny przez 
przez czas przerwy. przyj~cie, uznał za swój. 

Sao p a ul o. prow~dzenia W~ecu, ~wiadczą z l 
2) Zarzuty o n;eprawiliłłowościach 

;e.dneJ strony o meuctw1e autorów, 
LTPRAW A TRZCINY CU- a z drugiej o chęci sfałszGwania 

KROWEJ. W stanie Sao Paulo są opinji publicznej. 
obecnie robione starania o założe- 3) Powoływani~ się na proto· 
nie towarzystwa dla obrony plan· kół, zmusza mię do zapytania ~ię 
tacyj trzciny cukrow~j, któreby ~a _g-dzie go kto czytał, skoro Gn nie 
SWOJ rachunek orgamzowało staqe został ogłoszony ... " 
doświ~c!czalne dla _wyprób?wania Jako ·autor artykułów sprzeciwia
rozma~ty~l~ gat~nkow t~zct~y . cu- jących się uchwałom wiecu z dn. 
kroweJ, JeJ c~orob nawozem a l U· 1 g paździer. br., w lctórych kwe-
prawy w ogole. stjonuję prawidłowość tychte, niżej 

- SAMOBÓJSTWO SYNA pr~ytcc.zone'!l. ośw!adcz~niem, .za
MINISTRA. W pewnym pensjona- konczam defl~tty~me moJe P.ubhcz
cie przy ul. Vtsconde de Rio B ran- n e odnoszem.e s1ę w sprawte po· 
co odebrał sobie życie syn mini. ruszanego wtecu. ~a ew~nt qals~~ 
straskarbu p. D-ra Sampaio Vidal, głosy ·prasy .w. tet samej mąterJi, 
fabio Vidał, który był u!'zędnikiem odpowtadae .JUZ me będę. 
w gabinecie ministerjalnym swego . N~ wst~pte zaz.nacza.-r. pono~
ojca. Samobójca liczył zaledwie 23 me, ze zabrałem głos w sprawte 
.lat życia. wiadomego wi~cu jedynie z, tego 

· Z Rio de Janeiro. 
powodu, że tuteJsze sp9łeczenstw() 
polskie mimo niezmiernej ważneści 
sprawy, nią się nie zainteresowało 

- TAJEMNICZY WYPADEK. dostatecznie. . 
Dzienniki rioskie zajmowały si~ Uczyniłem to niech~tni4, s::~ując, 
przed kilku dniami tajemniczym że m0gę być posądzany o in{ru· 
wypadkiem, jaki miał miejsce nie- zostwo, zabierajac przedwcześnie 
dawno przy awenidzie Niemeyer. głos w sprawach tutejszej Polonji 

Mianowicie dnia 19 listopada o (jestem w Paranie zaledwie pół 
północy automobil Nr. 7571, który roku). Jednak mimo tę świadomość, 
biegł nad samym brzegiem mor- n~e cofam się z raz objętego ~ta· 
skim wp dł do morza i został u- nowiska, uważajac to za mój obo· 
niesiony 'przez wzburzone bałwany wiązek. 
morskie. Szofer, kierujący tym auto- Zgodnie z definicją "Switu" 
mobilem, dotychczas się nie zja- stwierdzam, że poruszając sprawę 
wił, niewiadomo więc czy zginął, wiadomego wiecu, miałe.m na celu 
{.7 y zdołał się uratować. jedynie dobro tei spra.wy, nie zaś 

:J.· ...... · i !Jl"l~·: ·· J ;;::_zają, że jes ~:n ; .~.: .. L ,);..,nie •'-&" ...:..~y inn~go stron-

nictwa. Ponieważ "S wit" stawia 
moje stanowisko w kwestji prete
stu przeciw uchwałom wiecu z 19 
paź. br. a tyczącego się polskiej 
emigracji, w świetle niezdecydowa
nem i wątpliwem, wypowiadam się 
obecnie ponownie jasno i zdecy
dowanie. W odezwie mojej zwał· 
czam nie chwiejnie lecz stanowczo 
uchwałę wiecu, że emigracja pol
ska jest "nagonką" prowadzoną 
tendencyjnie przez pewne sfery, 
oraz stwierdzam stanowczo, że 
t!migracja polska to konieczno3ć 
żywiołowa istniejąca w Polsce od 
dawna i że tę konieczność nic 
powstrzymać nie może, nawet prze
prowadzenie reformy r<!llnej. Nato· 
miast w m0jej odezwie, nie wypo
wiedziałem się żarlnem słowem 
przeciwko reformie rolnej i mój 
pogląd w ~ej kwestji rezerwuję dla 
siebie. Na dowód tego, przytaczam 
tu wyjątek z odezwy, doty:;zący 
mojego protestu przeciwko uchwa
le wiecu. 

... cz~ść :ezolucji, t~· c ąca si~ 
p rzyszł •i emigracJi pobkiej do Era· 
zy1Ji1 zasługuje również na ostrą 
kryty~ę. Bowiem, nie wolno nam 
tw1erdz1ć1 że ruch emigr:1cyjny jest 
nagonką prowadzoną tendency JOie 
przez mektóre sft!ry1 w celu pnz, 
bycia się niei)otrzebuego balastu. 
.l:!;roigrao, ą polska" to konieczność 
tyWH>łowa, k~ora i~toiała )tszcze 
prztd zrodzenitm się jakichś tam 
odmieóców, CZ! ionycb wy~woleń• 
ców ~razylja cbętoie przyjmiłl Po• 
łuków, bo oni j~j d-tJt\ to. co ża. 
daa iboa im,gr:~.cJa jP.J nie daje: 
własną kul.un~ roln(i. Jeśli em1gra· 
cja z Polskl j~st konh·czna i paw. 
strzymHó jeJ oid moze ani pl'ze· 
pr.:>wa.dze.ai ~ rtf1>• my rolnej, ani jej 
wstrzymame, lo doki\d ma s i~ 
udc:tw. ć nasz cntopek jak nie do 
nas&( ... 

W odpowiedzi oa artykuł p Wł. 
DuazcP.ska wyjaśniam, że abso• 
lutnte nie twierdzę jakolty wiec z 
d. 19 paź. b1.·. nie nastąpił z i!licja· 
tvwy Koła , Wyzwoleniac1 cwszem, 
stwierdzam tJ oiniejszem ciodając, 
że wiec misł charakter wiecu ogól. 
nego, jedynie w w,konaniu bjł 
~ironniczy_ 

Stronniczość i nieprawidłowoś6 
wiecu wyrażone 9ą w form1e rezo. 
lucji1 w głosowaniu, oraz w przy· 
j~ciu rezolucJi przez wif c Cłłoso 
wanie około 50 osób za przyj~· 
ciem rezolucji, przy wstrzymaniu 
s i~ od głosowama reszty obecn1 rb 
t. l• około l50 O!lób. niLrJy uie mo· 
te być uważane za. jednomyślne 
i Jednogłośne j.;j przyjęcie; jak to 
ogłoszono w gazetach i uwidocz 
mono w rezolucJi (to ogłoszenie u 
ważaro la mial'odajne i z niPgo 
c?;erpałem moje poglądy.) 

Wykazujac zaś nie 2nieudwoc 
lecz za<1jomość rzeczy, informuję 
tych, któ·r~y twierdz~ ie rezoluc:~ 
przyj~to według wsielj(icb praw i· 
deł, 1z Wt!dłog nie kurytybskich 
lecz ogólnych praw wiecowych, 
każdy watosek poddany by~ musi 
dys&us;i, po ukończ..:niu której na• 
s~qpuje eło3Q\VdDle nad danym 
woiosiuem, eweot. "lad l)O~rawk;~. 
WszysLkte przeglusuwane wnioski i 
po._ .. rawki ujęte b\'Ć muszlłl na w1e 
cu w r<-zoluCJ'-:1 ta zaś poddaolł 
być m~,J~i ko~cowemu iłosowaoiu.t 
czyli prZYIQCIIJ ~n~ei wiec. Na wi~ 
cach mrueiszycb, nie publicznych 
(w Kuryt~bia są wiece jedynie ta~ 
kie)1 stwierdza ptezydjum wiecu 
przeci~tną !ic~bą obecnych• $ wier• 
dza decyduilłCl\ wt~kszość głosów, 
zatwierdzajł\C h pr;.ez aklamacj~ 
wiecujących i to dopiero może sta· 
Qslwil} prawidłowo~ó i ~e~atronno6ć 
miejatorów danego vlecą. ·r~y 
głosowaatu oa takiUJ wiecu musi 
5 ~ brać pod u wag Q sfoay za prze 
ciw i Wdtl'Zymuj~c~ siQ od głoso· 
wania w przectwnym razie katdy 
zarzut meprawidbwości i stronni• 
czości b~d~ic ~ły.)zoy. Tll zechc~ 
przyj~ć do w~adorno&ci ci, którzy 
·t wierdzą że ostatni wiec koła 

•Wyzwoleniac był prawidłowyJ te 
ucbwały je~o były przyjQte jedno· 
lli)ś:oi(. i , _ ..:u;;c.!•>~ ·• :~ 1 ~ - s:l-0· 

wia one wyraz całej kolonji pol· 
ski~j; t. j. ci, którzy wytykajl\CYm 
nieprawidłowaM i stronniczość wie· 
cu, wymyślaj" od nieuków . 

W definicji powyższych wywo· 
dów stwierdzam, że wiec s dnia 
19 go pP ź i ziernika b:, odbył s i~ 
nieprawidłowo, bo w najleps:~;ym 
razie uch?lały wiecu przyi~to wi~· 
1tszr.śc1ą głosów, lub (j,koło 50 ciu 
głosami, przy wstrzymaniu sie od 
gło'Jowania reszty obecnych, t. 'i· 
około 15U osob. A wi~c st.aoowcw 
nie jednomyślnie i jednogłośnie. 
Twierd~enie ~eś.t że wiec był ogól· 
oopolski 1 wypowiadd si~ w imie• 
oiu tu.tejszej Pol:- n;i jest bezsprzecz. 
nie bez wszelkich oodstaw. Nato. 
m!; st uchw.:1ły wiecu m 1 git b ~ ć wy. 
razem pewr1ej śc;śle określonej 
grupy osób, której bez wątpieni<ł 
wo!no uchwalać Jak :ta;mniej oieo, 
bywa!eiskie rezolucji', iecz ::lie wol · 
no im ' fJłszowilć rozmyślnie opi:Iji 
publicznej i s ta w;i' ć tendeocy ju:e 
tu'ejszą kolonje ~olską w jak nsj 
gorszGm ś .vie!le. 

St Hessel. 
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(Ook<Jńczenie) 

Natomiast nasi kupcy ftżonu1 
ilJi i t. p. produktów sk~dinad 

SJrowadzić ich nie mogą, gdyż rz·1S:a 
Iguaseu stała się w tym roku bar' 
dw kaprvana. Cała ~egluga i to 
jut od tilku miesiccy JeSt na U• 
WJQzi. W wielu miejscach mcźoa 
rzLkfJ pie::łZO przechodzić . Ptłne 
magazyny nagroq:~adzonej herwy i 
innych prodq~tów rohl}Ch i desek 
wyczekuut na wywóz po wezbra
niu teJ kflpry!1oej rzeki Każdy wy
czekuje dtoszczu, m}· koloniści dla 
roliJ zaś kupcy dla transportu 
swvch towarów. 

Tymczasem myszy i szczury po
żerajt4 i niszczą worki, wysypują . 
ziarno i wypasują się. a my tu cze• 
kamy niecierpliwie tego wszystkie• 

· (iO. 2'1 illerw~ któr" wyrobiliamy, 
każ d v spodziewał i i~ zarobić tro
ch~ grosza, wywieźliśmy ją. prze
wc..~aie na kredyt, gdJź kupcy za 
herw~ nit> płacq Qam ~araz1 tym· 
cEasem berwa wszy~atka tu h.ży i 
niema SJjosobu. by ją stąd wyałać 
do Kurytyby. l z tego powodu dro. 
~yzn~ i brak WaiystkiegoJ zastój i 
kryzyi zrob1ł si~ tu jak nigdy ies~, 
cze nie bywało. 

Ale r iP, na tem kończy się na
sza niedola, nt.sze niepowodzenie, 
które nas wyprowadzają z równo
wagi. Jakby na _wit:kszy postrach 
dla nas, lub byś111y jeszcze wi~· 
cej pesym~styczoie patrzeli na wszy
stko co siQ wo~o~~ oas u41ieje znaj 
duje sit bi naszych polach spora 
iłoM szarBńczy1 widocznie W(idru. 
jącej nocami. Droga t~dy im wypa• 
dła, przez n1sze pola, gdzie zmc. 
czone podróh i zumdlsle p•=nsta. 
ły, by nam prtypOiil 1iet, 2e jli!SZ 
e~e hh ~ ·zyilkie plagi na nas 
ipadły, Jecz że jeszcze spodziewać ' 
slc powiuniśmy więcej plag A na. 
wet opowiadajf~, te sdzie~ w stro
nie Tri:l~p.!<o. tizarail.oza miała ju~ 
osiąśG pola i że składa jaika i 
aiweczy ws,ystko. 

1Tak jestelłmJ tu jut 84 lata, 
taden jeszcze rok nie był tak tiie 
pomy~lny dla nas koloni:atów i nie 
mieliAmy tak dziwnej i niskiej tern· 
perausry jak. w roku bież&cym, 
Przypuszezam jedQak~ ~e te wszy& 
st~ie pla~; nąstąpiły t powodu o 
wej plaosty Marsa, która w końcu 
sierpnia1 była najbliżej naszej zie· 
mi, bo tyHto coś o 34 miljony ki 
lometrów. A w tamtych ubiegłych 
czyli normalnyck łatacb1 owa piane· 
ta Mars, była zawize w oddaleniu 
t'cl aaazej ziemi coś mniej wi~cej o 
IQ milj. kil. A więc różnica wielka. 

Przepraszam Sza n. p. Redakto· · 
ra żem się odwatył pisaó do p. 
Redaktora. No1 ale bo trzeba si~ 
D~łv Wj~'ldać i UŻii.liĆ1 a ~CZt::Z to 

człea bQdzie mote troch~ &adowo· 
lony. 

KOLONISTA. 

S Mtitheus 28 paź izfernika l !J24 . 
"' 

----------------------~ 
Towarzystwo •zkolae 1•. J(t. 

kolaja Koperalka w lila· : 
l'ecbal Dallet. • 

Do Wielmożnej Redakcji ~auety 
Polskiej w Brazylji<(. 

Prosimy uprzejmie o łaskawe 
ogtoszenie w swem piśmie, że zło• 
iyli na rzecz naszej Szkoły Obliga. 
?]e Pożyczki Państwowej następu 
Ją.cy Qbywntele: Ludwik Burzyński 
l tysiąc 5 proc. kr. ter!D.' Po!. 
Pań3lw., Franciszek Jiworski t tyt 
sif\C 5 proc. kr. term. Poz. Państw. 
Leon Sierakowski 4 ty iąc 5 proc. 
kr. term. Poz. Pul.stw. Józef Stera. 
kowski 5 tysięcy 5 proc. kr. term. 
Poz. Państw., Marjan Hessel 11 
tv!:>. 5 Grac. kr. term. Poz. Państw. 
Tomasz Strzeł~cki 4 tysjąc 5 proc. 
kr. term. Poz. Paistw.1 Ta1eus1; 
T~s~: 1 tyś 1 ąc. 5 pr6c. kr. term. 
Poz. Pań3tw., Stefan Wolski 5 tys. 
5 pr. kr. term. 'Pot. Państw., Zenon 
Kubiak 1 tysiąe ó proc. kr. term. 
Pllz· Paastw. 
Ogółem 33 tysiące m 1re~ pol. 

skich 5 proe. krótko.terminowej 
Wt.;Wnęlrznej Potyczkt Pań stwowej 
Wr8z z Ku;:,ooami, oraz: ' 

J ani o~ Kraków 45 tys. 4 proc• 
Mitjooówki b.:z 10 kuJ)on1 Fran. 
ciszek J-tworski 2 tys . .( proc. Md, 
jonówki wraz z kuponami1 Marjan 
Hessel 5 tys. 4 proc. Miljonówki 
wraz z kuponami. 

Ogólnem ó2 lysia!:e marek pol. 
skicb tak zwanej Miljo11ówki po• 
życzki 4 proc 

Oczekaj"lc · łaskawego uwzgl~· 
dni{'nia, krealimy się z poważa, 
ni· m 

Za Z!4rzqd 
ROMAN PAUL - sekretar~ 

Marcebal Mali et 11 listopada 1924 r 

--------------------------Wiktorja Wodnicka, zamieszkała 
w Warszawie, ul. Biała N. 2. an.9 
poszukuje Władyilawa, Marjanny 
i Piotra Panek, którzy przed 3.() 
laty wyjechali z Prus do Ameryki 
Południowej. 

Poszukiwani łub kto by wiedział 
miejsce zamieszkania poszukiwa· 
n-ych zechce znidć s!ę z po szu. 
kujacą lub Konsulatem R. P. w 
w Kurytybie. 

Pos~ukuje siQ ~ntoniego Bato· 
rego, syna Kłl.~lmjerza i Agniesiki 
Batorych, który przed 32 laty przy• 
był do S. Pauło a np.stęonie udał 
si~ do. Parany. · 

Poszukiwany lob ktoby wiedział 
miejsce ~amieszkania poszukiwane· 
ne~o 2echce znieść się z Konsula· 
tern Rzeczypospolitej w Kurytybie. 
e •• Eli e 

Zawiu1amiam moieh Sn· 
oownych khentów1 że po po• 
wrociG z Pol&ki atwadem po 
wtórlic w K1rytybie 

Zakład fryzjerski D przy ni . .4q •idaha•ll. Ił a 

kt6ry psl•ca icła ełalsr;ym ła· 
skawyro wzslędom, 

StrayiRoie włosów iOO n;,1 
g~Jłellie 400 rs. 

e ~t:.n1sla:'.!!c~i·eo 

Eiemia do •pr~•dania. 
W Donzonie 14 do sprzedula dwie 
postadłoścl tkładaj4ce sit z l alkierów 
ziemi do oranta. z •obrą potte rą, o• 
grodami, dwiema &tu•ni&llli i dobt:l} 
wodo\ - w llllljl .. gdzie sit krzyżu. 
i4 clrogi do Cruz Macilado i de iaaych 
kolonij Oddalena Ił l kl•. od stac:j& 
kolejowej. Cena 7:6008000. 
Równieź jest do ••raedania li al· 

kierów ziemi w miejscaweicl Paul~ 
Jrrontim, z tych li alkier6w •o sa
dzania ilji i fiien11, a IQ alkierów 
plantaeji llen~y (llerwalłl), :!11 połoło· 
n• pray dredze kolejowej l o4dalone 
od stuji 6 kl•. Droca wozowa do 
••m•ao 41onua, C:eaa ca alłior SOOłOOO. 

Potrzebnycth iafor•aeji 11dziell p. 
Radolt Pawłowlld w Dori
....Ue • . 
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schody, ale nie' dosięgnął" ciebie, ty stoisaJza 
WJBOkol hi, bil za wysokof 

- Kto jest ton człowiek? - wyezeptał 
gość. · przytlumiooym głosem. Czarownico z 
Kołpina, zapłact ci dziesifłć tysiQcy rubli, je· 
ieli mi powiesz je3o nazwisko. 

- Lecz co widzę, na Boga! Z chmur spu· 
szcza się wielki, 01;arny ptak, ach r straszne 
raa szpony, ostry daiób - kr.\~Y nad tobą, 
zael11da w oczy, chce ci serce w piersi roz
szarpać. Dr:tysz, jak liAć Wlłtly! Ach, to strasz· 
n& l Nie, . nie tego nie mo te wypowiedzieć 
czarownica 2: Kołpina. 

- Zatrzymaj swoje dziesięć tysi~cy rubli 
- brzmiała odpowiedź starej_ - Odemnie 
nie dowiesz si~ nazwiska tego człowieka. 
Wkrótce jednak etanie SiQ Gno tak 8łOśnem, 
ze choćbyś prag::11al, nie zapomnisz, 

Stara kobieta zamyśliła si~ nagle i stanąła 
jak skamiesiala... nieruchoma... podobna do 
trupa. 

'Brzydka twarz czarownicy rozjaśniła aię 
u~mieehem, poczem wyci~&rnąwszy swe czar· 
ne ręce, spuśeiła zaslonlj. Mglisty obraz bla• 

Obcy opadł na krzesło .bezsilny i zasłoni• 
wszy twarz rękami, wydał przeraźliwy jQk. 

dego człowieka znikn\J. . 
- Czy nie możosz mi dać ani kropli po· 

ciechy? - jęknął m~:tczyzoa. na którym znać 
przepowiednie czarownicy wstrząsaj, co wywal"· 
ły wrażenie. - Wskaż mi przynajmniej 
drogę, jakbym mógł uniko~tć 1traszliweio 
kolica? 

- Dlaczego nie kończysz! - jęknął glu• 
cho. Powiedziałaś mi rzeczy straszne; rozu· 
miem zDaczenie twej wrC.tby. Che~ wiedzieć 
wszystko, do koflcaa, inaczej nie zaznam spo· 
koju. PQwiedz, ~o miQ czeba? 

- Gró!>l 
- Gróblll... Jak daleka przestrzefl dzieli 

mi' od niegot 
- Trzy krokil 

r • - Czarownico z Kołpinu, m6w na miłość 
Boca, co mam czynić, aby oaalić tyciel . 

- Nie ma ratunku l edparła stara pODU• 
rym głosem, Mo~na zerwa~ łańcuchy z ~ela· 
za, al9 łańcuch ze złota, który opasuJe two· 
j' szyję, udusi ci~ bezwarunkowo. 

Zdawało siQ, ~e postać starej Marfy naJle 
urosła, zolbrtymiała. Czarownica wyciąlnQta 
wysoko wyschłe, czarne ramiona. a głos jej 
dźwięczał metalicznie z taką alłą, jakiejby 
siQ nikt nie spodziewał po staruszce z zapa
dlfł ją:t piersią. 

c - Laacuch ze złota?... tego debrze nie 
rozumiem, czarownico Lecz powiedz mi jesz· 
cze iedno: kto ma być owym ptakiem straszlh 
wym, co mnie strąci z wy:tyn? 

- Mo~esz unikn4a nieszcz,Acia, unikniesz 
napewnol Daj tylko uiewolnikom, kt6rzy siQ 
zowią twymi poddanymi, konstytucję, o któ• 
rą :tebrz~ a b~dziesz ~ył szczęśliwie i spo
kojnie, 

::Stara drgnęła lekko, przysunęła si~ do ob· 
cego i przeszywajl}c go dziwnym wzrokiem, 
zapytała chytrze: 

- Chcesz widzieć swego śmiertelnego wr.>· 
aa? Czy masz dośó odwagi, by spojrzeć nań i 
WJryó sobie na zawsze w pami,ci rysy jego 
twarzy. PokaŻ! ci go, lecz wprzód przysięgnij, 
~ ja, ani dQm mój, nie poniesiemy przez to 
DajmniejszeJ pr2ykrości. 

Mętczyzna w płaszczu cofnął się z prólera· 
:ttniem o kilka kroków w tył i zachwiał się 
jakby pod uderz~niem cią:tklego ciosu. Rysy 
jego twarzy wyrajały bezgraniazn& trwogę, 
a eios mu lit załamywal i drżał, aciy za: 
pytał: 

- Wi,c znasz mi~l Wiesz, kto przed to
bl4 sttil Wiesz, komu§ wywró~yła takf.ł prze
ohopną przyszłość? 

- Powiedziałam ju~ uprzednio - zawoła• 
ła z jawnem szyderstwem Marfa - że steiaz 
u samego szczytu naszej świ~tej Rosji,,. hi, 
hi, hi, na tallim, jak ty szczyci&, stać mofa 
tylko car Mikołaj II Nie zapalilinaj jednak. 
łe przysiągłeś mi dom móJ i mnie salllą 8• 
szczl}dzaó. O, biada ci, po stokro~ biada, je
~eli przysięgę złamiesz! Los twój powikła 1i~ 
wtedy jeszcze straazniej. 

• 

- Przysi~aml 
- Debrze, spełoiCJ Kate• twlł wol~. Za· 

pamiQtaJ sobie • dokładnie eblitze, kt6re 
"i ukat~. bo w całeJ Rosji oao jedao, jedy· 
Be, przed którem napra .. dt dr~ec muililz. 
4 -w lród gtstej mrly ,rzemkoęła stara, jak 
widmo arortne i staną wszy prze4i zrudziałą 
opont1 rozsun~tła ją. W ałębi, na 11ędzaym 
tapczanie, ukazała sią oczom widza postać 
lei,ceJO w uśpieaiu człowieka, o szlachetnym 
profilu i długiej, eiemnej bruclzie. Był to ot· 
!liet Gapon. 

Blady m~tflczyzaa 11ie wyrzekł już ani sło· 
wa więcej. "aciiDf~ł kapelusz gięlioko aa czo
ło, okrył siQ szczelne płaszczem i osłonił wy
sokim kołnierzom. Następnie dr~ącfl r~ką 
wyciągnął z kieszeni eakiewk~ z pieniądzroi 
niądzrni i rzueił starej pod nogi. 

Nocny goA6 utkwiwszy w łpi~tttege oien· 
thomo oczy, cały drżał. Znaj wielkie wraże. 
nie wywarł na nim ten człowiek, bladJ wy· 
łaniaj!lCJ si~ z mgły, niby nadziemskie zja· 
wisk o. 

Poczem wybie&ł po11piesznie, jakgdyby wi• 
dma piekielne goniły go uporczywie. 

- Drzwi wielkie zaajdziesz otwarte - za• 
wolała stara. - Jeżeli będziesz p~trzebował 
1110jej pGmoey lu~ perady, jestem zawsze na 

walce o mlljoDJ. 
Romms z naszych czas~w, w 4 tomdch 

przez Jerzego Bornes'a. 
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- Hrabina musiała was przekupić - krzyczy 
komisarz gułownie na drt'łC\ ze stracłlu służbę. -
Nie mówcie mi przJnatmniej takich bajek, jak te, 
~eScie hrabiort wzięli za pokoj6wkq. W to :u.ikt 
wam prz~cież me uwierzy. 

Daremnie zapewniaj!~ obydwaj, że to sz~zera 
prawdą, Ritter w to :u.ie wierzy. 

W oho1zi wra1 z hrabi~ Egonem i Kurtem do 
apartameat6w OlJI, adzie leśniczy jeszcze stoi na 
straiy puf ptkojówte. 

- 1 ta dziewczyna komedj~ odegrali musi1ła 
- wola Ritter, mierząc pokojówkę ostrem spotrze· 
aiem. - PrzyznRjelł! &i~ lepiej wszyscy razem, ze 
to była zrer:znie ułotona komedJa. bo nas zdurzyó 
sie potraficie. 

Pokojówka zaczyna drteć i szlochae ze strachu. 
Przysięga na wszystkie świQtoici, ~e całkiem nie 
jest winna. 

- Pani hrabina gwałtem mole spQtała i zaknę
blowala ustal - lamentuje ona i zwraea sit błagał· 
nie do hrabiero Egona: . 

- O, p~tDie hrabio; proszQ mi wierzyć! Zakli
nam paaa hraaiego! 

Hrabia Egou wzrusza ramionaai i odpowiada 
po auro: 

Znem ja twoje przywiaszanie tło braltiny i ·wiem, 
!et jej z własRaj ehęci 4o ueieczki pomódz •usiał~. 

- Wygl4da to w każdym razie bardze podaJ 
runel - mówi Ritter i rozkazuje swemu towa· 
rzyszowi: 

- Wet pan t4t GI!Ob~l Ona jest uwięziom&• Do 
wi~zienia z Dią. . . . 

Detektyw łapie wyrywaj,cą s1ę 1 lameotullłCił 
pokojowkl,ł l gwałtem j~& wyprowadza. 

- Cóź teraz poezniemy, panie komisarzu? -
pyta aieoierpliwie i gniewaie hrabia Egon. - Czy 
Bam ta n~dzna osoba naprawdfł z pod oosa ma u
ciec, wraz z wspóloikie• swym, baronem Foebrenem? 

- Jeszcze jlł przyła~iemy, panie hrabio! - po· 
eiesza go Ritter, · Oaa jeszcze musi być w zamku. 
Baron Marwitz ma słuszność 

- Teraz i ja już w to wątpię! - mowi zde
tperowany Kurt. - Myśmy wszystkie kiltY darem• 
nie już przeszukali. • 

- PrzeszukaJ my raz JOszeze i ta z najwiqkszą 
systematyczno~eią - upiera siQ Ritter. - Zamek 
jest taki obszeray i tyle w nim kryjówek najroz• 
maitszych. 

Pod jei() egid• 1abierajfl się•oni do dziela. Dwaj 
lokaje z lampami p1stępujlł te2 obok komisarza, 
podczas gdy hrabia z Kurtem i innymi dwoma siu• 
tącymi w przeciwnym kierunku odchodzą. ZaiDy· 
kaJą oni ka:tdy pokój po praeszukaniu. W ten spo-
s6~ prasaukują eai aajpierw pierwsze pi~tre, Po 

kurytarzu przealaadzaj, sifł tymezasem lełniełzJ, 
rzl'łdca i jeden detektyw. 

Na dole w hali kilku ajeot6w polieyjnycb pilnu
je uwięzionel pokojówki. Dwaj uzbrojeni słut11cy 
strzegą drzwi. 

Wreszcie schod114 szukaillCY do partora. Ritter 
zwraca się ze swoim oddziałem na lewe, hrabia 
i Kurt na prawQ, 

Pe dłutszym czasie schodził aiQ oba Qddziały w 
jedaej sali. 

Gdzie Olgą teraz dalej szukać. To jest kwestia: 
kt{;ra na razie zajmuje Rittera, Kurta i hrabiego 
Tut•i ani ślad• jeJ odnaleźe nie było można. 

iaden z niah nie przeczuwa, że Olga w naj
bliższem s~siedztwie icb sią znajdllje. 

Gdy si~ szukanie za nią zaczęło, wy8uwała się 
ona z jednego pokoju do drueieco i nigdy wyjścia 
znalaźć ole mo:ła, bo ws2;ędzie drzwi były poza• 
mykano i strzeMne. Połoieni~ jej stawało się coraz 
bardziej rozpaczliwie. 

W reszcie zatrzymała się'oDa w jednej hali, któ• 
rą oglądnęła w około jak prze§ladowana zwier~yna, 
szukaj11ca trwożgie aa schronieniem. 

Gdzie siQ ukryć przed wrogamiP 
lił1·sząc zbliżaJących się jut prze~ladeweów, e· 

gllłda ona się zrozpaczona po sali. Je~eli wyjdzie 
atąd jedneroi drzwiami,. to wpadnie hrabiemu i Kur· 
towi w r~ta, z drugiej strony natknie sit na Rittera. 

W tew ... w chwili naJwiększeJ rozpaczy ... pada 
wzrok jef na olbrzymi kominek z ciemnego mar
muru, kt6reg& dolna ezęś4 obliczona na ogromne 
ptlana drzewa. Ponali wyliltaj(\eym gzymata wanoei 
sitt nł podobn do pieca tórna ezęś6, sięgaj~&ca 
prawie ~~~ suf1tu wysokiej sali. W środku tego pieca 
widać jak. gdyby furtkt z pozłacanych żelaznych. 
sztabek. 

Na widok sztaebet6w tych przychodzi Oldze 
zbawcza myśl. Wdrapuje siQ ona na wystajflCY 
1rzymsik i o~:ląda szt11by ta przy blask.u świecy. 

Z ust jej wyrywa się okrzyk radości, bo widz; 
ona poza tem otwor do~i duży, aby slę przeze:i 
ctłowiek mógł pr&edosta8 

Odkrywa . te~ zasuwkę, po odsuai,eiu ktirej 
sztachety te Jak drzwi otworzyć sią da!ą, poczem 
wsuwa si~ przez nie l zamyka Je szcz.llnie za sobą 

Ledwo to uczyai6 i ••ieeę zgasić zdołała, webo· 
dzfł wrogowie jej do sali. 

Nie widzą oai schowanej za sztaebetami posta· 
ci. Olga molłe ich jednak przy świetle cztereeb lamp 
dobrze obserwowat;. 

Widzi ona teraz Kurta Marwitza we własnej 
osobie i nie może wi~cej w to wątpić, fle on ~yje 
Większe jetilnak przeratanie opanowuje j14 jeszcze 
na widok Rittera, ktbrege ona dawno za umarłego 
miała. 

Kamienieje ona wprost ze strachu na je11 wi
dok. Wydaje OB jeJ się jak duch, który sifł z wro 
gami jej tu jawił, aby sią na niej zemścić. 

Lecz i to nie jest mamidlam jej rczgorączkowa. 
nych zmysłów, Jest to naprawd~ Ritter, który obok1 
Kurta stoi, 

., 

·' 
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waoy suchym Udciem i gał,ziami, nazbierana' 
mi w leaie. 

- Schyl no siQ, I waśku - komenliero· 
wała starucha bazząbnami ust~, a podnoś co 
ujrzysz. Hi, hi, hi! w twoim wieku będąc, 
miałam te~ giętki krzy2; hej, hej! wtedy to 
umiałam schylać się i zginać. 

- Ale, dodała stara z uAmiechem, gdy się 
żyje uieco dłużej, dochtdźi siQ do przet.na· 
nia, że głupia to rzecz wieeznie :tgi:1ać plecy, 
a lepiej tysiąc razy oosić głow~ o ile się da 
najw1~ej. 

człowieka to dla mnie otwarta kdęga, No, 
dalej Iwanie, bierz go, tylko ostrożnie. nie· 
zgra bo. Ha! połed:e.ie z nami do ·naszego do
mu. Jakże często przechodził koło mieszkania 
kata, lecz spojruł tylko ponuro i ociekał, 
jakby mu naraz skrzydła u ramion wyrJ 1y. 
A teraz - ha, hal zadrwił z ciebie los, Ga· 
pol!ie .. W domu kata z Petursburga znaj· 
dziesz uzdrowienie 

Iwan tymczasem przechylił się na..l leżą· 
cym, podniósł go w górę, jak piórko. Stara 
Merfa xaś zrzuci,a z wózka wszystek chrust, 
ażeby zrobić dla eborego miejsce. - fabko - przerwał jej głupkowaty lwaś, 

który właśnie natkn~tł na nieraehome ciało 
Gapona - babko, popatrz, tu Je~y umarły 
czlo•.viekl 

- W drogę szataniel - zawołała stlara 
na psa, uderzając go laskf4, Rozmachał no 
si~ gsłganie; musimy być rychło w domu. 

- O, Najświętsza Matko Kazańska l - ze 
atracbu zawołała stara, lecz nachyliwszy się 
aad Gaponem, zmieniła odrazu ton mowy.
Istotnie leży tu człowiek, ale nie umarł jesz· 
cze, Iwanie. Wła~nia w tej chwili poruszył 
się lekko. Odst~tp no trochę, ty głupia be<>tjo, 
bo siq feszeza p.IZewrócisz na niego. Pocze• 
kaj •. ~klękną przy nim i przekonam slę, czy 
~YJ6 Jeszcze naprawdę. 

Stara Marta spieszyła tak do okropnego do
mu, który w całym Petersbul'gu uważano za 
przeklęty, potępióny na wieki, przed którym 
robotnicy z Koł.Pina ueiokali, jak gdyby w 
nim dżuma panowała. 

Był to dom kata z Pdersbarga. 
Wasyl Radom, kat z Petersburga, mieszkał 

w murowanym, na pół zapadłym budynku, 
który nieguyś słufiył pono jako zamek obron· 
ny, lecz srogi z14b czasu tak poszczerbił go, 
1e nie podziw budził, ale politowanie. Wasyl 
Radom był to niski, praysadkowaty człowiek, 
z twarzą nienaturalnej białości, przypomina
jącej niedawno spadły śnieg, z dług14 , nie
mal do pasa sięgającą czarną brodą. W og6• 
Ie zaś był odpychająco brzydki· S~pecily go 
niewypowiedzianie malutkie, skośne, kałmuckie 
oczy, wystsj14cll silnie kości policzkowe i ni
skie czoło Stara Marta była jego babką; Iwąn 
zaś był jedyoem synem z krótkiego mał~eństwa . 
Kat bowiem był rok tylko ~onatym, Po roku 
młoda ~ona zolkła nagle z domu i nikt nie 
wiedział nic o jej losie. 

- To m6wit~c, uklękła obok beawładnej, 
nieruchomej postaci Gapona, lecz zaledwie 
rzuciła okiem na sin11 tYtarz duchownego, 
oczy jej zabłysły, a na ustacb zaigrał jakiś 
tajemniczy uśmiech. 

- To ojciec Gapon - s:cepnęła z Riepo
hamowanq rlldośc:ią-lti, hi, całe plecy skrwa· 
wione, Sil i ślady knutów. O zaam Ja się oa 
tem wszystkiem, znam wybornie . Czy też 
świQty księz~alku, i teraz będ.iiflsz siq upierał 
przy tam, że ludzie kochają się wzajemnie ... 
ha, ha... jak łOłąbki. Czy teraz, kiedy tak 
szlachetnie z tobłł postlłpiono, zrozumiałeś 
jui uczucia, jakie szarpią człowiekiem, gdy go 
inni zdep(l4, zmia.Zdź., gdy w nim serce rw11 
po kawałku ... 

1\loże pozycie z krwawym katem było d.a 
niej za cięzkie do zniesienia i poszła gdzieś 
w ianym zak14tku wielkiej Rosji szukać leps~ej 
doli. - I wd, - zwróciła sit} naslitpnia do chłop · 

ca - chod~ tu, pomożesz mi tego człowieka 
wbtiyó na wózek; zabierzemy 10 ze sobą do 
domu. 

Gdy stara Marta z wózkiem zblityła siQ do 
bramy, otworzył kat i wyszedł na jej spot
kanio. - Takt tak, babkol - wykrzykiwał z ra• 

dGścilł idjota. W e~my go domu. Tato mu ze· 
taie arłowę, alba lepiej - powiesi go. A mo· 
ze małe pozwoli to zrobić. Muazę si~ ćwi· 
czyć, bo chcę zesta' katem gdy tato umrze' 

- Przestań bredzi6 głuptasie, i spiesz się, 
be nie mo~emy chorego tak dłuz•i trzymać. 
Trzeba mu copr4łdzej wymyć raoy, bo gdyby 
liQ sanieczyściły ..• ho ... ho .•. stara Marfa zna 
si~ na tem, wie jak trzeba leczyć podobne 
rzeczy l 

- Ha, stara, co to znaczy ? Kogo tam 
zn6w wieziesz - człowiek al czyś eszalułał-
woła kat. · 

- Tak, człowieka! - odparła Marta z 
drwiącym uAmieehem. Jost to ksiqdz Gaponi 
Posiekli go knutami w lesie, gdzie go bez 
przytomności znalazłam. 

Gdy kat usłyszał nazwisko Gapona, zachmu
rzył sią i eciunął brwi ponuro. 

- Nie napró~no tyję dziewięćdziesi14t lat 
Da tym świecie. Ha, hal Dlejeilną tajemnicą 
wydarła• natarza. Przest.:łość i przyszłośc! 

- I co z nim poczniesz? - zawołał ze 
złością - Jo go u siebie nie przyjmę, rozu
mie•zl Wiesz przecież dobrze. że j«!iteśmy 
sobie śmiertelnymi wrogami, Czyś zapomnia • 

Jakto możliwe, te on ~yje i ~e siQ tu zjawił, 
właśnie dziś, o tej aodzinie? 

Nie pojmuje ona tego. Widocznie Rudobrody !łl 
oszukał i z · zematy wypuścił Rittera. Koll!isar~ zaś 
porozumiał · si~ niezwłoc~oie z hrabią i pracowali 
oni odt,4 wszysay tajemnie nad JeJ zgubą. 

Przeraianie jej ~amienia się teraz we wścieldoić. 
Zapomaiawszy o swem poło:teniu, zblita się ena do 
sztachet i wychyla blad• swą, si:rzywioor& z niena• 
wiści twarz. 

Lecz IDQ~czy~oi przy stole nie patrzą na nia 
i daleJ pilnie radzą, mimo, 1ę do rezultata przyjść 
nie mogił 

Tak, myśli Egon i Kurt, tylko Ritter nie mo~e 
sict jeszcze pozby~ przeczucia, że Olga jeszcze idzieś 
w zamku być mYsi. 

- Gdzie oaa się ok1yć mogla, ta żmija - woła 
oD gniewnie.-Cbyba, że z dyablem Jest w zwi14zku. 

Wtem, • eóż to? Czy to odgłos · jego słów od 
sufitu? Czy ciehy, szydercy $miech? 

Zmięszani i zastraszemi patrz~& oni aa siebie. 
- Dtiwne to - woła Kurt, bior~&c jedn~& z lamp 

i idąc w głąb pokaju. - Mógłbym przysiądz, żem 
tu jakiś obcy głos usłyszał. 

- Ja tak~el Brzmiało to jakby szyderstwem -
mówi lUtter i idzfe za nim. - Oglfldnijmy się do
brze po tej sali. 

Olga cefa się w gł11b otworu, przestraszywszy 
się własneJ zuclswałości. 

Teraz _zblita się Kurt i Ritter d[) kemisarza. 
Ołga drty i poznaje swoje niebezpieczeń'itwo. Jeżeli 
Kurt alltG R•tter zwróCił uwagę na górną czf2ść 
kominka, to ja mt~szą odkryć. 

W tej chwili bierze Kurt lampę do ręki i poa 
nosi jlł ku sztachetom, 

• ROZDZIAŁ CCIV. 

Opu••ezona j besradna. 

iest Ju~ jasny dzid., ady siQ Fanny budzi i po
krzepiona dlugim s11em, podnosi się ona i ogl15da 
si~ za swoim towarzyszem. 

Okrutny strach jll ogarnia. Alfred znikł. Szuka 
miQdzy krzakami. .. 

Lgcz ani śladu Alfreda nigdzie odRaletć nie mo~e. 
- Czy OD ilt niewieraie opUŚcił? I w takiem 

położeniu d6 tego? 
- Nie. On pewno tylko po prowiant siQ gdzieś 

eddalil i niebawem wróci. 
W tej nadziei czeka ona cierpliwie, zaspakaja

jąc głód swój jagodami, która między krzakami 
zb;era. Wraca ona. mote 10 razy na miejsce swego 
spoczynku, lecłl Alfreda nie zastaje. 

Peznaje ona wreszcilł, te on p6szedł, by nie 
wróeić, OpanowuJe j14 wściekło~ć i gorżkie rolcza
rowanie. 

- O, ten łotr! Ten podstępny, podły oszust -
wola ona w rozpaczy. -Opuścił mn!e tutaj samą 
na tej pustyni, M6j Bo~e. co ja teraz pocznę? I hez 
centa do tego.~. jak ja się st14d wydostanę? 

Wściekłośij i rozpacz łzy jej wycisknjq • 

Sięga ona ręk14 do kieszeni, aby zobaczy6, czv 
nie zostało w mej puypadk0wo kilka groszy i wy
ciąaa z okrzykiem radości garść pełnił dukatów 

Po chwili domyśla s i~ jednak, ~e to jej Alfrad 
musiał wsunąć, podczas gdy ona spala, i radośc jej 
zamienia się w gorżki gniew, z przekleństwem na 
ustach rzuca pieniądze te na ziemię. 

Oa sam ma wiele tysięcy, a Jll odprawił taką 
nędzną jalrnużn14. 

- .Nonsens - mruczy ona jednak po chwili 
i zbiera je capowrót z m::hu - pienilidze są pie
ni~dzmi i rhocia~by z jednej strony piekły, to prze• 
cie~ z drugiej strony są potrzebne. 

- Lecz czekaj, czf'kaj, ty podst,pny łotrzet -
z~rzy&a ona, idząc dalej i wchodząc w spo~oJny 
las. - My si~ jeszcze ki~dyś zejdziemy i wtedy 
popamiętasz podstępną swoją sztuczkę. 

Zap'lmniała zupełnie o tam, że 1ą Alfred urato· 
wał a duszę jej toczy tylko uczucie gniewu, żalu 
i zemsty, którą mu poprzysięga. 

Po pewnym cZł'lsie dochodzi do samotnej chatki 
i wchodzi do niej po pownem wahaniu . Za:;tąje 
tam stars~ kobietę, która jej ch~tnie daje przekE}skę. 

Posiliwszy si~ i wyp)·tawszy o dalszą drog~, 
postępuje dalej w nadziei, ze wieczorem dofdlio Csio 
miasta, a stamtąd koleją wróci do stolicy. Cbodd 
jej o to, aby jat najpred2:ej zd._~yć do Olgi, którą 
Jeszcze na zamku Rotenburg &podziewa sif:ł zastać. 

~iewierny jej towarzyn Alfred kupił sobie w 
nas1~pnej wiosce konia i pfd&i galopel1l ku st&• 
remu z!lmltowi barona Foebrena, w nadziei, że 
tam jeszcze Lian~ przyłapie. 

Życzy sobie teraz, aby j' żywą zastal. N1o 
Mogąc wiocej na Olgft liczyć i widz4c: WIZ)stkie 
plaRy co do niej pokrzyżowane, ztczyna roić 
Rowe, fantastyczne sny przyszłości. 

. . . . . . . . . . 
W starym .zemku nic;; sit nie zmieniło. Liana 

puezwyci~źyła wprawdzie swoją słabość, ale 
jeszcze ckropnie cierpi i nie może si~ ruuyć 1 
pokoju , w którym ją wary~ttka zostawiła, nie 
troszcząc si~ wtele o ni,. 

Bł14k1 sio lamotnie po star ęm umczysku, jak 
to przez wiele lat czyniła. L1ana nie może jedn k 
otworzyć drzwi, przez które oRa w~hotlzi 1 wy· 
chodzi i musi cierpliwie czeka~ na powrót strasz· 
nej sw~j towarzynki. 

Jest to dla Liany zagadką, tkiid pochodzą 
zapasy żywności, które jej obł11kana baronowa 
regularnie dostarcza, N11 rozumis jednak bied c~. 
ka pytali Liany i odpowiada nie do sensu. 

L'ana nie przeczuwa, te kasztelan nie zapom
niał • swej pupilce i ie co tr:eel dzień sam z 
prQwiantem przych!)dzi, albo Henryka posył11. 
Kładą oai joj t~ zapasy żywności zawsze na 
jednem miejsc:u, sk~d je sobie waryatka reg\lltr· 
,nie zabiera. 

Nte wątpi wi~c kasztelan, te OM jeszcze żyć 
mu~i, lecz d!.\lej za n'ą nie śledzi . L •snę ma z•ś 
za umarłll ju:, Ml!nCl • ż cź1'ca 11-. r.r y'~ u r y 
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'• mnie raz wypędził:& progu kościoła, 
1: t.C' u'em ochotę do modlitwy? 

Synkul odazwała się przekonywują· 
<« _,·em M [\ - Pop ci wtedy powiedztP.I: 

. k c) r j [Ul ręce krwią swych • hź 
c. c .,. t (>dzie.a kliiJkaó u stóp ołtarzy 
ch•. ucz radLę ct, Wasylu zapomniJ, 

o • l historj·. N·e bąd~ rłu~ceml Chcdż,. p~· 
w m C'i c·oś na ucho, co SlfJ bez WfitplOOia 

l .. . 
L 

o n·.,go prt:rkona. . 
K• t u chylił ucho do wttrg stareJ, a ~dy 

t 'S ptllh kilka W)'fft~ÓW• Wa~yl na !Ch 
• t , 1 ~ c dsko~zył zdumwny 

C.:-y pu. tr· d łaś zmysły, starucho wy 
• ął ulb 1 mma m sz za błazoa? Pu· 

7
1 

M przez Tego popa zdobędziemy 
i majqtdr, d ut() złota? •• 
O t11k, w;ele ~łJta, koteczku po• 

t~ · ruzJa stara Marfa - ale to moja taie· 
m 1ca. No, nie odchtdźże synalku, tylko 
z l i( rz ehf'lrego z wózka i zl.\meś do domu. 
OoBluga Jego opłaei ci się sowicie. 

ROZDZIAŁ 7, 
\V domu kata 

Z ... bodv.ąctł slońco r:wcalo ostatnie czer
w 1 e bl ski na świat. Po dniu prawdziwie 
U,l 1 ym i znojnym dla duszy, pełnej tortur 
bo P ·nych. nadszedł wiecwr, niosący niesaciQ
sm L 'lU Gaponowi chwile wytchnienia Na 
Ili~Llf,yffi, drewnianym tap zaule lożllł POSrą
XOJ)V w twardym śnio1 ~kotkiem nadmiernego 
wy~; (:t•pania. !{redowo b!ar!ą twau ośw!e 
tlat l!lmpa, kt0rą uachylii uad ~Pi'łcrm sta· 
ra f\4 t'fa. 

Jakie on podobny do swego brata! -
m · r;1ła przypatrując się uwazaie Gaponowt. 
-- 11 , ha, czy też przeczuwa nitlbvrak, ża 
za T ':jt tych szmat podartyc~ pow:nien nosić 
w · t.nialy uniform, biysżczący na piersiarb 
ord r mi, JUk gwiazdy jasncmi. Taka twoJa 
dd k ężu!u Nie dowiesz si~ o niczem -
po tara Marfa nie uzBa za stosowne WY· 
JR\ ci t&jemnicę. Co u licha wyprawia dziś 
ten ·ret. n, że pies takich piekielnych do~y· 
wfl losow 

t ·m c:tara Merfa zdążyła przekonać lift na· 
ocz e o przyczynie bahnu, zapukano rwał· 
tov; oi dJ §zyb malutkiego okienka, jedynego 
na .... ł. izdo~ke Rówuoczedme dał si~ sly
szec z ~ewnątr~ głos Iwana: 

Babko, jest tu ktoś, co się pragnie z 
tob wi i:tieć. 

· Czego onchca odemnie? - zgrzytnęła 
sz , tko stara Pewote .zaów jakle głupie 
rl:i10pisko z Kolpinu przyszło po lęki dla 10ho· 

. 
re go bydłqcia. Niech f~ czeka -;:.:· 2a raz tam 
przyjdfi. 

To r.t:eklszy, wzięła ug ręki leniwym ruchem 
l<łskę, słutą<Jf\ jej za podporę, rzuc1ła jeszcze 
jeLIUO spojr~łłnie na hiącego i starannie za. 
J;unęla w~t rtf\, zrudz1ahł oponę, która oddzie• 
1al 1zdt~okę od drugiego. obs~ernego, lubo 
me~zczesólme ut·złldzooego pvkoj'l. 

ł•owł cząc nogami, doszła do bramy dzie· 
dtinca, lttóry rozbr<tma~wał od silnych ko· 
t.. ta fi. 

Kogo tarc tak piPC1.'l ? - z1.1skrzecz~ła 
staPa, ł:.dtwo SU} g~rączkować, ale poc1.ekaj 
pt ~:ku. t;dy et dz•tw1ęćdziosi~5tka przytłoczy 
vl cy JSk mu e, ni~:~ b~lZie.;z tak truwał, bo 
ci z trudem przyjdzte n0g1 viwtiJOilĆ 

Jaatew )Uli, jestem pr~y bramwl Prze, 
S1all "q dobiJać, a pOWiedz mi raczt:lj ktvś 
ty! .N.o wyebra~aJ sonie, :te c1ę pUlSJ:czę, nie 
witJdząc z k1m mam do cz.:yntenia 1 co c•ę w 
te profii przywiiJdło Wnuk mJj, kot. wyszedł, 
jestem sama w domu z głuAllsem, nie otwo· 
r19 wu~c byle komu. 

- Chcę, źebyś mi przepowiedzlala prsy
szłJśćl - zawołał głos z zewnątrz - zapła· 
c~ c1 dobrze za twoJII ush1gę. N1e mieJ pod 
tym wzglqdem zadne1 obawy; ale otwieraj 
szyb ·u. W1atr )es1eony s1ecze jak noi~m i 
wyj d v; cale ni~ weavło, pubacz wrz111~zczy w 
puolrtn ... br... Za du~il przyJemności w tern 
pustkOWIU. 

Nu dhnęk głosu przyi:>yua litara wstrz'l · 
10nęła t~it niby zelektryzowana. 

-· Dawno już -mruknęła .,ardzo dawno 
nie słyszałam pollobne2o glosu, dziś odao}du· 
1~ go znowu w tycb dżw1ękacb Mogę j111ia· 
ło otworzyć, ten nie uczyni m1 żadnej 
krzywdy. 

Sko:itczywszr aw6j monolog skinęła Marła 
na uśmitchniEatec• m~&tołka, aby etwerąl 
bramę. 

Nil dziladziaiec wkrilczył wyaoki, 111X111kły 
męitzyzna, osłonięty szczelnie plauezem. W 
tej samej chwili stara - trzymtillca latarnit 
w ręku dostrzegła z prseraaemem poza 
drzęwami leśl'lymi kryjęee się w citmoojłi 
postacie trzech m.~eayzn. najo!ezawodDieJ to· 
wnrzys;Jy tajimaio~ero przybysza. 

Zdf tll przoczuciilll skierowala oarle atru
gQ światła fatarni na twarz nieznaJomeao i 
Jakby skarnie iała pod wpływem pi~rwsze~ro 
wra!onia. Usta jej obwi,;łe w kl\tach. ścięły 
się konwulsyjnem ruchem, jall.by w oba• 
".':ie, by nie wydarł się z nich okrzyk prz;e• 
rażenia. 

- To ty, czarownico z Kołpina? - zapy· 
tął obcy szydtJrczo, a jednak nieco :nerwG· 
wyw głosem. Zbadam dziś twoj'ł umiej~too~ć. 

ru'e, że Lla & t11k um" debrzę jeszcta żyć mo 
i , 1 k t o ł4k na baronow'l 

Tak chco spróbować i odpowied.zie~ ncsene 
\i tOru W l kartki. 

Pow&I'}Ws •. y to postanowieni , rzu•a •Jnll k1lka 
słów oJówok1em na odwrotneJ stron•o te) samej 
k rtlrl 1 kłlldt•e l' o:.p wrot do wyprotnwnego 

us a, który baronowa napowrót na ku·yte.rz 
wysla*'• 

Ty n 1azem znów H~nryk rrts1ym s•ym w z. 
k' 1 ie h ł, I< z;telan ZIJ!tał we ws bn e 
''uje s ę zupełnie zdr·lwym, 

Hw ryk ZAS po!lt!\OOWił rO .gllłdOJlĆ się dt: "' 
grurt wme po umku i prt kon ć siv. czy ob e 
kobi"'ty t m są j .. uc~e, c~y tylko ssm11 b. ron •W .• 
?:an'>Sl wi~c prowiant r.a z.wvKłe miejsce l st 1"
w kącie, aby Z)bac;;yć obłi&uną gdy prZjJd~•e po 
! wr- pasy l wkr ść s.; za nlfł do J5J przyoytku. 

Lst j1.1ź ck11J p lud•us, gdy wjeżJh J, "'m 
ku z r )W i '1t m. 

Lacz k lk1 god:!:in· upływ'! a "' ryatk., się! .,, 
p k11tuj~. Hetu,yk zactyni 1 ę JUt ntec uriJI 
b .ectór upuda 1 c~as powr..)tU do d '!lU ! 

zbld: . 
W c koło niego panuje ponura c:is::l\ Wtem 

pr ychodzi mu doora ~yśl. Jak głupio, że oo t 
tak długo stOJ, kia:Jy prz:ec:ież w inny spnsób d 
eolu d IŚĆ może. · 

WyctąB" nott1tl~~ i pisze na jednej kĄrt,e: 
,.Jeżeł, ta n euczęś! W!l kobieta, którl'.l tu pr ez 

sw 1rb wrogów była WI~Zwna, jeS."C!:e Żyje i tu 
:s ę 1 u,e, nle·h d~ znak życi~:~, bo 1est tu w 
p '' ŻJ dobry przyjac.el który )Ił c:hc:e wy.-atownć' 

K r\lct~ l~ ktad~Je Ol\ wieuch kosz• 1 od.:tal 
s~ .' .volony ze swego p om} słu Jeżc:.h gil na 
dz eta nie n"'iedzio, to otrzyma odpowiedź 

Wł•ada on na wózek swój i odjeżdża w my. 
śli, że j:.ltro wróci i pewność otrzyma. 

Ledwo Henryk opusz<>za zamek, zjawia ai~ 
wuyatka, ł11pic kosz 1 spieazy z nim do Litny. 

St wi ona tam k:on na krzeszło i wyjmując 
z; n•t:go prowiant, szepcze c:oa niezrozumiale do 
si~:.Ł>ie. 

L'ana, która cały dzień była sama, wstaje ze 
lwt.g'l ll'źa, zbliża si~ do baronowej l przypatru
je :-" jeJ czynnoś~i, pyta ąc si~ SIHM sutbie w 
d hu, 51{11-i t~ datki poch!Jdzić mogą 

Wteńl spostrzega ona kartk~;, któr4 wtryatka 
na ti mi~ rzuciła, nie zwra;ajfl~ na ni4 zupełn·e 
uwagi, 

Co to jest? - woła Liana i "hyla sit po 
ś ~ ten, ~ którym dochl)d:i do okna, aby go 
pr :yt ć, grlyż w polroJU juź c1emno. 

~;lyt& on a z ust jej wyrywa si~ okrzyk 
rad snego zd~iwienia. 

- O, Boże! W1c;c mt prteciet nyła~z ratunek! 
zepcze ont, wzruuona i ze łzami w oc~ ch. 

K mkolwiek on jest, ten ~:nzyjadel, to ja p~ 
m Zł rik9 j~go ~ rudośc ą chwyc~. 

ch, czyż to możliwe, nby ja z wl~tier.la 
l( o rzecr.yw:ś~ e wybaw1ont~ została. Cz.y to ntc 
je,': tyk~ z'łudt'Enle? A rt1oie nawet łapka? 

Myśli ona .o F4uny i Alfredzte, a tw n 1tij 
p pniej . Co p c•'łćł t>atr::y en,. na t war::y'i 
k , lecz, ech1 Czyż może on11. py• c w ry tlt; 

r wf 
Za01yślona patrzy na ciemny staw. 

z gorąc'k~wym oiep okOttlm oczokUtfl Liana 
wyn•k~. Pada wrwncte na swoje łote t :.uypla 
Gdy s~~ uno bud1i. jest JC>:cze sama w polto;u 
Baron,_. u•e wró;fła d· ty;.hc:u.s 

U TOJ sam"J porte, w 1«tóre1 L1ana !:l" k:ar.kt 
Jpowu,dałfi: ~OJeżdźa Alfred do z-.mku t ma·~c 

klu~oz od bta'Tiy przy sob1 .. 1 WJezdźa b~:~1: praen 
kod na p dwór.te. 

S • . 
pb!trz.eg n ozwłocz;n e ze tu pod~.:~ '} ntao 

becnos~t Jego kL ś być IJ'lus• l . sla1y w stan 
takte wsluu~ują, ie tu ntedawno koi kiś otsł 
przy zlob:e. 

Do dyahłal Nse jlllt tu całktem .. e~;l ec:.niel 
mructy t.n z .. nu:p0kt)JOOY M i~ $lAry 

kas te1au ~now du WleZy swej wró·::1ł Trzena 11~ 
przel(unać. - Btegnu' 011 uraz na gó11, przek·1 
ru.t1c st~ jednak ku swemu ~aduwolemu źo p kÓJ 
ste.r go Hert' !da Z<Hw&t Jeszcze Je!l nutza -n1ouka1y 

Uspok J«..ny tem udkryctem bi•l"tc on do 
zam.c.u, dJ tych ~tpartame"ltów, które Panny u 
mteszll:ała z n m razem. 

Zaśw1eca on lamjJ~, któr4 ~e sobłl prz.ywió~ł 
1 pottła st~ prowiantem, w ktory ai~ po drodze 
zaopatrzył. 

Potem zaświeca latark~ i obchodzi cały zamek 
Jest tu pusto i cicho. Prócr: mego zdaje sifi ty· 
weJ dusr.y nte ma. , 

Traci on zupel:lie nadziejt odnalezienia Liany 
i sądzt że naJlepsze btdzie jutro ran• znów stąd 
od,echać. 

Wtem pr1!echodzi on obok tego miejsca, "" 
którem woźmea madawno przez ta~t długi cJ:as 
na 2:JAWłt:nle lifi waryatki czekał. i spostrzlilga w 
niszy pró,ny kosz, ktory ona tymcr.as,m napo · 
wrót wystawlła. 

Zumbaruowttny staje Alfred i pyta sit sie 
bie, co ttn k·JSZ tu ma znauyć 

Kto go tu postawili' Czy prócz nieg.:> Jeszcze 
jest ktoś mny w zamku? 

Bezwlltptenia - mruezy on cicho 1 prz;y 
pomina s b1e, Jak to k'utelan tv obh&k mą pan•fł 
zamczy:,ka rt gularme w prow1ant zaop(onywal 

Czyż on tymcusem znów tu byl? I to d:1ś 
możt:? Co tam j;)st w tym koszu? 

Prz;yst~pułe on do kosza l otwiera naktyY..'II;~ 
jego. 

- Próżny - uepcze on rozezarowany. -
h.tJ WJe, Jik długo on już tu stoi. Pewno go sta 
ry zap mmał. 

tem sp•1st=-: ... gl\ on ten św.stek z ~l'isaneg·• 
~B~1c u na dnia 1 s~hyiiWS!:Y kartK~, czyta naJ 
pu:r ~ to, (.!O w Ź'n CIS nap1u:. 

T.> z ~e"'•li)ŚC.i\ do L:any r...ru.::.y -..n 
zakłopotany. - Kto to jednak moi• być ten 
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Ale chodź, spiesz siQ, nie roz~orz·'!dzam zby-
tlmmt c?.a~u. , 

Stara r 1t~rfa ja by na wpół nleJ}rz~ tom na, 
skint;łr1 na l5Wf':W go~t>io, 11by za n ą postę-

ał Gll•1 ta~o~Ąi, tóry che ał się wc.snąć 
za u•m1, d J ak dot'-.ltweg~ s~:turchuńca żw 
Rź Jęknął ~kurer.vł s·f! c•ły. Ootr m 'j k 
brzytwa skowem odpędr.iła tc=,ż p • , który 
wyskoczywszy ze sw~j budy, s:a:arpuł siq 1 

rwał z lańcucha sz~zekająe z wściekłą zaja
dlośc:ią 

Za chwilf2 znalnzła się czarownica z Koł· 
piuu ze 3Woim tajemotczym gościem w w•el 
kim pokoju, g1z'e pnn:lwał boz1ad, r,odzie<t 
;;mi t•J uwil'ClUJenia plÓit:m W iedoym rcgu 
wznus1ło s·~ o~··l$0, nad ~tnrem Wisiał mte· 
.d~inoy komoł Na ln-awed 1 kuchoi tbw1 l si~ 
czar i! V, j. k noc, kruk Skoro ujrzał o ,ce o 
uder:&:ył skrzydłami, ntby lla alarm i zakrakał 
prze1ażliwie Przt·d .kocbnią bieHy s1~ r< zrzu• 
cooa kfiści trupów, Tr,u In:> było rozpozn~ć, 
my to kośc lud~lde czy :.!Wirrzęco. Na.śc1a1 
n•e przf'ctw!E>głe ognisku wisiały przy, ory 
słolą e do pelmania óbowiązków kata. Wi. 
do)( t41ln mimttwoli ne1twardsze serce czło<vie· 
ka przeJmował dreszczem Oko s 1otykało tu 
długi i sztJroki miecz kutówskt dJ śc'u!!.nia 
głów ludtk cb, topor o 11l"trok1em ostrzu i 
wu1le innych podobnych nar~ędzt, 

Smukły IPść wstrz14sł się nerwowo. skoro 
rozpatnył stę w tym osobliwym przybytku. 
Po cbw1h wtdo~zoe~o wahania opanowa\ 31~ 
jedm:k ja człowiek, który chce śmiało doJść 
do wytkniętego celu spoglłldając niebezpie
czeństwu ami~t/o w oczy 

Zdjął kapelusz i spuśl:'lł wysoki kołnierz 
swego płaszcza. Czarownica raz jeazczo spoJ . 
rząla na niego badawczo. jakby pragnęła U· 

twitrd~icl sit w jakieroś puypu~zezenlll Nle· 
• anaj8my m1ał twarz ~beroblit\'ie blad11, oko. 

lo.są okr14gle atrzylon' ciemną broi". Obli. 
gzi wyglądały Jakby zastygła, otywiał je tył· 
ko wzrek o nieśaliały• tr'wo~nym wyrazie, 
Wargi kurezyły sią i tlr~ał'y prawie aer
wowo 

- Clitesz ~oznae orzyszlo§ć IW'\ mój go. 
iciu? zap}tała Marfa, llkrywaJąc z trlldoa 
odeioli izyderstwa w glosit, 

- Tlłk . pr~go• tego - odpowiedział za 
pytany Zapłac~ ci dobrze, czarQwnic:e z Koł· 
pioa, nie poskąpiq złota. lecz [-Owiedz mi 
ezczerą, zu.o łną prawdę. 

- Zupełną prawdq - pccbwycila pndsę 
pnie stara. - Hi hi, m~ło jest ludzi na 
świecie, którzy chcą zniel\6 prawdę, wypo· 
wiedLiaaą w ()czy Jest to hcwiero zbyt 
ct~::kie brzemię, ugir.ć SlQ pod niem wożna. 

W9stchnienie wyrl\ało się z pier;;i blade:o 
m;zczyzny. 

Pomimo to cbc~t uslyszee prawdę -za
wolał - n e zwlekaj dlutei1 lecz rozpoczy
nał swe dzieła 

M rh ź~ Vlła si~ n3głe u'!dr.wyczajfl;a Z 
pos,.uecl) m rzucJb sw 1j ktJ, zebrała ;)Otllm 
kośc ·at!\ t> na. ll szs ku h 1 1ej. utworzyta 
z m ·b k')ł '• w. k ..) ego ~r .ak 1 Drzy ysz za· 
s ad l na krz śl?. z w t oktem1 pnrę 'Zami 

Nast me P''vsunęla m •y st t.c&łłl! na 
klórym st ł brał: 1\1 tk:1 Bllsk,ej, u~wtet!,ny 
dwiemil świreami . 

Polo;'. obydwie ręe'l na obrazię - roz· 
k łZ ło o rgictn (l ~w•eszcłkt\ Ttlr !7. zamkn·f 
oczył Ht h' n•e l~k , ste tłlk, me zbgo stać 
c1 si'e tu OH' mo .a, j st .., w ·~.upełnto boz • 
pi c:ź yrn miAJ-.cn 

O cy' z drżał, j k .. 1 by do koęl ł go ie'lli. 
łe s1 y;kJ w ypo 1 13 waue LO r:;zczagóloym na 
CBkiem. 

Mt~rfa udał~! ża niczego nie łlio!ltrzecła 
i ohri>c•wszy s;ę do ogni kn, udRrz~tła ~ełaz · 
nyrn r•ręte11 l u.~zące sią Wbgl l aby wznłecie 
płomlt•Ó W mtcdt.l!lllym kot'e "Oczęło coś 
syezl'lć i gottJwać s1ę Ctorown,ca z Kvłpina 
rzue~ła kJka garści ziela w kipiącą wodę. 
Cttła izb poc:~ęla się wyrełn1ać szaril mgłą, 
a cr.'l.rownica, na tle j sk'aw~·ch płomieni 
wyatępuJaca niby z chmur • p·:ny, rabiła rze· 
czywiście nadzwyc~ajne wroż<:~oie. 

- Z:uslona rozsuwa się - poczęła star• 
krzy.hhwym głosem. cz.,r ien•ą s 6 ziemie ru 
ski , krw· czerwientJ4. H•. hi, ty jesteś je· 
dnym z potę~oych, kt Jrt.; u ssmo~o szczytu 
stoją H l co to znaczy? Wtdz~ .. tak, widzę 
wyrażllie scb 'dJ których tnpute na et obli. 
c:~ ć s ją nie dadzą .. bezmiar .. bezmiar sebo• 
dów, a fJ stoiaz na najwyt~zym. Na atro•y• 
st.czycle sam jeden, ach, jakteś samotuy i O• 
puuczony. 

- Sa otoy i opuszozo11y. . powt,rzył 
mtla eholijnie gość, Jak ciche ltezdzwięczae 
echo. 

- ż,dałeś odemaie szczerej prawdy- rzt· 
kła ZllóW stara z '-'aci!:lkieru · Che! ei )15 
podać bez obsłonek. 

Ojciec twór szczę~liw'~E~ zmarł śmiercią 
~• c ebie, ty zd nie gor.3zą m1e~ h,dzieez 
od IHVt'lgt dziadka. 

Król ·i okrzyk WJrwał się :z piersi gh~żk·l 
oddych jącPgo, ftal jakby piorunem ruony. 

- Czv sh zys~ grobowo d&wonów jtki
rotległ li ę ponownie tajemnic·~y. przeJmujący 
drest.czem głos st~rej, zbliżającej "iQ wolnym, 
miaro\\ yrn krokiem do CJbcego. - Dzwonill i 
d?.w<.n d lyo~ P'> ce.lym krt~Ju jnk rzeka 
złuwr g~. Slys•y~:~: ml:>:te pr,~;eukropne rz.że· 
nio? Tylko ludzie, u wrot śooJcrci stojący, 
wytll'!jq t kie głosy. S2.aleje burza, migoclł 
błyske:wice. W tern grom uderzyl. Obalił 

n•ernlłny puy c d, który r.a ni4 nub? Czy t" 
moż,. " sztelal'l? 

Od ra:: <>n k rtkw iDstynil:townie i dreszcze 
IP przEtchodtl\ Pll~ ~Je ~n p saw L•a11y • . 

W jRSn' św et!e sł 'ne zaem p ·stou: ne 
i za'l edban sale 1 kem aty }euczc smutniej 
wygl"de.j4 

Porty&ry 1 t p ty wydaią się b rdzie1 s eł:słl!, 

E>pa11f)Wu·e g') ~tra 1011 irytacJa i w .Jc:r;nh 
MU się ćmić ztu:zyna 

W trvo ona naprewdt jeszole żyjo i tu si~ 
znauiuje? 

Ctyta on odpowiedź jej do owe&o nieznajo· 
m•fil' 1 wyd~je dzilu okrzyk tryumfu . 

GJr.1e ona być może? - szepcze on i pa 
tny wokof , j1'1 gdyby t ury wzr<Jk•em chciał 
;,lrze•,•kn4Ć &dz e J4 &Zuka~!' l J!l na miło$ć 
B sk4, ona !lil; z tego zabar-yk dowanego skle· 
pien a pn1~ic:mnegl) ••ydu1t ć m ·gła. 

,Jest mu to z,.g dką 
- W każdym r ~1e ma on teraz: ptwność, że 

L:s.na źye 1 uf' sobie, źc ill ecluja-&le. 
Co je jnak p·:.tem! Co on z ni4 pocznie? 
Myśll&c '' tPm, siada on na schody, m11ac 

lr rt"t • n; ku N rcsz:c1e plan Je g> je t już ułJ· 
żony. CRJdZ.I ter z w p1erwny rz~dr;1e o 0dszu
ki'IU1e L1any. 

A • Jek~ S.t.uk OIIY nie ma unau, bo on jei w 
p•oaty aposób przecież n1e odn~jiltle W koilcu 
.-Jh(i!l on n ten um pomvsł co w źnt~a, a~y 
~y,zeluć waryatk~ i ~krdć s ~ jeJ śladem. 

M)'śll )ego przerywa lekllł szmer Zrywa on 
.-,·~. patrzy w gót~ t w.dzl przesuwajlłtlł s•o jak 
c eń }asną upiorowlltt) pustać. 

- To mus1 byc owa wary tkal Alfred pod
skakuje, lecz w teJ chwJli postae znika. 

·- Stój! Stój! - woła on, słys:!:4c odbijajfł:e 
·~~ echo słów swo;ch. Wb1ega on na schody 
lecz daremnie! Nie Widzi już ani śladu jej 

Spodziewa s1~ jednak spotkać i4 jeucze na 
innom miejscu t blllka sie god~•nami po pustym 
zamczysku. Waryarka me p~kazuje Sili je4nak 
W1~Cej 

Zoudzony daJe Alfred dziś za wygraną i uda· 
je Slf lila apoc: ~:-ynek 

- W 'Ze jutrzejs:y łlzień pomyślniejS'Zy b~
dz e - szepcze on. 

N .. z,.jutrz rano powtarn on swoje zab!eg1 

i dz1es•oć ruy może cs.ły budynek przechodzi 
D ue mnie jecnak 

Opuszczone mu•y zaleu gr tbowa cia.za Je ~ 
dvny umer, kt .Jry a przcryw11.) jest odgłos jego 
kroków 

C '.łY d6lm •ydajo mu się . k duży. grób. Jest 
zup6łnte talt m•lc:zący, po UP.Y i straszny, j kidY 
by nłewi Zielnymi duchami zaaueszkany Drzewo 
podłe& i ścian toczone Jest przez robacz ;1, tak 
umo 1 drzwi. 

Mr'Jwill przechodzi Alfreda, gdy przez te puste 
kr m~.aty pue<>hoJ~t StaJe on Q(') czasu d(l czasu 
i' nadsłuchu e utrw iuny, czy si~ pn.:ecu:~ż znak 
życta j(łk1egoś nta rduwie. 

A jest tu prtec eż J•sny dzień; słońce łw1ec:1 
;ogo.ln_e p1zez tJlu,;ie &Jtyc~lo •A,na, &WI~~ 
szy~y w różnych k(.łoracb sio llliiał4. 

niż zwykl l:lle p ryte są Jak s _ klt grubf\ 
warst 4 ku•zą Utadek 1 spus• 'nenie wyglądaj' 
z kaideg • k~CI s 

Wre ze• e o u za Złl Alfre~ znmek l wy~lloch;i 
na pcdw<Hze ahy '2~ zarprąć tr--c:a~ ŚN1eź g~ po· 
w;•trta 1 r. 'łld o ko ił'!. we&o ~"Y przynaj• 
mntej Jlk eś Żr e stw rz n r; ·b· czyć 

Lecz yś. o L · 1 e oi d '11U spokoju W a · 
ca w o~: u:1ów do w ~tr~ z mc:r.y~tlt , •by z., nią 
nukać i "U d z· l M r em do p 'dr..ernl. 

Podcz sdy on zn WIJ Ciemne sklepiMil piW· 
niezne rz stu u· '• WJfiŻdża przez ram~ wózek 
Henryka; który ty n ruern i kastteł na ze svb'ł 
sabrał 

Alfred n•e słysr.y tego n dole lecz Henryk 
spostrzega k l& je () w teJ chwtli, gdy szkapf 
tlwoją ·d-' sta)nt wrr twadza 

W Jła kaszt lana. lttóry .. i.; whśnie do IW!IgO 
pukoJII cbce Ut.la.ć i obydwaj zantepokojeni na 
oocego koma. 

Do k' go n należeć moźe i kto tu w ~:-nc· 
e ąau t 1 doby mt&ał przyjecht.ć? 

- To pawno tylko jedll«J z tych łotrów! 
woła Bert,•ld. Albo, albo ta bab•l 

- Coiby ont tu znów szukali! - oponuje 
Henryk. To prodzaJ sam baron b9dz1e. 

- Ale gdzieżtaml - spue,ClWta SI~ stary. -
Zobaczyu, że mam słu-szność. Dobrz:e, że ja dziś 
z tobll pnyjechal,m i te b~dziemy we dwejkf. 
I btada temu .oszustl)Wi albo jego towarzysz~o, 
jeżeli to jedno z m'h tu jest 

- J~żeh on nas wtdział, to sit schowa i nie 
wyjdzie z kry1ewki s;w~j. nim nie zobaczy, żtśmy 
odjecaah.· 

A mo.ts Ol'!. nas nie spostrzegł. Jobaczymy 
CO da SI ZrODli, 

- Odkryje on jtdnak nan wózok na podw'· 
rzu i konre w stajni 

Woż .my W!WC dla ostroźn ś'i s'hować we· 
zek do WQiowni i onia t~kżt! - mówl stary. 

To mó 14c, f:abJera s1~ do drdeła i wproWA· 
dz1wszy z pomoc:11 Ha ryk• jedno i łlrug'e do 
wczownt, z: my~a l'l 1 b•erze kluet de kteszeat. 

- Terat chodź -· mGwi oH Mu•imv Slt; 
z opatrr.yć w a.oń, be mus1my być na wazystko 
przygl to ni. • 

Wch.ll •"El cni prr:ez jeden z l,cznycll otworów 
d) rozlcgł"g budynku 1 przychodJI\ niebawem 
obJk ii .. h.> ów, u titóp '•tóry'h w niszy stoi próżny 
kosz 

- l'atrzeie ejcze Bertold:.le! - woła Hentyk. 
Ona już k-"s~ wystaw ls. C1:y b~l!zit w im lllO
źa <.~dpQ 1edź na m Jsą kartk~f 

(Ctąg d lszy nntąplJ. 
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f~ ~c'lem1 lEcz wszystko talde szcze~ 
e1 swojskif', tallic oaprawdQ pol• 

s kieł 
Nie znała złE'. m t lgo w naszy('h tJwa 

n s ·tich kur~tyb kich T· m nasza 
'a q stok 'H:j a t S ZCZf 0Jnie prawicar 
'l'ł'l (mt"stety) stroni od lokalu to· 
war r.~ stwr .ł W)1ł\Łkowo tylko bierze 
ud::;iaJ w : rzed:3tawier.dacb i zabB• 
warh ur;:li:łza:nych przez Towany
S!V a Wiadomoł że ich wysocP. u 
doslwmdony zmysł J. i~koa, ntuk i 
i ogb dy fowarzj skiej .źle się uuje 
pośrćd swoicb, nie zawsze staja• 
cych na poziomie dobt~Zgo wscbo 
waoiJJ : 1cb kiesz.r ń strć trź na 
kino t-= at a i na wieczory w »Guav 
rzec . • k s'ać ich przecież nu d 
cha polskie~o1 ktOryby z poś · 
ceniero wł;lsneJ i}rzy jemności po. 
rie1'sł CO r ołski( 1 :~ r.poh'CZeńslWO 
dźwigał na wyższv sr.cz~::bP,} kuHu• 
ry i godnośc: narodowej. 

Silnie te~ nurłoją wśród polonji 
Imrvtybskiej [: rzec wh ó~twłi partyj· 
nc i rd .gij::al, rozbi j&ją{.:e ją n~ 
,prawo' i n~. »lew ... " a nawe• 
wśród tych ugrupowań jl!st dużo 
rozbieżnych ~:ierunkOw jest 1 oz· 
politykowanie ~i~ pod kqtr.m wi• 
dzenia własnego jnteresu lub oso· 
bistych ambi<'yj. 
Być może, :le i wśród polonii 

fl '>paulowski(>j nie wszystko jest 
idealne lub wzoro ;ve, ale tvle jest 
pewnern1 że nasi rodacy w S. Paulo 
złącz~ni s~ s1lniej poczuc1em naro 
dowyw; gdy si~ schodzą na wspól· 
ne roztywkt lub zabnwy nie <·zuć 
tam ducha kastowości iet·Ł to ja· 
koby jedna szanująca się w za :e· 
mnie rod~.ir.a. ~ie ma tfż w me1 
tyle przeciwności pvr tyjoycb i tył~ 
uprzedzeń d) osób. 

Prztd rokiem przyjmowali Księ. 
~Y M s·cnarzy »ktakowskich« i b) li 
im radzi zawodni{'ząc niejako w 
ugoszczc,~itJ ich. f_lok później przyj. 
m owali u siet ie ks misjc.nnrza ze 
Z g ornt<dz. , V et bistów•1 i Bąddć 
mor-na, że nie przyjmowali go mni( j. 
snderzoir. Daj M• że, aby oasi 1 o 
dz.cy w Sao Puulo pod tym wz~l~ , 
d~m stal1 s;~ przy~ ła, em dla nie• 
! •óry/\h »pat· ntowam:ch JiO ł aków c 
oa p.ruocie parańskirot którzy z 
iście i d,1wsl- irn rr;o:"sadem ba 1 l) 
cz.y c .. ;·j ;:~ś po l skość ni J•2st ,::;t. 
f .i. P'\ t żt Ci m \\.Śr ód i('U'Ct'IW Jut: 
szkoła nwM ecką kł1 r~y \li ·~·~ 2a 
j d ną utemal oz ' • -.n ści u 
W8Ź"l(l • ·,'"a W, ':JŚÓ f i-.. ~a, rl O?' 

j form l w r/ltfl~, ;h 1 t '•i• 
1t 0 "t> WfilOŚ I e r .bi n Ue-~ 'zi IIJ 

r· ~t ś a'łow ó t <.h b wd.' n ._, l 
s iw 1'\1 k orzv rr i '1 oh' zr''!~ri 
b ć pod • b łt ·n« ~ v r ' ::.. na 
mos li.' w.' inJ liN p d •l g1 Ul• 
IJp ł ,(11 H " . u ~l_lW. 

C -'· h J~, , 'f Y z.· ; 
c,ba (' l · h b•· , I1 •w mw .t \1 • 
t O :'liC.;t,·L l ł "D l1 {l' i - p 1• 

B WiE,. t. D "a • 'ro d1 ur·tulin .1 

» tc•~Ct {) kil t·« , p:-z było\n- w 
t e-b ~ •ó :sób i ogni -ł mil śc1 o, z v 
~- y i krzepł~~ śd duch ku budo 
wao:u JeJ i u obr 31 przed hcz 
n1 rr.i, prc.etnożn~ mi jej niep:zyja 
ci6łmi. 

TJecz nRwrócimy oas~e myśli do 
ro1ł :-o tow .rz· stws w :.D mu Pol• 

.,;.) 

:Jkirr•, bo tymczas m pan Tadeusz 
Mieczysław Wołows' iJ hallerczyk, 
przybyły niedawno z Polsl:i przy., 
gotował W'lzystki') p~tuebne do u· 
pamią'nienia chwili zdJ~cie !!! foto . 
graflczt·;m. Trzeba wi~c z ~j~ó miri• 
~c { w~k~< za ue i siedzieć cicho na 
»b~czuośćc, aby s~tuka sie: odda. 

Po tem :.iutermezzo« popr·oeił 
mnia pan Prezes Tow., abym prze, 
mówił w kilku słowach do 2ebr;,..• 
'lycb" co też chętnie uczyniłem, 
zachęce.j ąc nRszycb rod ~ ków w S. 
Paulo do zgody i ~spóJnej pracy 
w imię na1świ~łszvch haseł. 

Przemawiał po mnie p. prezes 
Krzyżanowski dziękując w gora· 
cych słowach za odwiedzenie pol
skiej kolonji w S. Paulo. Jeden z 
obecnych p~nów ra~ził w?zięcz
ność okazac w czyme czylt w o· 
fierze więc zaproponował obec
nym 'składkę na Zakłady Misjona· 
rzy Słowa Bożego w Polsce. Zgo
dziłem się na propozycję tym chęt
niej ponieważ nie wzywałem do 

Aniliny i farby niem·eckie 
~--- llarki B4YEB ---

dó farbowa[łia zwłaszcza. wyb!a , ... łych rzeczy w p ·czkacb p; 

drobneroi wskazówkami i w nkrzynkacb po 1 kilu , we wszeł · ~ 
k ir!! kolorach, jakoteż farby aaiłinowe do kapeluszy, ~ 

skór, wytworów roślionvrh i n2poj ów. 
ISI!ii BI_,ROBOJ.. 

DłfskuteczniejsJy środek do wyt~pienla robactw s ws~clkiego roduju 

CARLOS LUHM 
Baa Di ha le la - ()adłyba - Pał'ana - Bra•IJ 

łaaek ani w kościele ani w to
~arzystwie, widziałem więc w pro· 
pozycji szlachetne pragnienie zro
bienia mi przyjemności i okazania 
wdzięczności za trud poniesiony. 
U rządzona składka przynbsła 122$. 

Szlachetna ofiarność naszych ro
daków w Sao Paulo na 2awsze mi 
pozostanie w miłej pamięci. 

Podczas składki zeszliśmy do 
sklepu z b_ufetem mieszczącym się 
w suterynach (pod salą) Domu 
Polskiego; tam przy szklance piwa 
spędzaliśmy ctas na pogadance, 
przerywanej choralnym śpiewem 
pieśni patryjotycznych, aż przyszedł 
wieczór i czas żegnania się. Zbli· 
żała się bowiem ggdzina mego od· 
jazdo, więc trzeba było wracać do 
hotelu, ąby zabrać pakunki i po· 
dążyć na dworzec. Za pomocą gro
na rodaków, którzy nie odstępo
wali 'mnie aż do ostatniej chwili, 
poszło wszystko dobrze i gładko. 

Cteść za to tym zacnym wia
rusom, cześć wszystkim rodakom, 
w pośród których w tak miły spo
sób spędziłem ostatnią niedzielę 
przed moim wyjazdem do Polski. 

(Ciąg dalszy nastąP,i.) 

lś 
SZKOŁA SREDNIA IMIENIA 
HENRYKA SIENKIEWICZA 
ZWIĄZKU POLSKIEOO 

W KURYTYBIE. 
Staraniem ks. proboszcza Trze

biatowskiego i profesorów Szkoły 
Sredniej Związku Polskiego panów 
Modesta Falarza i Tadeusza o ·o
dowskiego Zarząd Zwiazku Pol
ski~go, ku uczczeniu pamięci wiei· 
kiego pisarza i patrjoty polskiego 
Henryka Sienkiewicza, postanowił 
nazwaćjego imieniem tę pożyteczna 
instytucję naukową. Odtąd v ięcszko
ła ta .nosić będzie nazwę· " Szkoła 
"'red ni a im. Henryka Sienkiewicza". 

" 

Nakł dt.rn włUJ:>U;!ID 
co dopiero wy zl.:1 z 1--od pra~>y: 

~~p~ 

P~:e...G..~~ 
(w 7 ·miu kolorach 50X70 cm.) 

* 
Taka sama mapa kosztuje 

w ksi«jglrniach przynajmniej €$001) 

. * l 
A~eby cenę zrobić przystępniniszą 
a raczej aMby si~ każdy mógł zaopa
trzeć w dobrfł M11pę Parany - kaza
liśmy wykonać wielką ilotlić tych map 
specjalnie dla nas i które sprzedajemy 

--TANIO--
• 

CEN Y: 
Na dobrem papierz"' 2S500 
Na D'ljlepszem papierze 3$000 
W tuzinaciJ 2 mapy darmo 

* 
Studjowl.we Geografji - to jeje:n z 
najważni ajs:r.yt•h czyonik6w Oś ..via ty 
NIECHAJ WIĘC KAZOY SOHI~~ ZA. 
MO W l l § I'ANIĄ lllAPĘ PAHĄ, 'Y. 

* 
"ADRES: 

Gazeta P Iska w Brazylji 
4flaixtł PoK&al B 

&JUBIT'WBA ·- PABĄNA 

. 

C 10po J.araro de. 1'7 11 24 . 
Towar:ystwo nasza • Polsk ZwiĄ· 

~ek Kl\tohcki • obchodził w nied2 e l; 
dn: a 16 ll1topada rocznico ogłotzenia 
niepodległości Polskt w dniu 11 llsto
pad~ 1Yl8 r. W zastępstwie n aszego 
proboszcza Ks . Wł. Kuli zjechał na t~ 
ur~czyatość Ks. Sta.m~ław · Piasecki z 
Kurytyby. 

Ma Mszy św śpiewano polskie pie
śni pod przewodni:(wem p. Franc·sz. 
ka Mai nowskiego. Po Mszy św. ks 
Piasecki wyglostł okolicznościo"e ka 
zanie, potem ocśpiewano Boże coś 
Pobkf. Po poludniu o godr. 2 zebra· 
Umy sif! w plobanji, poniewd nie 
mamy włunego domu. 

Prezes p. -Ptotr Porał powitał przy
byłych, a zwłaueza miłego goicła Ks 
Stan. Piaseckiego, potem ' pros ił go, 
aby o tym dniu urocz.y&tym coś nam 
powiedział. Ks. Piase\}ki stanął mi~dzy 
szUindarem polskim i brazylijskim i 
mówił o tych barwach polskich. J:ale 
sztras:r.nej wojny światowej ten szten 
th: nam w góro podnieśe pomu~tłY. 
Barwy polskie sq odbiciem i tłumaQze· 
niem historji nowego narodu, jego nie 
sk:azitelncści i nluhetnołcił męczeń· 
stwa i rycerskości. I tu w Bruylji 
Sl}s !edztwo sztandarów mamy i wśpół 
pracy ··bydwó'h narodów nieść musi-

. Wraz z tym sztan:łarem honor 
aszej pierwszeJ Ojczyzny wysoko u 

nosić mamy. 
Żadnym podłym posttpk!em Polek 

nie po,.inien sit skalać a pcświ;ce· 
nivm si~ w sprawach narodowy'b in· 
nych budować 

Po prz€Glówieniu Ks . Piuecki oo
świ~~ ił nasz: u.tand•r i ~yczyi, aby· on 
n s jednoetyl i do gorliweJ pracy w 
duchu polsk:m i k t hckim zapal ł. 
W dniu tym pierwszy raz powiew tł~ 
nad C4mpo Larg!J fl•ga o polsk, th 
ar.rwach, to też Z ZllCiekRwi;,nlem i 
z.amteresowaniem spoglądali n nią 
inne nar dy. 

Koncert Mieczysława 
Ho szowskiego 

o n c ze zen i u 75 l f' t n ie.i I!'OC?Z• 
nłcy śmi r e i l<' 7 fle y ka 

Ch OJ!I a . 
, Ku uc:tczen u 7.) .1 l rtiej roc~n cy 
s •.re Fr}'·~rr)klł ( hop1ro. rc,;y tni Sto 
p •u \ n~<JW 't,:k!rfgo p Isk• g · nju·z'! 
me~~ c•·'1ego, n 1 n mi t!łoZ(I o r. ·str& 
torów • kompoz.yt ll. jB!r g r 0•;, . ł 
d (ll l! l wy.1a} od !!Ję w'zvr~j st • 
r. r:lc"~'~ t" te' lł7.e T· w r }' t s. 

1 zy ..:zrcgo Frvdtrv·: • Chop ··t>, i{t6r ~, 
przzesf'•n iezt , n.11 kons·Jl )\' ." D E 
fl .nh MLta ka 1 1 ert ra11< M r. ·; • 

s lr:n.v , H~r z., s 't t>! o, z a-k m t 
n s ty r 0 1Sk eg i. rt •leps•e (J d~I Ś W Y 

k ·naw .. y mi'Jtrzr \\ skich k rhpozy Yl 
rr.uzycz y~h Frydc;t · m C hop na 

P. Mith.zysław HlrS740 sk jest p ll· 
mstą z; Bożej hski, ~;go mur.yka zdoi 
n a Jest głazy r oru zyć. &r~ je~ó ce 
chuje wspsnialy, żywiołowy wpro>at 
tom per,, ment, uj~ty w ramy znakomitej 
te:: hn ki i prawdziwego zrozumien•a 
muzyki. Etudy ChopiM wykonał p . 
H~>tszowski z wielktm • talentem, u wy• 
datniaj'łc po mistrzowsku i~h liryk~ 
i melanc:holję, 

Je~nem słowem p. Mieczysław Hor 
~zows~i j~st muzykiem z Bożej łasi<!, 
Jest ptamstą poet/l a jak niegdyś ~ 
dzieciństwie był ,.~:udownem dde~ 
ck!em •, tak i dziś jest w stanie gua 
swą ~u~u dokonać, przemieniając naj 
1orne 1stoty w dobre, a w zimne, zło• 
doweciałe letc!\ wlcwaj,c Boak=e cle• 
pło miłości. 

A źe nam danem bylo ueho popie· 
ś:ić l)' mi wspaniałymi tonami Cbopt 
na, oddanymi przez tak znakomitego 
m1atrza, zawdzioczyć to .musimy jedy. 
nie państwu konsulom M1a~ke, któr:l:y 
r.ie Ż!lłowali trudów i zachodu, aby 
skt~n 'ć p. Horsw\· ·skiega do ~esz:czy
cema Kurytyby t n d P( laków swym 
koncertem 
z"wdó~c":a y t. róllli niei polsk m 

uczu-:lom SĄl'lle~o p. H.aszowski<.g ł 
który metylko c. ~· e prtyjfi. zapr • 
s zanie p ll listwa 01 !ów M szlre, Ie 
w prast z chwycony był, te b~dzie 
mógł udowoimć pragnienitl swych 
licznych rod&ków 1 Msyc!ć ich pu l 
ską du•z~ muzykił ln41łv:mt,g _.. pol 
skt tlgO kom p~ zytorl\ 

Cześ!':! im Z& to! ł ~ 

Nr. 84 

.----------------------------------------------

l 
l 

GAS~ ~ ) 
ALBERTO C. ELI 

CURlTYBA - PARANA RR.\ZIL 
s 

~Da .Jo~e Bóaifącio N. 9 (w pobliżu katc r y) 
:Skłl u mi"ŚCt sr~ w t m :Jt ... m dilmu 1 \ et r i j 

obok r;.:t-źni G~rmat(lr 
FILJA: Rua 1/J de Novem bro N. ~·11 

Ogromny wybó~ obnwia 
wuelkieco rod•ąju po ceaaela aojoifi&zJ'eh 

, SPECJALNOS'Ć 

G~~-6..SZE 
Wykonnoe na v;zór trzewikćw d·' s,-r u rwania 

BAR DZO PRAKTYCZN.W I E ft'GA~C TE 
~W~G~: Ubut\ i~ _sprzedtj .. si9 1'JOf! gwarancją. t iest gdy s ·~ rka, u'c 
1 ~kns ~.te ok ł&d.r.osc , cryh nietrwe1osć obuwi ucłowodmaj~ca win ~ t . 
bryk CJ•, to tak.:e małe naprawy yk ... nuje sio d~rmo. 

- ......... 
Fabr ka 

_7~ ,. r 

"H J 
J"će:f 

cukiet'kÓW 
R 

·-- ~ Wyrabta cukierki w najlepszyeh gatunkat'lh i karmeli owi ;ęto w par.iel." 
("balla.s") we WJayr::tkir·b odtnir.uaeh. 

Ulica M e.rtim A f'xonE'. o n r·. 16. 

Coritłb a 

..... <i!!lD!I~ 

Nasion 

a r a na 

z Po ski 
znane Sl j u~ w nttslęou;ącyc:h" stau.ach Braz\· lj i: Espirito San' 
to, Goyaz" S. P nulo, Parana, Sta Cd harioa i. Hio Grande.
Wszędzid w tych sześciu słt pacb, Ctry to ua wyżyo!lch czy 
nizinach gorl.\evch, dq~ zoakom.le wyniki i uznane SI za 

najlepsze nas; ona 
Wszc;dzi ~ ~dujmy 

weł N. 
t·1l ''l pol.;kich ·l:tRi ., ~ie luzpu;•n' ionvch! 

e S ":1d n c:i 1 7 f oJ"'ki w Kur)''y· 
•~", '•U 11, Tt· v ... t Z rh~l i ., 5 

\Vyłyłka keleją lnb poe•tą wsz,.sfkjch miejscowości 
woicl W Dł'RZJ'Ij1 _ 

11 KLlEI\T 

d 
l! 

zad ow ol ony 
A 

KRAWIEC 
ró wn ież 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE UBRANIE 

l 

' 

l 
11 

l WYKONAJ A ucz lU ł lf'Y 

Av n d Lub: Xt v.er l 
N. 11. r.: 

Zelazo sztahowc-okuc· •1 narz 1zh dla kowali" e o rty i wszel · 

kic.h innych rzeliliosł1 st ł tl1 olmm, f! r v. t 1wsrry emal jo\\ane 

i fajansowe, drut ł:olcznty, ł łi ,·u~,:hy. M ·szyny Rolnicze, jalt 

n p. plugi, włóki, bron:, drap lti. sieeg~ arnie; młótkarni ma· . 
nf'że, łopatył rydle, kop ·zki, iekiery1 kos i t. d. 

W wielkim w ·borze l 

~p 

Bo cenach przystępnych ! . 

CASAMETAL r 
Jose' fłauer Junior & Cia. 

Cur1tyba - Ru a. 5 de Novembro . 44 
llll'lu:nnmrmmłltnl.ilhllmlmtm•mmumiml!lnmitn !l'nr mmmrr m 1f!lllll ~ 



re 

le enie d nt • 1 

Bu 

tns. zaw ze na L ladzt : mąk~ psLe , tytoi'ł i kukurydzłan 1 eu ier, ry:l, sól, 
!§Iedzie, ~łiw i. rod., nki i serwy owocowe. 

--~------~---~~~--------------------'; :Ma 1 • ~ i Pn .... ~ r mf~ on z włPs j fabryki. 

LEHA ZE. 
Dr. Uu.rłos D.oreira 

Kh Jlkll medyczno chirurt5iczna. Specjat 
nos : choroby oczu, uszu, nosai garała 
Konau!torjum: uhc:a Marechal Floriano 

n. H~, Rezydencja ul. V-de Nacar 
n. 85, Telefon 888 037 

Dr. ł:Jarło• lckler 
0t"t.rator 1 akuszer, specjalność eboroby 
kobiecQ i p~c:berza. Przyjmuje od S dl 

i~ 1 l d 2 a o 4gl.dz. Wlf:C:Z. Przy uliC:)' 
Concclhouo B&.rradas n 111 Gaił 

- -nTEspindola 
R ydf.:nc a i konsu torJum ul Marachał 
IJ -..d"ro • n 41;', Przyjmuje od 12 do li 

c z. po połl.:jn·u, ·raleron 151 OSO 
........._ r .ł'rancuJsck .l!'rnako 
f& YJmUJe od 3 do S po poł. Kon!ul 
tCJ ;t m ulica EiłrAo do Scrro Azul o l 

t t.L)'df.:nCJU uhca Commendador 
Ar UJO n 74 ~1 

.~----v-r-.-J1~.-.~z-s c~ua 
Oper tor-A!!uuer. Spec:Jalncóc eboroby 
k(;b,t:c:c 1 HCherza, Konsultorjum Apte 
k 1 de .MarQO n 6. Telefon n 62. Re 

zyc.;c.ncja ~~ Brance n t:6, Teleflln 
n. 661 oa 

-~en es de Araujo 
:::-, ~ j&lncśc; sy!.łi 1 cborob:y p~cherza 
b • m J o .. 3 do 5 po poł. .Konsul 

• r~;.1r,1 Apt k M n~rva, flac T1ra 
der.te3 05 

Dt .l o.~u t arnech.e• 
l we "' .. buro.Jby nerwowe i dzie 

c .e, vyreldor Centr li 1nstylutu Opi~tki 
n G .. :"'cn 1 1 n.y ul. Alegra n o gd,IQ 

rzyJ• .. "'" od lO do 11 1 poł z rana 
Ul 
-D •. · airtanla t!iobPubo 
Ki' llka cła dvrosłych i d1tec1. Leczy, 
~ t ... s we ..-a. .. ·!~ 'n at clJ&~;oh pr~pera 
,.,m th:łUl\tL&i wUall , ........ zy IPDOruby 

, ~,.~e • 1 •)gc.we Jllk i!lkoho llznt 
w!g<., y· KtJn:.ulloiJUm: VI. S. Fran 

.. "'!;~ • 54, a, teK L>dt;lflSI ReztdencJa 
1 fa< V"" ka'-h U11S 11 12 4 09 
B1r. iJmon .L ma 

4 t.U , 1a 1 "fi" c,e. Kono~1t11rł~m Ul. 
1 "'c .M r~u n l l: frtYJillUJe od 2 1 pol 

4 1 rói. l!lul12. po poaU\llllU Rtzy 
d.cnCJa 1.u: Ur. tw lln~y n 129, 

T.flh.;t-;~n 12& 013 
---"'=D~z-.-.l.~o~.-, e--.~ ..llll e A. to 

)'Jt.ZC1 do '-hory"h. w az1eń i w 
, 1 .. y. Prr.yjal'iUJO od 8 do 10 1 od 15 
d 17. K .~UtUJrJI.łm 1 rt:.y..ten~Ja .t» laG 

1tU\G t :5 n ó4 a. (obok aptc:~k& 
;:,telleld) 06 

.A n a 4Lar ellano 4Ółfic~ 
ul. ~b n . cnhrA n. 4a 012 
d."lll"crt._, P i menteJ 

•,.!_1\~ hrc1~a n. 1ł .!!Jl_ 
.Jace& Vromlewłcz 

Z~oy ntu;zne z; pvdnu~~lemem i bez, 
w Z.fOGI8 1 kau<::r.uku. f'lombowante 1 

wyJmOwtlntu bez bólu. 
Robot p1erwszorz~dna Ceny przyst~ 

pno. hzy ul. Rtacbuelo n. 8 . 015 
-=----:JOuo Jł. .ltlal'tlos 
Ul. Mutch fł'lommo, n. lu2, przyj 

MUJC O każdeJ glodZIOie. V 18 
~li.lilO aeiel 

Uttu11szony atntysta w N. Ameryce, ~ 
~S tem ą praktykfł· Wyrywa De:. I)Olu, 
p1;.~mbu)e po ~eme od ół 1 wstaw1a po 

•t.me ua lUS. Rot>ota gwarantowana, 
LJl. Comn.~maador AraUJO n. 24 

O !O 

L au Moeelłiu 
?r:.ysmuje ull s do 11 1 od l do 5 ej 
. gooztny. fila~ 'llradenten n 10 
022 

su~ . arnie, papiernie i dru 
li. ,me 

~~----~----------------
()atsn. de Neddades 

l xsmla luStrowane, JUrnr.lo, zabawki, 
ltłZ 1 do ne~bozt;.ń~t\11U, śwl~te obrazy 

tuet~•, OlilJl'u:.mlutrztj pu.edrtuoty 
, z. '·'Y. .t'&7o.p 11.ty w&:elkl'h gatun 

,, ' rny \111 Y ló QO ~ov~ ~ro n 66 

T run i kr jowe n ~l p z oh gatunk oh 
puje produk rolne jakoto: kukurydz • fa o J P.:'~m ki, ma ło1 jaja1 drzewo it.p. 

JIGD-'.~ NA KOLONJE II'OTDW. l D T _,.~A . 
CENY PR~Y TJDPNE 

Posi dłi ilje Thomaz Coelho i Araukarji 

a••co•• 
· ,,Cerveja ia C . ' UZ· 1 O 

~ajlopazy browar w Ku yt! ie pol ca ia i na "~ro mcji 
piwo właBil&lloJ wrrobu po aajprsyst p ioji.'~~ h ct:na -~ marki 
•€ruaeirec1 •Pllsenc, •Pombac, •lt::..:Jri -~a i i ~n.!, 

X:apajt dllt włatmej słodowai jQczmkti w rozmaitej ilości 
i płaci Dajlepsze cftay. 

JlWYTia4 - e&.IS: p T..l..IL 10 

pt 1r 

Plae Tirs.dGnte · l • 3'1 

aeznole Kałoni i pol y! 

ła C!: iel 

siQ w j~yku ojcz:stym i 

S \V ó J D 

Fabryka karmelków 1 cuk1erkow rOtntg h.. tl'. • • 

sz~ch i dro~sz;ych owim~ty~h w pap1~r ('-f.Jtu •JJ lm., 
nowycht kC)kosowychł mi(tc.wvcb, <!JtlynEiw • 'J an 5Jt c;J 
wycb,. trBtkawowych,. b mmowyc · i ml cz . 

Prócz treli maru jm;1cze iane atu kt s 
go formata, tlGre w katdej c v ih meana c • 
Dadł Hrdzo pi.'Zj:Stępnyrh. 

Uprana łJ:i. l oJakow o ła Jiawe~ prz l~oo h.. ~ o t m, 
że ~ naJtailb?t~ 1 1ajle1•Sze w .L.urytyb , 

.Franei k Iku hou lli. 

eOł\ITIBA - Rua Ca rai Nr. i • - A. ~A. 

Livral'ia .Dnn•lal 
P1erwsze>rt.~doy l.akła.i i4tukaraki, intro 
lJgatornia, hntarnta i falryka,jt k11Qi 
handlowy~b. Wybór kstążek 1 preyrz'i 
d;w suolnyoh. Dla kupcow ze zna~z 
11ym upustom. Ul. 13 de Jllovambro ai 

a. .. ~cbm.at 
Wyroby faJansowe, źelllZIWa, szkła, 
amuniCJI, Rarby t oleJo, wszelkte ma 
terjaty Qla tntalaąjl elektry10.znej, lam 
py ete .. Plao Tiradentes n 3 __<!!! 

L~apatarla l!illłrJa 
Korzystajc.el t.kWtóuJO s1~ wtelg;i wy 
bór obuwta ceny mesłycbame tante 
Pla~ T1ra<iontn z pre-.weJ strony ka 

__________ :_ed_r~y_n_IO 082 

ASEKUR<tW AG SIĘ ,MA tYCIE 
Radztmy tylko w Ji:łUlf.B.TlWIK, któ 
ta ma swo14 ftlJ~ w Kurytyble _przy 
uiicy 1 ae Mar~ a 4 A. Su.Pennten 
cent na Paran~ l Baniu er na Kurytyi)Q 
.benJaman Ferre1ra Lette. U5l 

-------·------------------------PIBNI4DZE 
WYVCI~ycza)lł ruca ua m ły prociut 
aoct bypotea:t lu~ pod swaraDCJlł 
bonattow i apolla. .Ku UJe »l 1 
sprzędaje domy, lił~Wle 1 Ula1&\t 1. 

(uforn:nlCJe u rzą .. wege ( Drr~~tora 
Uodofr'euu L1wa pr~)' ułlcy aiau;· 
cual U~oduro u. ::Sts. Q2d 

DR GA.STA.O FARIA. 
Biuro Ptl!lc 0JC~rto n. 49, Tolefem li~ 
044 
-nl<'Mc~·~:. 
B1uro uł.ca 
CJR 18& 
----~~~~~~~~~------

., 
pismcna •n. lt lv.t•1• 

oJ~k macica• 
ycb1 ~~O:\. TINAc 

u.snana prsu Naroctowy Depart&~~~ent Zdrowia Publiaznaga, ris tm daia BS 
oserw~a 1915 roku. Nr. 67. 

a· liź 

~c ~YL01~ł 

•ALBA~ 
~G ~oax~ 
·LU ł'E'fiA~ 
r-lłO 'Dlł~c 

i:łpt.,.wd ż ode ĆtV 
LI: ~) lJ t, Złl. (b!lh t 
formacji udzj la 

Avenida 

de Jaue1ro 

iJ n III u y. 
Jby-wa ::li z ti to3 ' bo z Rio de 
z L Huv e o Gdyni statkiem »Po• 

-6 gru nr 

f{{ Ji do 
d c• aada) 

u ropy 
Ił E .J .llfEIRO . 

30 łllbtOpańa 
7 arudnta 

20 ł: 

6 ł 
31 c 

al oraz z PoJski do 
załahv1a. 1 .bhżu;ych in· 

ty, ort!",_na karaaw~ 

arow J&ko k:2 e ... 

ro ycb1 i ak tei 

7-~· INil!IIU:a 
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