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WYDAWCA: FRANCISZEK WOCHNIK _11 _Kur~b~~ro~~-~~~l?_ ?rudni~ 19~4~ fRE~~~· s;~k~JRo~~ 

W spra1rie szkolniclwa 
w Brazylji~ 

dowodzi; lecz dobrym BrazyJjaninem jest brazylijskie przez zobopólne zmniejszenie 
każdy, który prócz umiejętności władania stawek celnych na pewne produkta brazyłij· 
P? brazylijsku, ten kraj pokochał a jako ta- skie i włoskie. 
k1,. dąży do przysłużenia się jemu, jako praw- D~ nosząc w swoim czasie 0 tej projekto
dziwy obywatel ziemi na której osiadł na wa~eJ konw~ncji w jednej z korespondencji 

r~ Poruszę sprawę bolesną, bo-brazylijskie zawsze. mmch wyraziłem zupełną wątpliwość co do 
izkolnictwo. Krzywdą,~ było"·Y pos.~dzanie nas. o. ~i . 1 za~arcia. P?dobnej umowy, a pisząc 0 sta-
Ażeby jakąś chorol:ę leczyć trzeba prze· prz~chyl~osc _dla BrazylJI, al~ powm_m. .mv ramac~. Ja~te . ~rzedstawicielstwo polskie w 

dewszystkiem wiedzieć, że się daną choro- sam t u;v•e:zyc w to .gł~boko, ~e Brazylp Je: t ~razylJt mtało Jakoby czynić co do zawar
bę posiada, zaś dowiedziawszy się o tern, nam rown • drogą Jak drogąje~t dla nas na- ~ cm podobnej umowy, określiłem je jeszcze 
o ile pragnie się wyzdrowieć, udaje się do le- szarodzona m~t~a-Polska .. Uwt~rzywszy ~a-5 t dosadniej 0 ile sobie przypominam jako pro-
karza, wierząc w skutek zapisanego przez w t_e dwa P?Jęcta,. postaraJm,Y, stę o to, az{ dukt zupełnej nieznajomości stosunków bra· 
tegoż, lekarstwa. . by ]~ _zespol.tć w Jedn~, ?całosc. . zylijs~i~h. . .. 

Istnieją rozmaite choroby- społeczne. Za· Coz !lałezałoby r?~Jc. -:-. Ot?z ~rzedc- Otoz konwenqa włosko-brazyltjska za-
den kraj nie jest od nich wolny, oczywiście wszystk1em z~kładac Jak naJWt~CeJ sz~ot pry- war~ą nie została i nie zostanie, gdyż zasa
więc, że i Brazylja je posiada. Jedną z ta- watnyc~, pop1er~ć ~e s~k<;>ły 1 .starac s1ę D dy 1 cele włoskie są wręcz przeciwne inte
kich chorób jest brazylijskie szkolnictwo. Je- to, by Jak naJWięceJ ~z1ec1 z mch kor~ysta- resom państwowości brazylijskiej. Przede· 
żeli ktoś, któremu dobro Brazylji leży na ło. W m~ereste r~ądo~, fed;ralnego 1 sta· wszystkiem Włochom chodzi 0 to aby ich 
sercu, nie wie o tej chorobie, lub zaślepiony nowego, Jest P?J?1era~1e szkoł pr~wat_ny~h ~ychoJźcy i ich . potomstwo w Brazyłji 0 • 

wiedzieć nie chce, niech się choć trochę bo te przyc~ymaJąc s1ę ?o krz~wt~nta osw1a- s~a~łe pozostawalt Włochami_ co się sprze
zastanowi nad niżej zarniesz<::zonem zesta· ty w B~azylJ_I, ~ostar~zaJą kraJOWI d<;>brych, c1w1a wprost zaiadzie konstytucji brazylijskiej, 
wieniem, a zap!!wne przyzna, że obowiąz· sp?łecz~te. uswta~om.JOnych obywat_t;h .. SJ?o: wymagającej, aby wszyscy tu urodzeni byli 
kiem każdego prawego Brazyljanina, czy ob· dzte~ac stę nalezy, ze rz_ąd braqhJskt JUZ obywatelami brazylijskimi, a co za tern idzie 
co krajowca, który Brazylję uważa za swoją wkrotc~, n~d.a szkoł?DI prywat~ym prawo- wymaga się od nich i zupełnie słusznie, aby 
drugą ojczyznę, jest leczenie tej Lhoroby, w :nocnosc, 1 ~e ucz~n m;zęszcz~Jqcy d.o szko- żyli z Brazylją nietylko we wspólnocie in· 
imię dobra całego społeczeństwa, kraju ii je· ły prywa~neJ, będz1e mogł ~yc przyJęty db teresów ekonomicznych lecz i we wspólna· 
i!O przyszłości. następneJ. klasy w szkole parysh-:owe~, absol- ci e towarzyskiej i kulturalnej, nie stanowiąc 

Hasłem Brazylji jest: "Ordem e Progres· wenct .. za? pry~atnych _.1zk~ł sredmch, do w tym kraju żadnej "mniejszości naro· 
so!" - Ażeby się do tego pięknego hasła brazyhJskich ~mwersytetow 1 to bez wstę- dowej". 
zastosować, musimy umieć popatrzeć praw- pne~o e~za~mu. . . . . Oprócz tego stanu r111ans6w krajowych i 
dzie w oczy. N~eehze wt~c zmkme JUZ raz ~a zawsze polityka finansowa oeOioa Brazylji nie po 

U':ędo!'a statysty~a, wy~an~ w setną t~ ~1eufnoś~, J~ka s,tosujemy wzajern~ie d_o ?.wała na ~adne -ustqpstwa LfleCJalne w 
roczmcę mepodległośct Brazyl]t, t )· w 1922 r., s1eb1e: ~Y~ t.., et,. ktor~y ~ nas komeczme .-.prawie ceł, stanowiących z jednej ::1tron~· 
opraco~ana pr~ez pp. prof. Augusta B~- chcą wtdz1ec meb~ZJ?Ieczenstwo dla Br~zylji. ~łówne źródło dochodów zw1&zkll a z 
chiera t prof· P:otra de. Mora~, wyka~L!Je, Uw1er~my w to, ze! my m.amy ~bowtąze" d•ugiej prot<gu1ac ch pr~er t. , , 1ndu.st~10 ., 
ż~ w r?ku t ?2? B razy~] a maJąc 30 m11J?·l zabranra glo~u w_ tej spraw te, bo 1 .nam a o- krajowe. • 
now ~teszkan~ow, pos1a?ał.a 21.7R9 szkoł, br? tego kraJU lezy na sercu. jeżel~ w p~l- P1sze się i mówi du2o 0 powod th. 
w ktorych zaptsanych dz1ec1 b~ło 1,250.?2~, sktch szkołach pry~atnyc~ u~zy stę ta.kze d~a których zaw~rcie . konwencji do skotk J 

na nau~ę uczęs~c.zało z~ś 8:)4.895 ~zt~cl. po P?ls u, to _Jestesmy r?w.mez z.atem t w 01e doszło, małoikto Jednakże uwala zą sto• 
W sumte ws~ystktch szkoł w Brazyłp, J~st to. w1er~YT?Y• ~~ naucz~."'~ ]ęzy~a port~ga_l- sowce wsks.zać prawdziwe t»rzyczyny me 
około lO tys1ęcy stanowrch~ oko!o 7 tyst~· sk1ego. t h1~toq1 Brazyljl, lako~ez krze~1eme rno?:liwości umów p(ldotn1r 1 1 rodza ju. 
cy prywat~ych, o~~ło 4 t poł tystąc~ mum- !lrzywtązama do tego ~raJu, Jest ~omeczne Doskonał 14 ilustracj~ d~ sprawy imigrarji 
(;:ypalnych 1. z~leJw~e około 500 szkoł fede- t _mezbędne. Przytern me P?t~zebujem~ z~: da Bra zyłj! dosadnie potwit:rctzajłł zapatrv 
~alnych. W.1dz1m~, _ze szkoły pr~wat_ne sto- ~~~dbywać mo~y naszychOJCOWoraz ht.stOfjl wanie Sit) całego społ· cz< ństwa brazyli jsk'e 
ją na dr.ug1em. mtejscn, odgrywają w1~c bez- t hteratury kr~JU z któregoś'!~ Y przybył!·, Po: go o a cele1 jakie wmno mieć na w1doku pań 
sprzec~.me wazną rolę na polu ośwtaty w łączmy te .dw1e rzeczy w ptękną ~ał?sc ku slwo dopuszczając tło siebie obcych. j t>St 
BrazylJt. za~?wolemu nas samych, Polskt t Bra· sprawa uznania w B azslji dyplomów obco.: 

Ogólnie wiadomo, że Brazylja posiada 2Y1JI.. . . . . krajowych lekarzy. 
co najmniej 80 proc. z ludności, analfabe- Nt~chze P~~OWI~ deputowam przyJmą to Pumimo, że na niezmierzony,~h obszarach 
tów, t. zn. około 24 miljony: czyli zaledwie do wt~do~osct; mec.h ~ s~ego . stanowiska brazylijskich pełno jest osad i miasteczEk 
6 miljonów mieszkańców umie pisać i czy- od~ow~edmo .zar~agu]ą l !ltech me.przypusz· gdzie łatwiej o białego kruka jak o lekarzo, 
bć. Jest przyjęte, że ilość dzieci danego kra- czaJą, ze pop~er~Jąc polskte szkolmctwo p~y- tak prasa jak i parlament {l<!.ba Pcsłów} k· 
ju, oblicza się według s do 1 O proc. od watne, sprzect~}ać stę będą te~. sa~em I.": dnomyślnie s~ za utrudnieniem praktyki w 
ogólnej ilości mieszkańców; biorąc ten sto- te,re~o~ Brazyl)~: Interes Bra~yljt tezy ~ JeJ Brazylj1 !~karzom, którzy swe dyplomy otrzy• 
sunek za podstawę, przekonujemy się, że osw!acte; k;ępuJąc czem~olwtek rozWÓJ ~eJ mali po za granicami kraju . 
Brazylja posiada ponad 3 miljony dzieci w ośwtaty. dztałą stę właśme na szkodę, kraJu. Nie podniósł się ani jeden głos przypo
wieku szkolnym (biorąc pod uwagę częstość Sądzę ... ze wszyscy Polacy prz.ebywaJący w minajac ideje twórców konstytucji brazyhj, 
urodzin, którą Brazylji absolutnie nie moż· Br~zyl]t ~ą teg:o samege zda n! a, bo \olak skiej za absolulną swobodą praktyki- id· j e 
na zaprzeczyć). jeżeli ilość dzieci będących ~~te byc ~dzl~cz~y, a do kr~Ju, w ktorym pozytywizmu, których liczne ślady znajduje 
w wieku szkolnym zaokrąglimy do sumy zyje przywtązuJe się serdeczme. rny w tej konsty'ucji, nie posiadają żadnych 
3.500.000, a od niej odejmiemy t miljon STANISŁAW HESSEL już zwolenników w BrazyiJiJ za WYJi\Łkiem 
korzystających z nauki, to staniemy wobec stanu Rio Urande. 
zastraszającej liczby 2.500.000 nie uczęsz- Cbociat silnil jest tendencja zupelaego 
czających do szkoły. Ta sama statystyka "' ł i !l~ b l!J!l k! "" ~~bronienia praktyki lekarskiej w Brazylji 
stwierdza, t.e prócz obecnej ilości szkół t. i· u m~gr CJ& l'llj' lJ.I 18J!l osobom co ukończyły odpowiednie szkc11 
22 tysięcy, Brazylia musiałaby posiadać jesz- za granicf.l, o ile nie SI\ obywatah mi brazy 
cze około 80 tysięcy, ażeby podołać wy- Sprawa imigracji do Brazylji zajmuje od lijskir:ci, s-dzić jednakże należy i: wczoraj 
magom szkolnictwa. Wziąwszy pod uwa2ę pewnego czasu uwagę prasy miejscoweJ. Po szych debatów w hbie Poselskiej. że przy. 
chroniczny brak sił nauczycielskich, oraz wielkich debatach co do wartosd dla na· ietym zostanie projekt wzglQdniejszy, mia 
niezmierne koszta założenia i utrzymania szego kraju wychodźców z Japonji mi. lig. oowicie obostrzenie ustawy obecnej co do 
tak wielkiej ilości szkół, przyjdziemy do l my wielką burzę dziennikarską spowodowa- egzaminów sprawdzających wiadomości kan• 
wniosku, że samo temu zadaniu podołać ną artykułami włoskiej gązety "Corriere del- dydata i jego znaJemości krajowego j'i}zyka. 
nie jest w stanie, a przynajmniej, że roz· la Serra • i rozprawami w parlamencie w W katdym razie nowa ustawa niemało 
·wiązanie tej kwestji przez państwo, leży w Rzymie, mocno nieprzyjemneroi dla Brazylji. utrudni przypływ obcokrajowych lekarzy do 
bardzo dalekiej przyszłości. Zastanowić się W artykułach tych i rozprawach podnoszono Brazylji i da sposobność do takiego traktu· 
więc należy, co trzebaby robić, ażeby ule- głównie niedolę włoskich wychodźców na wania osób innych profesvi liberalnych: b~-
czyć ten stan niezdrowy. fazendach w stanie S. Paulo, zły stan zdro- downiczy( h inźynierów etc. 

. ' . 

Musimy sobie powiedzieć otwarcie, ie in- wotny, trudności ekonomiczne spowodowa. Jak zupełnie sprawiedliwie zaznacza •Jor· 
teres Brazylji, jest naszym wspólnym inte- ne przez wyzysk ze strony pracodawców i ual do Brasile w dzisiejszym numerze, le· 
resem; bez względu na to czy z narodowo- naturalnie, niebezpieczeństwo wynarodowie- pit'j bykbv aby !)prawy podobne traktowa• 
ści jesteśmy Brazyljanami, Niemcami, Wło- nia na rzecz Brazylji. nemi były z łlheralniejszego punktu widze· 
chami, czy Polakami. Wszak żyjąc w~ród Uprzytomnić sobie należy, że od lat paru cia. Cywilizacje amerykańskie winny by być 
tutejszego społeczeństwa, kraj ten obialiśmy były w toku pomiędzy rządem włoskim a odpormejszt>mi na wymagania lakiego pł\t~jo• 
sobie za naszą drugą ojczyznę. l nie uhli· Brazylją negocjacje co do zawarcia kon· tyzmu co nieustannie się domaga obrony 
żę narodowej ambicji Brazyljan ani Pola- wencji emigracyjno-handlowej, w której rnia- granic i broni zwycic:stwa tE'gu ducha od· 
ków, jeśli powiem, że jesteśmy brazylijskie- ły być ustanowione warunki na jakich emi· dzielności nie obcf'go f brykacji wojen a 
mi Polakami i, że dobro Brazylji jest na- gracja włoska miała korzystać ze specjał· prz~na]miliej wojowniczości. 
szem dobrem. Nie ten jest prawdziwym nych przywtlejów i opieki pod kontrolą Rao 21-XI- 24 
Br~zyljaninem, który jedynie mówi po bra- przedstawicieli rządu włoskiego. Konwencja 
zylijsku, bo sama mowa jeszcze niczego nie ta miała ~ównież ułatwić stosunki włosko· 

Es ki 

l- domciel z 
POLSKI BUDŻET PAźDZIEHNIKOWY 

O pracowany prze1. Min. Skarbu pr l o i· 
narz budtelowy na pat ·lziernik r. b ...... amy· 
ka s!'i} bez deficytu. 

. W wydatkacb preliminowano na p· ~ ·i t-r• 
o1k 154,9 aulj. zł tj. prawie to sam en 
we wrześniu, wi~cej zaa ni~ wydano t>r· 
pniu. samo bowie• wynagrodzenie urLt; t • 

k~w wskute.k ~zro~:;tu dro~yzoy zwiąk .... z o 
stę w paźdz!ermku w parównaniu z ~~~ r· 
pniem o przeszło 5 milj. zł. 

Z uwagi na zakończenie przeracb w .~i ~ 
emerytur w mvśl przepisów nowej u 
w wydatkach Ministerstwa Skarbu zw1 
no o l miljon zł. sum~ prze.znac 
emerytury. 

W zwiazku z ocłlro~" granic p~wn!ł 
ltszenio wydatków wykazuje budtel ~;.. ,, 
W evme! rznycb. 

Budżet Ministerstwa Pracy pn;, ... ,.",~ .rt • 

1.8 milj. zł. na pomoc dla bezrtlbotl!y•· • 
660 tys. zł. na opiekQ społeczną i 6·; [ 
zl na ubezp1eczenie społ;czoe. W ru· • 
wydatków inwestycyjnych MIDist. Ośwt.; 
Public:zne:o prt>łiminowano kwot~ 1, · n h, ~~ 
oa bu1owQ szkół powszechnych, w bu ~ t~•"!. 
zaś Min. robOt publicznych - kwo·~ 2 5 
milj d . na roboty budowłane, dr(JB''Y , z 
regulacyjne. 

W rubryce monopoli przewiiyw ... n 
dalszy wydatek w liwocie ó tmiJ. tł. 
tup fo.hu prywatn· rh 

V ś ód d och do w, przewidy w}.! \'C' 
dziPrn lkU dan111y i monopol~ przynl' ,. 
107 ruhj. zł, reszt~ zaś dochodów &ta 
d•Jrboiy administracyj ne innych Minis 
oraz wpływy z poźyczt>k do arOWt'J i :.u 
jową Ml(dzy ionemi spodztewć!.ne J • t 
sztlli~;; drchodów M. S. WeW!lqtrln~ b d 1 

• f 

ki zarzadzeniom w kieraoku śCJ~gmą 1 " 

ciał sar.norc:~dowych na eżoego ... II:h \,1 

Psń. twa udz1ału w kosztach utrzym n J .-, 
licji (wynoszącego 1/4 tych kosztt.h). Z Jt; 
ksz4 SI~ rowmei dochc.d y Min n. o bot uut.1 

a w szczrgółnvśd wpływ z danmy l, owej; 
przewsdywany w ~wvcie 2 ruilj. zł. 

» WYZ ,VOLENIEc ODBJERA CZE~C PRO. 
CHOM HENRYKA SlE~KI!!;WIL.ZA. 

Warszawa: 28-X. DzbieJsza "W rsza· 
wianka• ogłasza iulerpelację posłow a Wy
zwolemac ogłoszon~ w pismie l<goż slron• 
nictwa • W~zwolenie Ludu c Tceśó m pe· 
hlC)i ~est czemś tal' oieprawdopodQbr. m, IŻ 
v. ie z:•ć si~ Ditl chce, aby ludzie, unj t\c 
chuć trochę poczucia urzciwości, co~ poda· 
bnego podpisali. 

Oała interpe!acja jest napaścią na H •tHY' 
ka Sienkiewicza, a znajduj" się w niej na 
stępujące ust~py: 

•Każda stronnica •Ogniem i l\Iiec· emc 
zieje pogardą i aienawiścit\ do chlops w , 
do chamstwa, do czerni. 

Czy to pijak Z'lgłoba, czy rycetz Skr~ " 
tuskiJ czy ruchliwy Wołodyjowski lub śWLt 
tobliwy PodbipiQtał to wszystko żandt:rn.; Jt 
szlachecka, szlachecka ekspedycja karna pr::!• • 
ciwko zbuntowanemu chłopstwu. 

Sienkiewicz pisze dla szlachty1 • la •· ~· 
tujów. Dola chłopa i robotnika nigdi go t ·li 

interesowJła. Chłop i robotnik był dł • ••1 
go bydle~ roboczem, które powinno st •. · n ! , 

a w razie buntu dostać kul~ w łr:b c , 

latcrpelanci w końcu protestaj~ (l!) r' ' 
ciwl::o uroczystościom z raCJi pog"la" 'n ':. 
ki\:lwicaa i twindz,, że jest to manif , ... ,(,._ . 
obszarnictwa i burżuazji polskiej. Pow~t; xa. 
1cterpełacja W.JWołała oburzenie nawet ~sL . i 
U\!ZciW~Ch odłamów a Wyzwolenia,.. 

PO~ACY NA SLĄ.SKU CIESZYŃclt I 

Chcąc tern skuteczniej prowadzić c a· 
zację polskiej ludnoaci. rząd CZe SKi !11 • 

łatwia rekursów gmin polakJeb pr;~cct 

borom, a skut ,k jest ten, i c w 1 O gmin , 
powiatu Frysztackit>go i w 2 ~miuach po· 
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J AL .lEG ETTI PILHO. 
LECZENIE OGOLNE. 

oia. i stanowczega wyznawani& sposób zapor.zątkowane zbntne ~e gdy -Jareszcie rząd oolski zde pół miljona funtów sterling6.- ool· 
W1ary świątej. dzieło stania s·ą ź•ódłem błogosła• cvdował siQ usunąć p. Głucbowskie. s~if''llU pr~emy~ławi culrrowDI• c ność: eboroby kobiece i dzie· 

n Przyj !r.uje oil 10 do 12 i od 4 Nazajutrz Najprzewiel. ks. Biskup wieństwa dla wielu T. D~ go z tegJ zaszczytnego, a przez 
odprawił mszę ~więtą pont\flkalol\ niego tak niq~odnie piastowanego d:> 5. 

sułtorJUM I rezydancja: ul, Com
'>r Arl!lLiio n. 5J. T elefon n 650. . o 2 ----

w asyade ks regen~a i Wtkarju t'iipaero~y .,V.EI\lJO• LU fU-;-- s!anowiska i ctać mu bezpowrotn\1 
szów Brejskiego z Grudziądza i rniP<:!7.IP'l in!ł do.Hiu,.tn·~ urlop, a następnie zupełnie go ze 
Grzemskiego z Swiecia. Po mszy -----------·- sfu~by państwowej us:m~ó. prze· 
ŚV"I. CZC1godny ks. proboszcz Cby. Nowa pl '!i'iga zagraża kolo· szedł on laWnie do ćwczesnP.j le 

c· r; ń ,hi go rząd zą m dal l1ńJki wygłosił pi~kne okolicznościo • B l · wicy i stał się filarem i złym du 
l t. l przed 4 laty korni· we kazanie, w którym uwydatmł '. polsk•eJ w razy jl. chem »SWitU• i •Kultury«, Za jego 

pomocy kom1sji ad~i· podwójne szczęście tego zakątka pods~eptem 1 wskazówkami i napo. 
cb. »Robt•tnik Sl~skic swej parafJi, z p:Hvudu załJ~~(;nia W nu merze 91 »Ludu c ukazał rem rozpoczQłil się bezwstydna Wił• 

'r YJ mówi~ce o tych w nim domu misyjncgtl i z P[)W sie artykuł pod lytułH!D »Prawda ka przeciw ksi~żom misjnnarzom 
b l orn·~arsldch, l lak w Kar• d u przybycia do niego. N1jprz czy ba kic. w którym redakcja Ie· srowa Bożeg!> i przeciw •Gazeci1~ 
n 'i rządami komisarza Kru· kCJ Biskupa. Natitępnie wśród 1e. go pisma zawiadamia budzo oglę· Polskiej « odpierającej niecue jego 

zy H·b urzt;dy i in8tytucje w.u •Boża coś Polskęf Najprzew. dnie swych czytelników, ae w pew• Dlpaaci. Na zjeź~zie ,Kulturyc, 
t ~ c b (•zono Czcchami1 na ks. Biskup udał się w procesji na nych sferacb Kurytyby kU!·suj~ od któremu 00 j)rzewodniczył1 wygła· 

t .l l 'll{l pr~yj(}tO C ~tchOW, bU· pierws~e piętro zakłada i tam do· pewnego czasu uporczywe pogłoski, SZ&ne były bluźaierstwa, dotychczas 
t ::l t (.h.,my mies.lkułneJ by osa• konał ceremonji poświ~cenia domu. że zntina tu z dwuletniej pt'acy na w kolonii polskiej niesłyszaoe, a 

czemo. 
. - Dnia 30 listopada br powró. 

•'tł do Warsza w ; p I ~aderewska, 
były !)rezes gabinetu polskiegQ, 

tvz.tą pogtosli: ' J ż,, roit on bvó 
mianowany ministrem pełnnmocn;m 
przy rządzie Stanów ZJednoczo· 
nycb w Waszyogtome. 

-. ~ Warszawy telPgrafuią, ~e 
KomtsJa Sądowa Ligi N.vodów, wy1 
de.legowa o a .dla wydama swej oph 
~Jł W Spr~Wie W)'dalcoia Z ferytor. 
]U~ Polskt człerach obywateli gdań, 
sktrh! przyznała słuszno~ć rzlldowi 
p~lskremu,, któty działał w t~j spra• 
w1e zg..,dme z ptawim międzyna· 
rodowem. 

, c r ;r.h Czech(}\11 z poza Kar· 1 P..odczas wydanego następnie dla w~sokiem sta:1awi:-:ku oso bistoś6J w najwyż~zym stopniu obrażające 
• • w • .d c.ł h pols ticb red u ku· (; 'ŚCi obiadu przemawiał oajpłerw po powrocie do !t raju, ~amierza po 1ei ucz JCia religijne. Ale w końcu Pupier·o;iy , Vł!l.\UOc -

• t -,;; • W J.trkowie komisar O ~uperjor Puch.iła. W swem prze• k rótkiej praktyce w pewnej znanej i lewica pozoała. 5 Q na jPgl war· La RHine 
~{ slttż ,_cy dworski u.ówienm wyraził radaść całegJ ag·mcjt prasowe j. poawięcić sją lym tości mora!nej i od ni~>go się od. m:""'"=" .,j ., ... w·n?.•llr~'l!t ·--~ ... 

, u <h saldiność jego domu z ok&~ji tak dvoiosłej uro· 1 razem wył~czuie karjerze dyplo- sunęła _ 
, ·fd!ltill 1 tezrem dokucl:ania czystoś;i i z powodu1 te dom ma matycznejl maj"c na celu, ze wzgl~ z powyższego, każdy llCzciwy Francja. - Ooooszą z Pary· 

r • J .starem i\lheścte rzą. zas~czyt gośctć w swych murach du na znajQmość terenu głównie człowiek przekonać siQ mu~i. że P• ta, je dt:putowlłllT ks Bergey 0, 
( ·a 1 u kon~ rz osfawiony Czi· tak wysokiego dostojnika Kościoła. stołiCQ brazylij:~ką etc. etc. G'uchoweki był nietylko niesumien· głos1ł w dziennikach list, w którym 
~ P. g · \ \' L·ui:Icha, pod jego rz~· Wyraził te~ nadzieję, że społec~cń Redakcja •G.izety Polskiejc ni q oym i nit>godaym przedstaw!cielem . protestuje t>rzeriw intenc.jo::z: rządu 
'-' .1 w cbce otrzymać przyna. stwo połskia o tem zapoCZJ\lkowa· trzymajt4c sią taktyki przezoroych Polski, ale także wielkim szkodni• a szczególnie ministra cl1wiatv Al• 
l }.fi M~ gmmtHts mus1 dzieci swe nem dziele pamiętać b~dz1e ; po· red.ilktorów •Ludu<•1 ani też nie lt kiern społecznym. JeGO więc miano- b~rt~, wyratonym w mowie tegot 
1 Lć d) sakoły czeskiej. Pisz~c moc14 bWoją umożi,wi zakładowi czącJ jak i w przeszłości nie hczy1 wanie ua pełnomocattgl) minis:ra mm1stra1 wyglostonej przed kilka 
( n st I i~ rzeczyJ )ilł.o'lc. ~.r.k spełnienie swego zad.mia wob3c łd, na wzgłf,)dy zdawitowe przedsta· polskiego w Rio ie Janeiro, było· 1daaami, a mającej na celu wzbiJ• 
::.,1 .. 1 !r 8ZCZ' : Kościoła i OJCZ~zny. Poparciem Wicieli naszej OJczyzny i bez skra· by brakiem orjent2cji ze strony :'lłzenie nien~t"iłci przeciw duct10, 

.,z ·Odło zł go łt:ż y w istnieniu te m - mówił O. SnperlOr - Pol• pułu krytykowała ich działalność rzadu polskiego i pociąga~łuby za L WiPństwa i prz ... śł•dowanie relig•jne. 
~ _ .s1i admkisttacyjoych i nale· ska. spłacaó b~dzie Panu Bogu dług je~eli ta działalność, ze wzglrdu sobą niez:\wodnie bardze smutne fL,~t swój zakoń ··za ks. Beraey te, 
z~ ren~cie aJLo zatwierdzić prze· za odzyskaną walnoać i b~JdZie w na d:>bro Polski i ko or1ji polski"'! nasł\pitwa . · m• sło•v: K"'i~ż~, wałez~cv w szs• 
f aJzon~ Hl wrześma 1923 rot możliwości w dalszym ciagu speł· · w B ;azyłji n'ł krytyk~ za.:;ługlwałB, D ttego jeszcze raz powtarzamv. ,rt>g.ach fr·aocl.ł-.lu .·b w czasie WOJDY 
J,u \ ~bOJ.y, albo też natychmiast niat swoje posłanictwa p•miQdzy oświadcza !awaie, 2.J tą ZOltną o- ::t~ krątące w tej kwestJi POBło&ki A\Vlatowej p!!prą prolt·&t fraacuskicb 

L ć f'OWe wybory do tych naro~a•i jako .,przedmurze chrze· sobistośdq ld,}ra Złl3ra~a n•>rma · sa neczew innem jak badaniem łkardyaał,;,w i cał. go d•cbowielhtwa 
n, gtlzw jes~cze nie urz~duj'\ . ścajaństwac. Pewni być motemy, lizulącym s i~ dzit1 stosu, k{ m o a· t•"'renu, a aranżerem ecb 1118t praW· Jr ~~~ r~dt:cydowaut walczył przeciw 

•· e \\ ydziały gminne. Spt:ł tf spełaieoie lej przez Boga jej sze1 kolanji J ~st smutneJ pt!!Di~<" :io~udobuie sa w p. Głuchow~ki. . te1_ ~.vst~matvczn lj po 'ityce anty-
e dum tego--to nie żadna zleconej misji b~dzie Jta aiej ~cO · p. Kazam1 r~ Glu' h JW~ki brh I. s. rellłJJBeJc. 

'C:;,!l. z sttony wł d z,. lecz spra- dłem i rękojmią opieki i błogo1ła• pierwszy kotBul polski w Kur ·· v ~ - Wojska o!1 up -tcyjąe opoleiły 
1 e (JL ~ słu;lzoe z~1anie.t os wieństwa Boskiego, bo • Pulonia bie, który puJobno chce z· s ć v !:l!Jtero::sy • VE.-1DO• A. U K 1 ju~ cały orawv br, 1 tzeke R•·ou 
o ta ·ę która wyraźnic na. seroper f1delis• tylko w ten czas słem polsk1rn pr~v rząd~at: brttzv mat-st ,· nlo~> w Nadr~n;i -a t w m1ś 1 ucbw .• ł 

u "'l ... P w ciągu trzech miesiQ• ostoi aię wobec licznych i prze, lijskim w Rio de J ,m.-iro. ----------- koof~rencji londvńi'<i+>j 
ua \ llll-:; Di.l. !Clmrsul oale~y możnych wrogóWJ jeżeJi twarJc Poci~SP.my się na razie przvpu~M r E L E. G R~' A lA V - z N•J\Vtłgl, J lrku t•llPgr; fuia. 

t t: n zał~ l. wić. A tymczl.lsem stać będl!lie ona opcce wiary i cuót czenicw. ~e są to tylko pobotne tłl ł i ~ b i o kier ~merykalhki p, rm'Jr!t 
to 11 Ju~ 13 miesiecy, a rt•kur. chrześciJaii'skich, a tak zas~uży so· tyczenia P• Głuchowakiego i jego M:Jrgao zapocutk ~ •ał do 29 !l3to· 

' ... lb : r t i BO. Ż~damy Da· bie, sby Bóg Ją zasłdni~.ł tarCZfl kliki i ze krątące poetoski są tvltto Po!S}{a. - z Warszawy do· p!lda br. potvcJ~~ f ancusk~ sa b 
ir;, i a w~ borów aby swej opieki od nieszcz(ś6, ktore badaniem terenu, czyli tajem!lem nos~~~ żd P•. Ignac-y ~aderewsk•. skrvpcj' oa sUUJQ 100 iLiiłJonow 

u c najwit:ksze na Słą· jej gotuj11 nieprzejednani wrogo· zapytaniemJ iakby taki fakt został 1 bvh pr~zes mmtslrów 1 światowe: dalarów 
"t: gr! • e K misje admini wie. Na koniec O. Superjor wyra· prz:yJ~ty przez kolonj~ polską w sła~y ~lanłs.ta został przez po - Z Parvta łlonoaza . ae bba 

B ·azyłJI·. zn. ttn
1 
~k• umwsrs.ytet . m1ano, wany d i - i st. ń:!Z\ ć uareszcie z ził uznanie i podziękowanie dla eputowlłnych ur>h waliła v >III m za u• 

l a i)l-onst~tucyjoym stanem Najprzewielebniejszego ks. biskupa U!Oż możemy oświadczyć Amiało d:lk.orem •honor~s ca.a3ac \hono f:~oia dła rządu H~rriota 299 gło 
t' 'CZY•· Roseotretet&, z powodu, i~ por.wo. że cab ((olosja polsiut z bard6o rowym) tegn_t ~mwe~syte_tu: s1mi przP.ciw 2,6. 

d 
Ja~żc i xcczcj rdrwszą sit: wła. Jił Misjonarzom Słowa BJżrgo o• małymi wy jatkami. uważałaby ewen - ~1.1mun3tue d.zieomlu w B\J - Z Adant. w A~i• m11iPjszej, 

· ols!.ie do ludności czt:skiej Siedlić SI~ w swej djecezji~ Po O. tualne mianowanie p Gluchowskie ~lłreszc•e za~uec.~B]l\ pogłos~nm, donoszą, te w Balbf'itU w Syrji
1 

• aszyny do ptsama, ltczeuia 
i do szycia 

Pop : r.ia ł ca ' c i 
J,lfiL TA DEHGll\T - HA WlCZ 

r Y ul Y AllgLsto Stelfcld 34 ( ·óg 
u, "' J, .be) a-dre,. pocztowy c:&! X i , xc 

Cunty a 

1: o zy tość poświęcenia pier~ 
' z gu do u mmyj aego 

a l. omorzu. 

(Dol c.ńczenie) 
30 ~rr.<.ś1ia po południu 

a b at1a 1 wychowaPlkowitt 
u, l l h.l; i wielka rz~c~.sza 

~b~ ł c z okolicy 1 oczeki · 
br:H:uy zal:ładu przybycia 

p ._cw. I:s. iliskupl. Około 5.tej 
y oadJe~bał oczekiwany do· 

Ko .. ioła samochodem z 
1 a • towarzystwie Najczci. 
' j.:: go ks. kaoonilia Domi 

· ł reg .. r•s. tl~ minarjurn duchow· 
r ; ' w .t t Jpl;nie, wieHtiego przyJ a· 

i dob·o ~1ńcy : akł du. U bra· 
m.. z l ładu a zarazem w lH·am1e 
~ jl'DJfalne', na ktOrej widniały 

i dnw napisy4 Na)czcigodniej· 
·. Bi mp Z'JSlal p owitany 
f vkrzykiem •Nwch żyje •! 
ą pow1ta!ną OJca Superjara 
a:. Pomiędzy klerem Wltajq• 

• \ .J Arcypasterza byli także obec· 
1 14 1 .. e pov ~żany !;;s, dziekan 
1 n l e z Grud .. ~~dzu i czcigodny 
I s. b s zez ChyJtń 1ki z Bzowa, 

gll parafJi Górna Grapa 

~.. 'r' t~go samego dnio. ud~ie· 

, t;ew. ks BlHkup w kaplit 
ł d u ~;.z.kramentu bierz mowa. 

L'a w ow r kom zakłada i licz. 
nym wiernym z okolicy, zagrzaw• 
f irh wpierw pi~koem przemó· 

·• · . rl · g r:: Gv w~konywa. 

Su~ erjorze przemawiał ks. pro go posłem, a choćby i s1krerarzem 1 3 kob~ Pols:ta m•ała prtystąrHć 10 oolnS!ając~i pod pr0t , ktoratero 
boszcz Cbyhń5ki1 który wyraził poselstwa polskiego w R•o de Ja •Małt' ] Ent~,:~?łV~ lub do traktatu F,·ancJi1 wybuchła rew<~lul!ja. 
SWQ rad~ść z powodu, it jego pa• nei~o j ~~. ko najci~żs?.:ą obelg~ dla włosko ruwnnikteg'la - DJn<lMll z L >l'ld mu. źe pra, 
rd

1
Q spotkał zaszczyt osiedlenia 5Jebte i dla wszy:3Uiich posłów, któ - T~łegrH fU I~ z Warsza wy, ~ ,..e prly{(otowaw~~~~ dlt1 z~w , rcia 

się pierwszego zakonu misyjae6o rzy . dotychzzas tu r3pt·ezentowali spPc,aloa k Hlllsia SeJmowa, wv· traktatu halldlow· g;:, ms(dzy Fran· 
na Pomurzu i z~ łoiunia tu pierw- nasze palist·.vo i przeciw tej no mi zo1 c?.oaa .d'! zbadania dt:iahl nr ~ • CJłł a N1 m~ami po:sr~pują SZ\ oko 
szrgo domu misyJnt:go. nacji j eduogłośoi ~by zaprotesto b ~~~go mmlstra. sbarbu KJcb.tr naprznd i że równoc?.t śme tocz~ 

Na te dwa przemowienia od poJ wała. Oprócz tego nominacja ta ~kH'g•J, postanowda ~d\\ spra WQ sie rokowania dla u r.worzenia blo• 
wiedział Na.Jprzewtel. ks. Eiskup, mogbb l sią ~tJot.kać z nieu~oaniem przekazać S!ldowt cywilnemuł Jalto ku metalurgicznPgo, w skład któ 
ż~·cz~c t~ mu pierwszemu domowi nl\du brazyh."kwgo a. to z pow?. sprawą nad Iżycia władzy, albo r• łl• ma ul WE'jśc AnsiJaJ Francja, 
misYJnemu w dJtCezJi chełmińskiej, ł.,du że P· Głucho.wski, w CZ<iS~l' wiem minister ten WYP'· ŻYCZ\ł 8 lgja N1em~ ·v i LokS~-'r.tburg. 

"Wego urzAdonr:-"'n!·• w Ku~ytyble prze-n ysłowcom polskim zoaczn·, aby na. nim s.;dnlły się słowa ~" . Y • •"' "' • ' . • 

modlitwy Pańsłuej ,przyJdź Kró. , lM<~ ł SIQ pu~nJ_ć r z~tl:łowł brazyi!JSkte i'ośó pieniędzy p .. ńs wowych, k tó 
l t'stwo Twoj~ «, to j est, aby pra mu z Jak naJgor::.~ZeJ str~ny. a ~r~E-.1 rą odebrał z powrotem dopiero 
cowuicy w lym zaaładz1e i ic dewaz~:;tkte~ dlatego, ze sbunblo· wówczasJ gd7 waluta markowa 

nit pu'·hc·'nte Pl'"ez P"'WDeg"" by zna czniH sp JJ dłll, przez co ska·b wychowankowie krzewJlt Królestw · H ' , 'h t. : ~ ". "' .u 
B Jże w OjCZ\ź!lle i aż po krańc ~watela ukraJihkle~o, 01e umllł z pańs twa poni ósł o!brzymie straty 

"ll ~!JOd"'o..::cła zareaa,•wa-< - W Ł'ldzi wybuchł slraJ'k, w 
świata1 na chwałę BJ~~. dla ro~wojtt' j;, ... " ., .D ·· u. 
Kościoła i dla dob.ra i chwały s po· 1.~. A. teraz w k1lkt: sła!'ach wy którym wzięło udz1ał 60 tysiQCy 
łeczeństwa polskiego. )~Śil1my. dlaczego kolODJa polska robJtaików tkackich, ponieważ pra· 

. . . . me przyjęłaby przychylme powtOrt codawcy odmówi h iw pod wy~dze· 
Po przemówiemu Na]przewtcl ~s. aego przybycia p. G!uchowskiego w nia płacy. Zachodzą obawy i to po 

B ,~kupa zab~ał ~łos staro~ta świe' charakterze urzędowym. ważne, ~e do strajku tego przyłl\czą 
cłu_ P.an Tol.k.t l w krótkich lecz Gdy w styc:miu 1920 roku przy· się robotniCy • ianycb miast prze 
w ~~Ciroych. sławach ~rczył r~z· , b~ł p. Głuchowski do t\urytyby Ja mysiowych Prasa polska jvdno 
WOJ~ ~oweJ placó~ce: l zape~ntał ko pierws~y przed~tawidel nas~e , gł'lśaie potąpia ten etrajk i tarł~· 
też JC] ży~zh~a. opaeko czynmkOw zmartwychwstałeJ Ojczyzoy• t'ała oia robotników uważa sa nieaza 
w~adzy :wleck•eJ . . ~zereg przem~ ·kolon ja pol~ka w BrazviJit a szc~e· sadnione i bardzo szkodliwe dla 
Wień_ z~ ·?ńczył mh:!JSCowv p WÓJ~ lg6łnie w Paranie a Kurvtybte przy, Sl\(iacji fmansow pań·łtwowych. 
Raf·~S~I 1 pr~zes Rady ~o~cle~De] jęła tiO jak na1uk:orhai)sr."S 1 ojca - Z Wiirszawy donoszą ~e w 
P• Mtct_kows~a. W~zyscy da b w ~ ~.az Jak ksi~da ud~idn~g '• juk z ba w<'ę l)ewnej fabryce sm:Jnic)i, położo 
swy~ ~czu~·~m 1• swemu prze.a:o• A on za to s ~rdeczne i wspani a łe nej w pobli.tu Bydg szc~v. na P.tJ 
namu. 1: wae kle 1 zbofoe dzteł~ przyjącie zaraz w pierwszvm czv morzu, eksplodowały cagromadzo 
z .. osta~o zapoCZfłtkowane w GOrneJ dru~im dniu po przybydu do Kur\'• oe lam matertały wybuchowe. 
Grupie. tyby zapłacił jej temi pamiqtoemi ĘllsplozJa zniszczyła ~upt-łnie 

Po obiedzie, o 3 g. po poł. odje• słowy, wygłoszonemi na bankiecie, część fdbryki i zabuduwoń f.tbrycz 
chał Najprzewielebniejszy ks. Bi· na jego częać wydanym: , Wasżem nych i spowodowała śmietó trzech 
skap wraz z Nljczcigodniejst.ym psiaro prawem jest słuchać c Na· robltnittów i ei~tkie poramenie w!e1 
ks. Regeosem z powrotem do PeL st~pnie przez cah c~as swego u lu ionych. Przyczyny tej eksplozJi 
pitna, tegnany cwac~joie przez rzdowania dawał nieo:v~tpUwe do· nie mogły być dotąd zbadane -
rnieszkailcOw zakładu i fl t'Zez gości wody, te tło Parauy przywch >i ł nie nie wykluczollV jettt jednak zamach 
Nadmienić jeszcze należy1 że U• po to, aby godnie Olsz kraJ fdpre zbrodmc.zy. U 'lłiąz•o!lo kilku komu 

. roczystość uśw! etnili swoją obec zentowaó1 ale aby 1ak natwięcej oistOw. 
nością tak te proboszcz świecki ks. swe staaowisko wyzyska.ć dla swych - Strajk tkaczy w L >dzi przy 
Konitzer1 ks. dyrektor st>minarjum celów osobJI'tych. Nie będziemy tu b i era coraz WiQk'3ze rozm1ary . Sta · 
naaczydelskieso w <.łrudzaqdzu i ju~ wspomi'l~•ć o błogosław1eń3twie nowisko robotnikOw i pracodawców 
inoi przedstawjciele kleru świeckie· papiP.skiem, przywieziont"m na han• jest oit>ush~płiwe. Dotychczas stra,k 
go. ł!Jył też obecoy rektor domu del, o,'lielegałat!m pobieraniu pemm, ten ma charakter pokojowy. 
misyjnego w Rybniku O. 84sała. o sprawie marek dotychczas me Grupa kapitalistów anaiel· 

Mi~jmy nadzi~jfU te w godny wyjaśaionej1 - ws_I:omniemy li!ko, skich ud~ielila potyczki w sumie 

--------~~~------------l.;<1 łJ·t::·U~ ~ •V.!!: \UU· 

NEWYORK 
miP -< 7-Ił ni na 

--~~----~----------~ 
Tur·cja - Z<'odme z uchwałlł 

Ltgt N;trodów, która wyznaczyła 
graotce, edd~tełaJące wpływy an· 
gielsiie od tureckich1 wojska ture• 
ckie opa6ciły tm·eny naftowe w 
Mosnlut które doty(hczas zajmo· 
waiy. 

- Telegramy nadesłane z Kon. 
stantynopola donoszą, te w AoatuiJi, 
prowincli tureckieJ, dało się czuć 
g wałtowile trze,ieoie ziemi, ~lóre 
wyrządził.., znaezaa 11kody mater, 
jalne i s •"wodowało t1mieró wtełu 
oslfib W 11 j ku zawaliła si' stacja 
kolrojowa i lu!ka gmachów pubhcz, 
nvc!l1 grze h q r. w :! wych gruzach 
kilka uąob~ 

Wiochy. - Z U:ediolaou do, 
no&~fł, z~ z W<~guDtJ Pl•cztowegoł 

który w•Ozł k:>respl)fl~&:lCJę i listy 
p1enie!oe do tego miastaq skradzio• 
no w aposob taje•niuy miljon 
funtów szter ~ing6w. 

Na razi" :JWIC:Z•ono urzęcinika 
pocztowe~o. ktory w cza1.ie kradzi~· 
'l. 'f .ur2fł l•JWał 1 na !ttorego . p ... rJł oJ 
01 .ae1r L-t: u te. 

- Z Ri.ymu telt gr« fUJ~• ;,;· 10 h ś 
Certosa" p:JłOżllna w dOiil'llll' V c.QO• 

sta, w uóroeJ Ądydz~ zustała zu• 
velnie ~niszc•ooa przł;l pożar. 
Stkody wyrządzone przez poi~r 
są olbrzymie. Dvm.cie rudzio znaJ• 
duJe się bez dachu nad głową. 
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; Carowa łlpu§cił6 głewą Da pierli, aatpią~ 
z Wlelkiem smutkie111: 

- .Acb, zaw>'zo ta oelitowanfa g•dna po· 
dtjrzliwośćl ~awet wobec bezsilnej dciewczy· 
ny, mylli o ptJddfłpie i zamachu biedny 
M1kola1! 

S rgiusz Panin ~ymczasem zbliłył się po· 
woli do nieorzytornnflj i rzuc1ł na nill ukratł· 
kiem spt:jrzemr. W okamgnit-•iu tak aiQ 
zmiest.al1 ~e nie był zdolny zapuowa~ aacl 
~obą 

W niQ8:!:CZiłśUweJ fłziewe~yaia ktora jakby 
cnfl"m r'lnRtr.ła się pod opiekę carowej. pozn•ł 
ofum~ niskich ~fłdll: swoich; widoczni• gmiercią 
ekupi~ 4hciała niewinność własną i wier'loś~ 
dla narzocz<•nego - pozuał w nieJ TaeyaanQ. 
oerką Gaponą. 

Z zadumy, w kt4rą się oogrlltył, wyrwa~ 
go &łos wielkirgo k~iec a Włodzimierza. 

Dl)stojny m61 br.łanek ma zupAłną ałusz 
ność. Nicdy nie mo~oa w "l!tro~noaci prze!!\· 
dził. Jesteśmy naokół oilsaczani podstąpnvmi 
wregaroi, u kt6ryeh eel uAwiąca Arodki, któ· 
rzy nit sawabal1by aią ani na chwilę aawel 
przed uśmierceniem swego pana i władgy. 
Kto mo~e wiedzieć, czy ta ózfewczyna uie 
była umyślnie podrzuconą przez nihilistów~ 
czy to wsz!stko nie fest zr~ozną iotJYA abr 
upozorować wtargnitcie do cesarskiego pa· 
łacu. 
[Lecz carowa wyeitjgfięi8 bladlł rękę'T·waka· 
zujqo aią na śmiertelnie bJad,e oblicza Ta· 
cyanny, wolała z zapałem: Wielki bi,tę l za 
t~ dziewczyn• ja r~:~czQ. Twat'z ~złowttka Jest 
zwierciallłem du11zy Wielki kti\t•, spojrzyj 
awa2aie na te biedactwe. Cxy choć tetaoieaie 
ztpsueia, cl106 otłrobioa ld&IO me~a kryd !4ię 
pod takiem ja!~Dem, ezystem o~litztm l Czy 
te oiewinne ucteczka umiałyir kłama•. Sta· 
nowezo nie oddaM niko•• tej li&iewezyny, 
karzę ill lęczy~. a pote• zatny••• przy 1m· 
ltii. M1tprawdat, drori met• - zwróciła e;ę 
lllltna koitła •• cara, j• -.!8 o•11141wi11 ooe
•a :tyczeniu i pozw•liiJ •l w:lillł J'ł lło 11łu:t • 
bJ tlworakieJl 

Carowa wywierała :~..awase mafDttyez•y 
wpływ aa m•Ja, giy apojrzala na Elieg• !tła. 
galnil swemi przepiftkntrni tezyma. Zmi~łł 
wi•e natychroiaat, ujął l'ł\eZk! poD,tnej mał· 
tonki i przyciskajile do uał. rzekl łagodnie: ~ 
Niech się staoię pudłuJ twej woli D1iew•zy· 
aa zostanie w pałaeu. 

:Sergiusz Panin zalrrzł wargi, \lsły!zawszy 
tta wyrok. Ta dziewczyua, wobec którflj tak 
bardzo przewiR'ł, ta sama Tacyanna, którPj 
ejca niewypowiedl&ianie llkrzywdsił, ma zosta6 
w pałacu Cllrlikim, \f poblitu carowej. Alet 
lo mogło najgoreze dla niego wywołać na· 
ltQpatvra, to mogło etworzy• ;>od jego ato· 

palili przepaH. Nit! oD aiiei zapobiedz ale 
mu pOki m~as. 

- Panie majorze - zwróciła sil} carowa 
do Panina. - 8ądł pan tak dobr) zobaczy!). 
ezy aie nadehodzi poruellnik <.łrĄncow z Ie· 
karze m? 

Sergiuaz t-kłonił si~ nisko i od&zedł głgwnlł 
aleJą prowadzacą do zamku. 

Pe chwili polegnali się tek!e car i wielki 
kl!i!łł~t. bo wa!oe !prawy p2ństwowe "'yma• 
gały obo~nol'lci cara, nie do~walaji\C mu na 
dłużazy spoczynek 

- Ja tylko nio opuszczę ciebie, moje 
śliezne stw•rze•ia, bo tak mi oię żal .• -szap· 
tała carowa. o ach) li wszy się z nowo n!ld Ta• 
eyanoą. którE~i odgaruiała z bladelllil aztła 
kroplami wody operlone włosy. Zostaniesz 
przy mnie. Co to, ua lłogal Oaa się budzi, 
otwiera cezy. 

Gdzie jestem? - IJOrustyły się nieznacznie 
ciebyrn dtwi.,krlilm ustą T!lc:yanoJ. Co się 
dzieje za DIBI\P 

- O dobrJih je'łttś Judzi, moje koGbane 
dzieeko ·- odpowiedziała carowa, poeieszafąc 
dziewczynę. f'ozbąd:2 się wszelkiej obawy. 
Przy mnie nie grozi oi tadae nie~espi&· 
QZfl'ittwo. 

- Ach. więc to nie był sen, nie wy•wór 
ehorej wyobraZili - przemówiła głośniej Ta· 
cyanna, wpatrujf&C się batlawgzo w t.wąrz 
eno ... ej - więc t• naprawd'J oczy moje na 
krótko przed niechylfną ~mierci!ł ujrzały aa
raz cudnie piękni\ J)ani!, J~oliobną do Matki 
Bot~j Ob, to ty jesteś oią, m6j aniele strół"l 
"Uratowała~ mi 1y•ia. Pozwól mi 11paae na 
kolana, llllacbetaa pani i podziękewa~ se~ie 
za to, łd si~ zlitowała aali nie!!J•zęsuą. 
Podaj mi rękę, zacna pani, łłyua ją ugało• 
wała. 

CarQwa z wdziękietll podała jej rękę, \l• 

śnalullaią• si4 ła&odaio, Tac;:yaoua IOTI!ce•i 
ptcalunka'lli okrywa4 pcczęła s•ikł~h ztieb•ą 
pierleieaiami d.kń 

• · C~y tnjei!Z li. tleie silnfł, abyi aie me • 
1ła p•llni~-.? - l!~rytała IDiłlłarelilini, aallwa
j~o ••likatoie r•kę. Przyfmij m•je ramię1 po

og• ei, 
- O,..i.ki azlachataa pani. Czujęalę wpraw. 

cizie doi• slnbą, ale powsta6 zdołam. To rzekł · 
s1.y, z trudem d:&wi1aęła s ę powoli, Taeyan· 
na zo tt.lziwieniern patr1.yła wikolo. Gdzie~ 
ja się z ajrluję? Ntgdy w życiu nie wi4ział!lm 
tej okolicy. Jakiż to rajski urecgy zakfltek.. 
Któt 11ą to dw~ aniołki, co si'ł tle. mnie tak 
sł8dko u4mitchaffłł 

- 'fo moJe dzieci - odpQw,eiłziała caro
wa. 'fy zaś josteś w Carilklm S10le, w pała· 
cu letnim cara, a stoisz ebeeDie, moja •iła, 
prz•• j•s• to.wfł. 

--~--~------~----------~---~----------=-----~---------
Ie - o mil o 1· 

llemans z naszych c.zas•w, w 4 tomGich 
~rzez Jer7P.Q'O Bornes'". 
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Pr:..ekllnttmy ltfl mówi kuztalan, po· 

stvpuj4c u H~nryk em ktńry kosz otwiera. 
- Próżny! - woła rozczHowa:ty. 
- l two ej k~rtki nie ma? 
-Nie! 
-- Jest wite albo tak, że b"ronowa wyoróżniR 

jąc knsz, kartko w, rzuc1ła łub td że jest sama 
-· riftektu e us~telan - alb0 hm łl'tr l'ł uprzo~ 
dzlł i ksrtk~ wy:4ł 

- A moje on wyjeł odpowiedź którs dla 
tnnie koazu ltyłal wlrąc11 Hmryk. W ta
ktm raz•e test o wszystkiem dobu• pomformowany. 

Starv Bertold kiwa p.)nuro lłnw' 
- Mota ty masz sntnncść. Wtdzę . żeimy w 

II'M czas: przyszli. Z11opaan'ly si9 ~zemp-fdltj 
w broń. 

- A gdzie tu ja~4 dobr4 brei zaalsźi? -
pyta HeAryk 

- O, dość ha teco. chodź tylko ze mn-.1 
3a.ctawtaj' kosz 1 potu•W&Jil 119 cic;b1 dalaj. 
Stary prowad:tl Henryka do zbrow~ni, pehlej 

a trze l b na~el i pistoletów. 
Calto ~as~ do wyboru! - mówi stary spG· 

k.ojnie - Wd sobie dwa pisto'ety i atrzelb9. a 
mme wystarczy i••na dubeltówka. 

- A n~boJe? pyta Henryk, oal11aająs: pisto· 
lety. - N1t '' one ftdaduwan•. 

Kaaattlan wytuwa eui11 uufladf i wyjmtaja z 
aiti ltlu .. ne pueałke. 

- T11 masa annanicjt i ~ierz ile chteszl 8yłoś 
iolnlernm, Wlłl z tea ołlej., sit potraf•ar.;, j&lt 
Raleiy. 

Henryk nabija swoj, br<~ł i b;erJ:t zar as pa· 
tronów ao k•esatal, Strzelbt sawie•sa seb1l na 
r~emylna prns plecy 

- Mo, terar. Jtateśllly usltrejeai, jak zb•j• 
żartuje on - Putraf ay lit s.mier,yć z tulint• 
tak1ch lotrów i j& im pokdt, łe uml1na bić sht 
i strselać. 
. StoJ•'Y przy drzwiac:ll kasztelan daje mu ~Rak 

L.-. ·":eDII 
~ C y słyatyul - szepe:e on. - Oto en 
l1~a· . kurytarzu alycbaó e d głos krokew. ll~óre 
}'' •krót~:e gublfi w oddali Kaszte•an it11nera 
n w .itko drzw1 i wygl4da 
- - N1e w1dz9 go :d, ale chodź"'lly za nim -

n •pcze OJil. • Ctokaw jestem, C!J to Mprawdf 
ki' 1 sam łvtr. 
ha Alfred nie D'.a pejccia o ,rzybyciu swych 

. nogów 1 o tern, te c-ni go p >dpatrr.yli. 
OddaJe si9 on bez obawy dalszemu poszalli

warłlu 

Wren:cie nad wieczorem już spestrztsa on 
"'f"aryatkv przesuwajlłC4 sto- l' k cień ze ..... iec, 
w Y reku. Idzie ena jakby z4 .. źaj!lS: do pewn••~ 

q a 

.. . 

l'zn•c?:oneso celu i w~:hed ·d najpierw do owej 
komtuty w której stt prud laty owa straszna 
katttstrafa odegrllłlł, o ktere1 1tary Berto14 mro•e 
mu prlyjacftl,•wi swamu opowiadał 

Korr nata ta, Yźywana wtedy jeko Ja4alnia 
lest jeszcu zupełnie niumiiniona i jak gdy•y 
du;:h śmierci na.i n 11 sit uaosi. 

C>ołllkAna baronowll przeehodsi pokój ten po 
wolt, o~r~acuje rtklł meble firar.kJ. porfCłł kne 
s_,ł, sto,,cycb nitokoło stołu 1 mruczy p~d nosem 
n•ezrozumiałc jakieś błohe s•ow11 i lamentv 
Nueszc1e wybacha ona głoinem szlochlJniem, wj
wija awałłOWQle rtkoma, •~ska lil:~HkJe przekitli 
stw& 1 zł• rzP.czenia. 

Wyb1egtt tna w kt'1J1cu jakby furya1;1i guna 
i p'dti t, X s•ybko przez długt k1o1rytarz, ie jej 
Alt-od, który s •ę całej tej scenie z . rzerdaniem 
przypatrywał wprost nad'IŻYĆ nie może. Lt~l 
bluk św,ecy iei wskazuJe wu kierunek w którym 
onA ue' kła, 

Sehod:r;i on& do po~ziemi. Krok jej stale sit 
s:oraz bllrtłziej powolav i w haią~y 8taje ona od 
c:asu tło cu.,su, szlocha i lamentuje, a pattm 
dalej po&lfJIUje. 

Alfred poswwa się jak ci&ń za n1ą i Aie prze• 
czuwa, że sit za nim Hinryk i kantelan r'wnid 
ostrożnie skradają 

He1uyk przerdomy jest ikar;ami i rozpaczą 
waryatki. 

- Boże mej, oo za biedna esaba - nepaza 
on - i pyta widz,c zo!ka: ąflą w podzitl!liaah 
jej postać: - Dokąd ona wJdciwio selutlzl? 

- Do sweco arebu - odpowida stuy Ber 
t•hl. - S .'ttu\ey t\:ltaj, bo o u. wkretce znowu 
wrł&i. S"am ja jej nl\ptdy, b m iłl niera~ jui 
obserwował. 

Zostajłl .. t w:;c, cztkalfł• w tena miejsca, 
podesu g4y aktor at na schody idzie za al,. 
Tam staje oa na ... wilt i nam:, 61a s l~, czy ma 
•alej ft6lŚĆ. 

Mtt•a.wun wraca oltłl&kana baronow' aa sórt, 
a Alfred ra rc!fł pcst~pu •· 

Obe1e przec:hod:~:fł oai toraz obok miej1ca, w 
ttgr«~~ l'f kasztelan • Henrykiem ukrył, l ani 
waryatka, ani aktor iah nie spostrz•a•ią . 

Alfred tak blisko barontwej się trzyma, że 
blask świecy pa4a na jego twarz Obaj seb waai 
prz~clwn,cy jeao teraz wyraźnie zobaczyć l'l 
mog4 

TiJ on! To ten sam p"dły oszust -~ szep~se 
kantelan de sweao tlwarzysu, - Cty widz·sz 
dobrze, Henryku? 

Tak j ~:st, polll•"'it r:o AaWGtł 1'Aklm ~itkaw, 
czy on tu saa, c:r.y z tlł swoją kobiet, . 

- Kto wiol Chodźmy jednak, ~o nam go z 
oka spaśc:h! nit wolDG . 

Postf~puJą oni wi~c: 11\stroinie za Alfredem 
i waryatl14 przez komnaty parteru. 

DJk'• on sio teru zwroti? 
Alfrei tek już jost zrn~czony i niecierpliwy, 

ło nawet o ostroiności zapomina i b .da chw!l~ 

,. ' 

, 
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twe ut~ługi gotowa. Wierz mi, h lepieJ f.fyj. 
dzien: na moJej poradz1e, ni~li na podszep· 
taab swych wysukic:h dostojnik6w •. 

GośC pogonił pędem z domu kata. Na dzie · 
dlli!Wu rwał sifl do oiego waciekle szczekalflc 
f)ies z łańcucha, a głupteś siedzący pod bra 
mą, chwyc•ł go ilatrętnie Zll połq i zawols!: 

- Ojczulku, daj kopiejkę - jedni\ tylko 
k"pitjkę, ja ci za to ścią .. n~ gwiazdkę z nie
ba, albc gdybyt wolał d m ci głowę aoięte· 
go przez kata czł'lWieka. 

brzetnie, baznadziejnie srnutaycb, z ktf}rerni 
harmonizowała ciemna suknia, 

- Uwaiaj Olgol - zawołała pi~kna pani 
do jednej z daiiwczynek, bo gdy balon wpa
dnie w wodę, popłynie 1 nią i nie będziecie 
się mogły dłutej bawić. 

To nia nia szkodzi, mameczk•) - zadtwo· 
niła milu!lhnym głosikiem dziewczynka -
Dostan(ł od papy nowy balon Z•) zlcta. 

- Ten d1~ro od Boga przekletr - zamru· 
Clił ~ c·eha mążczyzuu. i pomknął, jftk strza• 
ła, dron ku lasowi, gdzie gg oczekiwali trzej 
towarz~ sze 

Blada twarz kobiety zasępiła się. Czy mnie· 
masz, .Łe mogłaby~ się ba wie t~k wesoło zlo · 
tym balonem? Dziecit, taki balon byłby za 
Ci4t!"ki. połamalby twoje drab ue 1 ~tCZ.,,:l. Z t ... L.1 
nie jest tak p!,kne, jak wam si~ wydaje -
błyszczy jasno, dlatał{o · tak pociąga ludzkie 
oczy. 

- Bołe najświętszy, co l!iQ stało? - Je· 
tlen z trzech mężezyzn podbiegł żywo ku 
pr7.yby8zowi i obJął go tkliwie ramieniem bo 
widzieł, te tenże chwieje się i bliskim jest 
omdlenia. 

- Parniętalcle dl.ieci - mówiła dało; 
te nie wszystkiem zachwycać się trzeba. co 
lśni jasno, wspaniałe bly!'lzczy. Potory nieraz 
mylq. 

- Chodf\!llyl ·- jęlrcął nie~zczę~liwy - o, 
chod:roy, W8adżcie miQ coprędzej do pcwo
zu O, Trcpow, gdyhyś ty mógł wiedz:rć, co 
słys1;alem, co widziałi1~ na "lasne, bied 1e 
oczvl 

- Mameczko - zawołała druga dziewczyn
ka, tuląQ się tkliwie do ewej ślicznej matki 
~ jakie smutni\ jesteś zn-owu O, nio od· 
~rveaj, matulko, słówki, whlziałam jut łzy 
w twoich oczach. Dlaczego tak często pła~ 
czesz? Głowa opadla mu na piersi, jakby w o. 

mdleniu, eczy się zawarły. - Ale~ dzieeine, ja wcale nie płaczę, nie 
mam ~adnege powociu do smutku l Męta~yzna, nazwany Trepowern, ujął go 

w swe silne ramiona i unióal jak wątle 
dtiaeię. 

Przy tych slowach pozna~ było, ~e z tru· 
dno§ciq powstrzymała łzy. Pochyliła sią też 
prawd•podobaie, by ukry6 ból przemykający 
po jej twarzy - zatonęła ustami pr.zez dtu· 
il\ tbwilę w ciemnych lokach szezebiQtliwej 
córeczki. 

- Idziemy dv pew( zu! - krzyknął róz. 
kazuj"ce Trspow do dwłch towarzyszy, któ· 
rym z pod płaszczów błyszczały guziki uni· 
fQrrn6w ~~klinałarn go, by nie szedł do tej 
przekl.tej czarownicy z K:olpma1 nie chciał 
uslugbać. Spieszmy siQ, moi panowie1 Jegl) 
Wysokość omdlewa! 

Następnie wyprostowała kibić i r:ct!kła z 
pewnym radetsnym o~ywieniem: 

- Joaeli dziecinki mojo będ~ gr.zecgne, to 
czeka je wspaniała nagroda. Oto pe smętnej 
jesieni i przykreJ zimie nastanie pi,kaa wiQs• 
na. a wtedy i dla nas zaświsci słol'iae, poJe· 
dziemy znowu nad mor.Je. Czy prarniecio tg
go, moje pieszcz•tki? 

f't()ZDZIAŁ 8. 

Ąaioł strói Betajt. 

W ~arku wspaniałym igrłlł& swawolnie 
rll'•je pięknyeb dzieci. J4kkolwiek law cbp 
liło się jui ku ko4efiwi, wirM rozkosznej 
pu•zystej rf.iflltni lllliiJ się kwh.tow cudowne 
kielichy. W rajskim zakątku czu6 się da· 
wał4tl tebnicnie wio~ny. owianej c :o n rem sztuki. 

- O mamo, jak ja aię ciesią, fak sit eie· 
szą - wołała Olga klaszcząć radośnie w rąaz · 
ki. Tam bądziemy się mogły o wiele swobo· 
dniej peru•zać. Tu nie wolno nam aui ua 
chwilę wydalać si~ z domu, chyba z naszą 
angielką, miss Gtlnter. Mameczke, powiedz, 
czy te prawda, ~e Kdyby jacyś ludzie zoba· 
czyli nas rdziekolwłok, toby nas zastrzelili. 

Ma tak wysoce .estetyeznem tle wyglądały 
d7jewczynki, jak dwie urocze nimfy. Jedaa z 
nicb liczył moała najwy~ej ltt dziewittć, druga 
1!7.0śd. Pcdrzucały baloaem w głrę, id.f!C w 
zaw()dy, która z nich najwytej rzuoi. ~rebrną 
11askadlł płynlłł gmiecll wesoły, będący wyra• 
zem szczare&o oddaoia Bił} zabawie. 

- Kto wam to powit~azial, dzieci drogie? 
- zapytała s przerażeniem dama. 

- Miss GuBter nam to mOwila - Ódparł~ 
saiwnie dziewczynka. Ach, ona zawl.te taka 
przell}kaiona, gdy jedzie z nar:vi na spacer. 
łi.;tawicaoie siQ ogląda na wa2ystkie strony. 
Przed kilkn dniami rzekła do mnie: 

W pobłiła dzieci siedziała na ezdeboeJ 
ławec:zce młoda kQbieta niezwykłaj piękności. 
Car jej p••taoi pot•1•wał wyraz tGIU 8e1· - Aeb, to przecież straszne, nie być ani 

przes waryatkt spostr1ełony być mo:le. 
L~cz c.n~ f'tdzi dalej , ftll er14d•l4tl!f i znika 

szybko aa jednym zakrfcio. 
Ałfr 4 ptdat zadyss11ny i przestrastany za 

lłiłl. D~·ka l nitWI\ aa,ay"a J :f; teraz 1JUOZ dłu • 
c•• C! t mne kury t rze. 

Tern ·~ostrura baronowa sweao przeiladoW· 
cq i zdWIIJ& swój krok. Z')acu ze swaj drosi, 
wbieaa s •ybk'l Dll g6ro a ~•raz pr.tem drus•e:at 
schodamt znowu na dół Wko6cu zRiks na końcu 
jedne1•1 k1o1rytarza prser; otwór w murza. 

Po chwth sn11jduie sio w ='okolu l.i•ny. Zdy
szana pada na krzeu:ło, " twarz jej okropnie jest 
Am•enloftll, oesy :ui pabJ'ł dzik'> i sor,czlrowo 

ZtSt&J• L,ant aiedząe, przy stole, e&}t&i'łC'ł 
jt.llotł ks1ąłllt. któr4 tu w jaktejś sufie znalułs 
W:dz,c towarzyszko s•• trwoini• do pokoju 
wbitlaJ'łc•, zrywa 119 młoda kobtecina przestra· 
szoaa z lrrz11ła _ 

- Co ci jest? - pyta trosllliwie. - Takaś 
pr11strasz:ona i dri•c•l Czy 1onił kto za tob4? 

Wcryatka nit odpowtada na pft•nie, leczzry• 
wa lłt trwoinie s 11ed1enia i bystro aadsłuthuje 

- O, słynt 10, sł)•••~ J'>1 - szepczą Olllde 
jaj 111ta. ·- 0.1 nad;kod~i i c:hce mnie zab ć, a 
plttlll do 1robu wloźyćl - krzyny coraz gwał
towniej i thowa si-. za kanap~. 

Liana p•tr1y "rurdtna na swOjlt towarzynk§ 
nit r~z11m1t)4c jej ałów i zachowania ai~. Wtem 
wr.dryia si~ i •u P•łaa grnzy i strachu, gdyt 
słyssy teraz wyr•łnie kroki przed drzwiami. 

Kto to być może? Csy sig kt.ry z jej wro&óW 
d• sa •t" sakradł!' 

I.tos mo! To musi być p:-zeo;e~ tea 11ieznajo• 
oay, ktery jej kartkt naptnl. Mlio to stary lian 
hlan, .kt6r•ao waryatka nie po1nała. 

~fd•i do drzwi f słytzy, lt ktcl z uwm&trl 
fdamk4 peruua. 

Lian wala sit pnez clwilQ . .A g4yby to był 
wre g. 

Wtem o•suwa ktoś rygifłl i drzwi sio otwie· 
ra)lł Mieznajtnay sam sob1e drOgfi utorował. 

Na próg wsuwa sit eiemn& postać, przed któ· 
r4 110 I..iaaa mimowoli 1ofa. 

- Kto wy jesteściel- pyt& dri,cym &łosem 
Wtem pallia blask lampy na nuarz Alfreda, 

który z tryu111f11l11•Ym uśmitcbtm do skamieaiałej 
ze strachu młtthj koiiety s1~ z•lita. 

Cofa si~ ze strasznym okr~.ykiem wstretu 
i prz;enteRia. 

· Precz st,d ty łotrze! Prec:zt -.. woła Vana 
vr szalanym gniewie. 

lłOZDZIAŁ CCV. 

Z•aadkowe znikajęcie. 

W.el&y zbrodniarze zdaifł sit być pad pewne 
go rolizaju taiemniczlł opił'lk4. która im zrazu daje 
pr~ OlWYCI~iyć wszystk1e orzenkody i om'n11ó 
wstyst~·e nlebezplecztństwa, aż do QhW!Ii, któr4 
~nutona wres"cie p atrznr.śc prz:ezr.?:czyl~ j11k::J 

,kdc~. o któr11 słt niezasłuf.one ich szcz~ściti'J i po• 
wodzenie rozbija. 

T•k tei d1ieje sit z eJ". 
Gdy Kurt przyattpule z hmPil do kominka, 

zdeje S'~ by~ w najw1eknym ntebezpleczeństwle, 
a mtmotu nie zostajo odkryta. 

N'a popatrywuy nawet w górQ, odr;raca sio 
on ku innej stronie pokoju i Olg!l na ruio jest 
urat.,w na. 

Be& ruchu stoi oaa w głębi kominka i cbr&u· 
ca wr1 gów sw"1,h Zi\trwoźonem i nientlwistnem 
sp()jrzem e m. 

Ch"dźmy dAlej nuk .. ćl - m6wi Kurt. -
Tu jej ri~ ma. 

- Gddeż więc być może? - wzdycha hrał:tia 
Egon zniech~cony. - Pr:c.eszukal1śmy ju! przeci ż 
c"'ły zamek daremnie Uot~kła ona bez w'łtp :e:u:11 
a my tu tr~cimy drogi czas, za::niast za n•ą po· 
gon~ć. 

- c:erphwości, panie hrabio! - upomina ko· 
mislUZ - B4dź pan spokojny. Ona nam nie 
uJdz e 

To mówi4c, opuszcu on salt. e hrabia i bA· 
ron za mm wvchodzą, 

Olga pilzostaje bez ru~hu jeszcze kilka .minut, 
potem zcstlakuje zn&w na dół i zaświeea śwlo'~· 

- Szutcajeie tylko! - szepcze ironicznie. -
Grupcy testełc: •e i keń:a ze mną nie dojdz;ede. 

Doc:b>dzi c:c:bll ku drzwiom, pl'zez które wro· 
gowie jej wynli i nadsłuchuje. 

P'otom otwiera je, wysuwa si9 do 1141iedniego 
pokoju, le;z tam zastajt drzwi zamk:nitte. 

Z~kłopotana zbliża sit do drusi•l• wyjścia. 
l to 1e·jnak !astlje zamknltte. Z1c:yna drżeć na 
całem ciele, bo widzi, źc jest uwitziona i na d ór 
wy.tostać sit nie może, 

Bura:latśś jej trwa jednak tylko jedn• c:hwiiQ. 
Przysz;edlszy znów do puytomfteś;i umysła, zbli· 
ża sr~ de jednego z długieb gotyckich okien 
i stara się je otworzyć. Daremnie sit jednak mo· 
zoli i m~cfy, wreszcie ustaje zmoczona. 

U lerzente jednam z ci~Żkich krzesil dQbowy'h 
jo~daln" o oldenn•::o łatwa by je otworzyć mosły, 
lecz musi unika~ wszelkiego szmeru, a to by o
kropni!giJ atukotu narob!ło i uwag~ wrogów jnj w 
t~ stron~ zwróciło. 

Pada wioc na krzesło i dalej rozważa. Musi 
ona koniecznie tej nocy je11cze uciec, bo skoro 
znowu dzień natt&ni~, to szanse ucieczki znacznie 
SI~ Z!DniOJSZił 

Ter&Z hrabia Egon wraz z Kurtem, Ritterem 
i służb• w pogoni za ni'ł być muSZfł, mo~tłaby 
wioc: otz narAżenia S.f na wielkie niebezpieczeń· 
stwo dostać 119 do ;łównej bali, a st•mtfłd jakol 
na dwór ai~ wymkn4ł. 

I tu jednak zamkni~te drzwi stoją na pneszko· 
dzie. Podchodd ona WJ~cw znów Jo 0kna i szuka 
u h!iczyictem, który okiennice zamyka. Znajduje 
go wres"cio, lecz tak jest zardzewiały, że s1~ w 
żsd~m eposób otworzy~ n;e daJe. 

C·cr.k·:;·n ·'3ir~.m m i E' ~~-.!IJ,•t\J. !l''·.•wru;~~ 

., . ~: 



r.:~ chw:lą pawr:ym 6W•'gu .źyci!l~ gdf 1.1i~ :;L~ 
'\\n ni Sedzie. To s1.~1.ęście jesz~~e, 2a nikt 
nil wie ze wy dztECI cara. 

r płl~ d :nyli1:.LS1. ~~e. czytelniku, ~El pif)kn!l 
a t ~mut• n niezoajoma, którą spotykatDJ 
n•· c wspani.,łego parku, tQ carowa. 

f · u U.::'C,ClO. DO ,vabne dziewczynki tO QÓ• 

ff ( • jej, i.s ąin·czka Olga i M rjs;, P•nk w 
••· r m spotyk8IDY dl stojre towr.tzystwo, ua· 
t( i • do lEtnie; re1.ydaocji w Glłrskiem S1ole 
t ( l'l. 'lY tył s~eroką sr-.;brnfl w~tęgą .Nawy. 

Mn.; Guoter puwiedz1ała wam niepraw· 
1' - od ·.wlł 1 c~rowa na uwago c;:ćrec~'· 
L •' .ie l;:och jl\ w s hrmłto i nia moghJby 
by6 m czej, bo któ:il>y mógł n·~.naw16bie6 
czy te mo,vio o dziad Lecz dosr6 j1.12 tej 
~ , żn~l rozmowy - cbo•lżc,e dzJH!, t~dbe
d n·y przecb!:łd?.kę nad brz~>gitlm rzeki, bo 
1 rhwilą trzeba nrm wróc•ć do pałacu. 
W <~Ido nie 1adlyścle jeszero śniadlluia 

Df.lewczynki !Wdały m~:ltce s woje puMule 
r ct.ęta i p0d~ż~·ty z m~tltą na brZill rzeki, 
z ro~ly w::;pant<tłemi drzewemi 

-- M!:!.lucbno. opowiP.dz nam bajoo~k~ -
prosiln gorqco malutka Marja Ja tek lubiQ 
eł•Jcb .ć t woich opowiadań 

- D lbrze, mo•e skarby Uczynię to cbtt 
tr11~. S\uclJ!ljC!P. więf·l Był razu pewDeJ& po· 
L<;i'lY w a.Jca Pnństwo j~go ogrorono, oboj
rrwwato uiemal pól gowler..:chni ziemi. Lud iył 
pod jeg0 ber1om r~zczę~liwy. Praćł)wlłł O<he· 
c-zo. żył w zgodzie, mi!o§ci i etcił swece 
władcę. Wtem .. 

- MalkL) Boża t ·- przerwała ucl~ z 
p ,.c"trachem urowa Dzieci patrrcie, coś pły~ 
uio do brzegu... O, Chrys!e, to człllWiek .•• 
k•,b' ęta, n ch rolotlz•uchna dziowezyna ldźeit 
łllfld dzieci, biegnijcie coprętizej d•J dom n,. 
T•> ju1; trup, nie pozwolę wam patrzeć na 
nlf'go 

- Pomocy! -~ rozlr:gł s:ę nagle ułałtiuełluy, 
lt:d w o dosłj'Sl:alny glos ze srebrnyck fal si· 
omeJ Newy. Pomocy •• siły mię opQszczajq .. 
tonę . 

Z odm~tów wolly wynurzyła się at-wa, 
okn'n cittmnym włosem, w którym o),ram~
wvriu biohlo siQ śmiertelne blade, pifllu 
obh ~o. Ct~rowli, na chwilą olśniona uare• 
tog , zj<\\Vlska. patrzyła w zachwycie na aia• 
s:•ct śłil'<~l i.:apomiuając o grotącew l'~J nie· 
be_~: RC~tfń::.twie. 

L et rych'o ocknęła się z zRdumy, ,ospie• 
szr d: ewłna, którego srolm:qey się l li· 
cuch leżał ne brzegu i usikwała wprawić ,Je 
w ruch 

At..,li łańeurh przytwierdzony do pala, zum 
kn;Qty t \ł s?.tuf'zaym zemk1ea1, 
Napróżno wytężała pifJlkna mał10Bka enra 

wezp;tkie swe siły. Czblno nieporuszone zostało. 

-"Utrsymaj się•Jeszc~ei kilk chwil wd 
wodą - zawołała carowa dol dziewczyny, 
~naj1ująeej siE; właśnie na środku rzęki. Na· 
tyrhmiaet sprew&dzQ pomoc. Uf6j Bl>gu, On 
cię nie gpuśai Mo e siły są za słrtbe, abym 
cię mogła sama u rat 1wac. 

Carowa odwróctla siQ i w tei~a chwili spo• 
strzPgła •młodP.go of,cerll Gr ncowa. n~tleżące· 
go prawdopodobnie do stra~y phlacowej 

- Jakie to szczęicit), p~tuie poruf'zniko ~a 
właśnie nadchodzisz! - zawołała. PatrL pan 
czy widzisz tę pr~eśliezQą młQdziucbllf\ dzie 
wczynę, która cstatl.. _,:;J :. i Lrolli się prz.;d 
śmiercią w f~! ch Nawy. D·Jpom..>z mi pan 
memprędzaj czótno spuśr.ić z łańcl.lc>ba, .abym 
mogła nieszczęśliwi} ocahć. 

Mtmiy of,cer hczyl Qblc dwudziestuczte
rech lat. Z'łslew~:~ły mu się dor1it>ro c1emno· 
blood wąsiki ktore młodzień~zel pięknej twa 
rzt uadawały pozór O'lęalwści M1ał na sobie 
un•form 1wardji petersburskiej 

Naj)aAolejsza Pani - zawołai por11cznik, 
gdy ar1•Wa pooawiuła swoje usiłowania w 
celu spuswzo&•a czółna błagam cil) po 
zwól mi wyr,.dow~tć t(lną•ą Jak widzę nte 
aa pod ręk~ kluc&a od zamlct.:, ale to n1c 
me ukolzi wyrwę pal z :a•em•. 

Nie eaekająo na zachętę, młody, zwinny 
oficer pochylił się, rozstawiw&zy szoroko DO· 
gi, uchwycił pal o~ydwoma rękami i tl>. eze· 
gs nie aogła dokonać carowa. p~wiodło mu 
si• w mgnieniu oka, dzięki du!emu zasobowi 
młodzieńczych sił. Wyciau~n'łwszy pal z ~ie
Mi, stoczył szyblco do czeloa, uchwycił wpra 
W9- rtk~ wiosłe i kierował wprust ku śr' d· 
kowt rzeki. 

'Pymczase111 zagrożona łmiercilł dziiwc:ay • 
IUl czJiliła nad!udz~ie wysiłki, chcąc koaitlez
nie atrzymał 11ię na pawierzeboi pr~era~aill· 
eei etchła~~i wa&łoej. Lsez wntrwałf:liQ d~1e· 
WCZ~tCi& zbliiyla się nieu .. laralnJe do kresu. 

Zwalna zaczęły fej ep1ula~ ramiosa, keły• 
saaa ledwie deitrza,alnym rucłlem Na do· 
aiar lliuzeąAeia aiezwykle rwą'CJ prąd w 
śr.'ka Newy groził dziewczynie pecbłvni~
cie•. 
w iłlwili, ady łódź ratunkewa dataria do 

eela, wynerpał się eały zapas sił dziewezyny. 
t!k ~ ·aiema' u stóp oaołoa z atucbGm pln· 
s ktom w clemną t L ń, a pieniące sił fale za· 
kryły ub&awladmoue ciało 

- e, Matko &ta! bąd2 duszy jej milo 
śtiwat - zawołała z nield,maoę bo!eśc;ą ca• 
rowa, zasłaniając dłońooi oczy - nieszcz~sna 
dziewczyna jsat zgub ona! 

- Nie trzeba jes;;cr.e wątnie - bn:miała 
o&p"wiedlł unergi :m~go ILł dtiońca. Z powo• 
q Boaa spedziewal!ll się, N!łJJaśaiejsza Pa1i 
uratowiW tontsclł· 

= 11· -
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'l r w-mgnieniu oka wciągn,ł porucznik WW• 
sła do ł f>d.:i, oparł IAkk~l stopę t'ł krawęd.ł 
i skoczył w wodą • Zoów zawarła się tot1 .. 
i znGw z •llknęł w aie1 Jeden z przepiQlmycb 
kwiatuw tt~j zitJml F>~le wo tne pr2;y1ęłt mło
dego zapaleti·'~ ocbotniJ. leci!: czy wrócą SWfł 
cenną zdobycz? 

C:~row odwróciła pobladłą jak marmur. 
twnrz 1 l':~•wołftła do dziect: ~ Pttdnijcie na 
ko11w~ dziHCt 1 modlc.e się. wypro~ić trzeba 
tyc·e obojgu lui:.Jziom. 

Sama te~ dala przykład córkom, ~tadhzy aa 
k:olBoa, 1.atariał~t się w nituniej m Jdlttwie. 
Du ;:mukłt:j pollt ci matki tuliły sit trwotn•, 
JUk małe pisk lęta, core::zki, sz:epcląe urywaoe 
słowa modl1twy. 

{Jplyol}lo dziellięć segund w o·:roonęm na· 
prętenou i o~"ek1wantu, a~ oto ZQOWU dał sią 
ałyszf!6 plusk. 

Z wody wynurzył się porucznik Granaow, 
trzymający w ob ęciach pięknq lecz zeszty• 
WD afą, D!l pozór rno;rtwą dziewczynę 

Ptl c·bwiluwym wysiłku udlłło s•ę młudz eń· 
cowi złoł\·ć wyr.itowaną na clnie czl>ina, 
U11kuteczntwszy to pochwycił znów w1osła 
i w k~lk:a cbwil d vbrl szc1~sl•w•e d ' brzt~gu 

Cttrowa, do głębi 11erca w~runona, wyctf4 
gnęła do mlorllłgo bobatara obydwie rę~e. 

- Zacoy panie poruczoiku! - zawołąła 
serdecsoła. drżt~cym od wzruszenia ~losem. 
Dziś Wlększejfu dokon~tłel dzieła, mieli nie111· 
den z twmeb towarzysty walctflCycll na polu 
bitwy Uratow11łeś pau życ1e ludzkie, a to 
znaczy WięCeJ DJteli 1yete ludzkie zniszczy~. 
chociażby oawet ch .. a&do o świerteloeg., 
wroga. 

Młody p rucznik pocJ,yliłsię nisko carowej 
i z najwyłaził c·c·a przyctsoął usta do koti
~ów Je! ślicznych, wypi~:~a:~czonycb paluHzkow. 

- Ale oaa żyje, nieprawdaż? zapytl\la 
z tkliwą c:~uło~c'l! cArowa. 8podziewam sitt, 
:ae nie daremnte aaraS'tł&i swe tycie? 

- MłGda dziewczyna ~JI - brzmiała od
powiedź - WfłŁpię Jeda&Ue, czy iyć b9dtie · 
dłuieJ bez nadzwrczaj .Jych star11ń lelcarskicb 
i pteczolowttej op1eki. Praedewszystkielll zd 
trzelta ją przet•r'''· bo cała przemokła. Je~eli 
KajJaśoilljsza P~tni zezwoli~ raczy. odmosę Jłł 
łio of1c~ny t odd~<m !llulboa pałacowej. 

Och nie tam Jlł um•eśc my. panie pP
ruczn kn To dziewczę które eudem tylko 
~ealooe ZO~t>tłO muso fN samJm oJ8ł JCU ZO&<eźć 
schronigaie. B!!dź pan l.ukaw zawiadom e Dll• 

tyc:hmiast o tem mo;., pokofówk, panila 
Joannę N~ecb w·rsle tutRj nost.e i przygotuje 
pok61 d a ehorej, aha taki. w którymby to 
bted ... two rnulł'l do,yć CI<~ Z Y, spok .. ju i wy · 
cocty. Proszę tet pana uwezwue lekarza 

- NaJjabieJsza Paail - wyszeptał ze 

1ftruszeniPro młtdy"'porucznik - to ~MZ&l'ł 
aorąoe zajęo'• aię n1eznaną. obo~ d.liewc&f• 
oą, śwtadezy o anielskieJ lloaroei właiczyai 
potętoej Rosji. Spit11zę, by spelni4 4anr 
rwtkaz. 

To rzf'lkłą:~y, od1Zedl ezemprędzej, a caro· 
wa we~z:a do c1;6łna i pocbyliłtt s•• ze współ· 
czuc1em nad bezprLytomną 

- TPk, ona ~vja jeszcze! - zawołała z 
niewyawwnlł radoici14 - słyszę bisie jej ser• 
ca N eszcf:~Bna, 1 k ona wpadła w te łat•~ 
me wody Mewy? Czy dobrowolnie ch~iała rza· 
cie brzemię tyc•a, a doj)taro spotkawszy lli ; 
zo im ercią •Jko w oko, pohłOWiłla n~gle ty
ci ·. c y tei możtt stała s fł uf arll pot w )rnej 
Jaktejś zbrndri' 

- .ich, matAclko1 9.(Wał stą głosik 
11rebrny ks 4}tn1e1.ki Olgi, kt6ra z Aiustrzyczkll 
Marf ą zbhtyła &IQ do ezołna jak te !)ifłkDII 
jest ta oanienkal 

- Ona o wiele pillk:nieisza od mil's Guo 
ter. KucbRna mateczko daj Jlł nam za towa· 
rzyst.kf). Oua by si~ pewnie tak weioło z na· 
m1 baw 111. 

Papa idzie zauczebiotala nagle mal 
ła M<ir,a - a z nim sttyjaszek Wlodzimte!lz 
i ten of,cer. co mu uwszi i waz~dzie to
war?-yszy. 

- .Saraiucz Panin - szepnęła reaehioalnie 
~arowa i Clf'd niechęci orze6liz64ł sią po 
marmurowern czele tatło jeden z demo• 
nńw ktt,rzy sarnem tch11iemem swem mroź" 
atmo~f,.rę Carsk1ego aioła. 

C ·r z tkliwym uśmiechem zblihl si' ie 
dzwCI i touy, leez Dlllle stno~ł jak ska•i•• 
ai11ły. Spostrzfllł howtem w tej chwili dopie
ro, żfl tooa klęc~;y nad Oleruchomem aiałem 
młOdGJ dziewczyny. 

- Co to ma znacz"ć Nlłjjaioiejs~a Pa· 
ni? zawołał równie ź 1uaneny wielki 
kstątę Włodzimierz. Obawiam l '' N•Jjal· 
ruejsza Pani, że snowu ei• widz• w reli 
miło11ier oej samarytanki. 

- W istacie nie myłiu 1ię, wielki k•i•*• 
- odoowtedziała z godnośetlł carowa. a zwra. 
c;.~jltc • ;ł' 4o !Dęta, oiąeoiiła dalej 1 gerJlezkt• 
wara ożywleo1e•. 

- W yolbrd sobie, Mill6łaju, przechaizaj~&e 
się a dzieć1111, Sl)ostr&eghm to nies~czf)'łiwe 
dz;~ewo1.ę, walez~tce ua fłłlach Kt-wy za ~mier
cilł Gdyby me p• 'ruczn k GraDcew z gwarciji 
p11ł••e\JW6J, któ~y nad!lztJdł właśnie i póspie· 
szyi na pomoc ~· aarat~DlfU:n własnego tycia, 
ta istotll miluchna latał .by jui martwa aa 
doi9 rr.eki. 

- Locz kto ona, wszakże jPj nie zaamy
rlekł J~ltDłtJpokoJooy car. TraebUJ aajpierw 
zhacid t, •praw,. 

' .. 
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t lr długo koło ryglft, ie siv zwalnia i ze skrzy. Wtej chw•li oglfłda się Olga i widzi po za sob'l 
p.e- •a odllkaku,e. zblitające się w tyr o !t tal u u ku l.IPclaodAIQ 

O. a g~11i naj~ierw !wr>i!l świo~ę. a ,.tem Otworzywttzy furtkę wy11uwa się ona prędko 
ot ~,.,. powoli ckier.nice 1 plltrzy OJtr'f'inje wo· t~rzoz llią, przofluszcza t<łuiącAgo barona ' zamykPI 
1-n le::z n•gdzie nu: p•dejrŻ'~Rego nte wtdzt. fil I!ZJbko za sobą 

( •1mo t·> wychodzi do pnr!cu l 1e!lt dPŚĆ wy• Pned nim' NZ<ł'~iRR ·'Ił rozległy gę·iłymi lrrzn-
Mk lecz to 01119 nie odstrasz Wysk~kUJe bm• zaro•ly plac i dr<Jg;ot do ws1 prowart~ąm•. N·~ 
zr~t 1.1:e i $'lUJ.tcza s19 wtdłui mu•Lt t'& d~ł •idać tu ao1 żywej duszr 

r:ują~: g•u1t pod nogAm• u.:.f k• A'fnwł~czme O izia was~ koń? - pyta bl'abinz\, stając 
cmne r:mltt, l\ że n \C zuoełnie test cieMna, przy murze. 

wi c i stoJący tu nie~podal na straty dw1j sła · • -Mu'llalem go na powórzu zamkower.n l.O&tawić 
tą m~ wrdzą. - oipow1ada sloźący. 

O g« n c mote s!IJ Jednak jencze ~ważae za ! - Więc w takuli razie 1)ieazo pójdziemyt On 
ur to ną bo w pnrku za nią szukai, W d~l lasa i tak medalfik ' - d~cyduje hrabina. Po 
ou z dAltka porusta•ące sio pocbort!l•e 1 ntebs JtiegoiJeiO naprlóa i uw adomc e swego pana o 
w przy=h Z'\ t•uic:~JJ\CY t&k 8ltsko niej, że mcm przy,)y('iu. 
ttll 1 !Jię szyt-ko et t . ą' T., mówiąc, pokazuje ona mu acit~ką. prowa· 

Wr ">ZCte uJ jfJ St~ jej de>1hć n~t knRiec pa,ku dząclł d1J lasu tuż obok rzec ki. 
w pohhże tylnej furtiu Lok:l\J nikme po cbw1h w knr.k'łcb, 1 Olga po· 

L~cz l t~n wychód widoc?:n~ je!!tt stnei· ny stępuie szybko za ntm, 
bo gdy s·~ do n ego %bi1h w1dzi Olla tam w Wą~~a ta sciezka tut nąd brzegiem uec11k1 pel 
t ... o~Y>no CI urysy męsk ej posti!Cł. na jest ~w1ru i kamyk·1 W 1 okro me prz ·z t•• ott., 

Co terAz poczflć? wyaodna Jest tetr burdzo niebezpieczno, ·o ~ dru 
Wró ·: ć jej me wełno, bo wpMiłaby w~com giej •trony e1ągnie 11'1! ona n·id rzap~tAc ą t•k ze 

swo1m prost w r~ce A tutaj bk łatwo by jej jeden nieostrotuy krok ~ którejkuiw.ek drony utla 
by•o ucioc, gdyby n1e hm ~zlOWI&k na st::dy. tą tycia gro1i 

V n•ebezpie:ztństwie tam docł10dti •e ręz Lecz mimo to aie ma hrabina Olga inoego wy 
paczll\\'f g.1 postJOOWl8łl'a Chwyta u swćj tewol born, bo we w:~i zostałaby O'lll z pewno~eią f.IU'łz 
wer i odwa1:n·e wyst~jpuje Na wid. k 1•1 c• f . Sił wroeow swoich przyłapana Tędy zaś m>( n:.dr.teJe 
sto ący. m~źc~y2:oa z stłumionym &kreyk·em prte przedostaaia ltł do 11 rzym1erzonego !W~go bsg 
strt.chu. przeszkód. 

..,..... Cicho! ..;.. szepcze Olga fC'Zkazujłeo. W duchu tryumfuja ju~ ona i ozute złoAliwił 
Nio rus~a·cie s1~ st!li i milczcie1 bo was zastrze radoH na myśl, jak się nieprzyjaciele jej wścieklle 
19 jnk pu. będą i 1lę złor?;eaeń i r>r.zekle~tw za n•ą miotae 

- Boże mój! ~ bełk:ot:e tak zaskoezony ezło- będą. 
wiek w okropnem zdzi"' ieniu. -To pant hrabina' Nie •poaziewała oaa się tego te b~:~ron foebren 

-- Tak, to jaJ - potwJerdza Ol1a gniewni• jej przyjdzie z pomocą i że z nią razem uciekał 
i ws dza kluc~ do nmku fu~tki. - Spt~dziewam zechee Jest lo jej dowt~dem, jak bard1o on Ja ko 
si~, że n[e odw życie si~ przeszkodstt mi w u cłla i napełnia j4 uczuciem zadowolenia 1 prawie 
cieczcel te wlłzifłcznoś('i-

·- Ja? o, wielmotna pani.. Jlłren4 Eellowa• W rezczule iu tem lrilultllje ona sobie ate aa 
rey. lw€r ,Ja jestem służflCJ barona ll'oebreaa, 1 pomaiect mu tej przysługi. 
pa mój po~lłal mnie, abym pani lfrabilłie w ueiaez. Leo& ucilłtliw.a ta dr11ga tak ją mQczy. M ma1i 
ee . 1d pomćgl. oaa wypoezflć, aby zebrać siły do dalszej i dość dlu 

Z. ukrzyktem zdziwienia zbliia się elp ~~ nie· giej jeszcze przeprawy. 
ac, aby go poznać. !iacła więc na dużrm kamieniu i opit"ra ałowę 

Czy to pan bar@n was do mnie pos1ał? 
pyta Olga bada\~; czo. 

- Tak je~t, z listem, wielmo~na panil 
- Sk!id wy się tu przy furtce wzi~li? 
- Byłem w zamku i cbcialem pani hrabinie 

list odd;.ć, lec~ pani hrabiny ju~ f9m Dl::! było. 
- Ar:h tak, przypominllm sob1e! mOwi Olga 
G i;:ie wasz pan? · 
- c~eka w "losie na wielmotną panilł hrabinQ. 
- Achl więc on mnie oczekuje? - woła w 

rad suem unksien:u. 
- Pewno! Chcia!em ju! do p:me barona wra.o 

cać. Joe~ nie mogłem titąd wytś~. a przez podwórze 
ni~ wialem odwagi s:Q wydoatać. 

e skałę Je~ t tu spokojnie i ni o słycbae n c, vr~!!:a 
szmeru wody i krzyku puszczyków 

Wypoc,ąwszy trGchę, id~ie OIRB dalłlf Obawa 
i niepokój dodaJII ;eJ skrzydeł ZbiJ.~a się tHla juł 
prawie do miejsca, gdzie Foebren ll!l nr11 C!eka, 
gdy "'tem nagle staje i nadsiuchuje wy11trm;1jor;~t 

Dochodt.i •ą odgt;>s ko.•yt k· ńskich t gJ....uw·, 
które corgz btudzieJ Rię zbliżafą. 

Wre:;zcie "P·•strzłłga zdalaka dwu jeźdźeow ko l• 

aycb. To pewno nieprzyjaciele. 
Opanowuje Jlł straszna trw0ga na myśl, to i~ i 

oni droaą dobaruna odet 1\ 1 ts m u i "'id;.·k ,r.t{lśla 
dowc:dw ueieknie 

Cół a•ę wt~dy z nią stlin·el Jak on • ste boz. 
pomoey z te&o JJtraszuego poło!enta wyratuje? 

, . 
.o;17 ł;;:t ~r~ 

Trapi('D8 n•,fokroon:.., iszem pr;:eczuc:em ol)d.r.• 
ooll daleJ W re~:~r.cte zn•21/l\ się sJ[a!; po o u b• 1 • 

kaeb iecet.ki, k óN t~rllz !JOd gor• prowad?.i N c 

jm ter z lrt.f!ti <•C7.vma wr •lfÓW ~~e ZRsłaoi<& ~·rócz 
dorn••osc1 O łi: k>t'lłlt kroltów przed 81b11 wid!'.• o » 
J•·2 1 •• ·•. mu~ ''!1• ,.,. tvlk:11 ,,rza ić mo!it, ktorv pr1e ' 
r>~lclkę r .; w. dt l 

N1ou i' ed 1 •k , ~~.er." osiągnąe ruą?.e, słvs;,y ona 
if srro y w" ;.h!it. .qą, y q'"! ętt~ut ko1.1yt k flsii •r·b 

r.) b~~Wif JI(•O i\ prteśl d l cy. któr Y na ~hsd l"l 
pr.zye~li, Cbroai noa e11ę w•ęc nitpowrót w krzak ' 
•·'fłiOfl~e się wzdłuż wybrzeża rzeczkt i eh owa s ·ę 
w nie. 

W kilka tD:nut pó~'liej pru'~ieidh tu~ obok nhH 
czterech Jfl~ ft· ·Ów k•1uoy h, z ktorych uwaJ ostatn1 
na chwilę 11ę Zlłlf!.VIDUJł} 

Olga sły!!ZY i poznaje tAtaz wyra:za,e głos Kurta 
ktnry do towar~ysza swean mówa: 

Wie I>BD, panie R1tter to niemotliwe, aby 
o tlł przez moat ~· l'zej'6 m• Jła Doe Ot;trzPtenie. Tam 
·rzecie:!: ludzie nasi na 11traży stojfł i byhby f\ 
przyłapali. 

• Cty nie ma tu innej jHkitlj IJcietynki, przez 
kłttrl\bY rzeczkę prr.t:jić m•,;.na hylol pyta R tt· r 

- N1c o lldUJ nie wierni Od)·by zaś yła t· 
<nogłaby ona rztJc7ywtśc•e uoepostrzM.enie do la·n 
się dostaó 

- Mus,my si~ od ntu1r.ych ludzi o tem do 
wied:dei - decydu1e R tter 1 woła na j edneg J 7 

)e~d&ców. 
- Co pan komisarz ro1.b~e? - pyta zawoła · 

ny, tóry jest P•>dwład:t~m Rittera. 
- J dź pan zarRz do wsi i Z>Nolał naszych lu· 

dzi rez.:azuje R1ttar. Przy4hj psn oamiu ., 
oich tutaj, a reszt,. ntech 11 ę ro1dzieli i przeszuka 
wybrzetft rzeczkt. Ntech się te! wszyscy zaopatrr.ą 
w pochodnie i latsrki 

Wyiłur·hawszy prze! •toot>go, odjllidaa ajent po· 
steyjny R'Rlopem. 

W t•ark:u jej takte nie znlłlflżlt - mówi te· 
raz Kurt d<tlej . - Lecz ja nie daję JB!IZCze za wy
graną Musimy j!ł przyłapać! Ja nte zs1adam pierwej 
z siodła, nim JOi nie będą m•ał w swej mocy. 

Ze wsi zbliżają sio ttrD '- calopem dwaj eźd~cy 
z pochodn•am1 w ręku. 

- Oto pan hrabia mGwi Ritter i wyieżd!a 
naprzeCIW nił'KO Kurt jedzie za nim i 20 krokO\Y, 
możft od kr7.aków, w któryoo Olga schowana, staill 
ani w ezwóri:ę i zaczynają sią żywo naradzać. 

Olga widx1, że się znó..v w najwtększem niebez• 
piecztń~twłe znf'jdu)e Widzi ona prty świetle po
ehor'łtti wyrl!t'l iQ costae1e liWycb wrl"gów. Kr 11ki 
za~, w kthi'~Ch olla sl'1111wxua. o1a są gęste 1 jf·ż6li 
•lU• ~ię ty.ko o ktl!{a kr<~kOW do nt~:~j zb)tZf!1 to ją 

zooeczyć mus Ił 
Jest ton JBkby sparaliżowana zo strachu. 
Musieli oni odkryć że oua się z zamku wydo· 

st"la i odg~:dnąć dr ~ę ~<tarą ona obrała 
Z r<wnowy K•J't'i ; t11W!l .y1zy jego widzi oo11, 

to " wydo1stan'u s• .. st·łJ ·rJo..vy n e ma. bo br~;rg 
rzek• i mest jest atrzehay 1 pevhedniJmi C:JiWJ~itloay. 

Gdyby 17~ nie hył'l tu ZĄtrzym-.la, byłaby E ptW• 
'wiei• tyrn l•rf•iom na • nicie w rqoe wpauła i lO• 
15t11ła Hre~ztowi!D!ł 

C • terRz poc,ąćl A tam po drugief stronie 
rt,e~zk t lt+ży lal do k ńtf'il' riO•tH~ S '~ byłoby dJa 
1 eJ tvl"~, co o ''~Y"k C' wuln sd 

Lecz. 1.\'htśme w tHftl m er,;o:u· rue rnoż·1a n wet 
1tvśteć o ~rzepraw!e, no W11di tu okropne clębob 

' rwftCn M•lS'Ilłaby m~-t ut .nąć 
N e w Prty ona h!ż w to, ~e Foebren jeszeze 

na Dilł c~eka . Bt;,dz'e on myllal ~~ oua 1uż straco· 
oa i slłm się przyolłjmoiej uratu1e Najlepszy llt• 
wód że ~łużący lei ' ' n•e v. róc •ł 

P. •dc~as gdy Kurt, hrabta • Rittt>r wraz z& słu· 
'-~C.J•ll otoeącym podi••dnię J<:l'I?.C~e w 'loł-liiu JAI 
ato)ą. Jucnod.&t 1ch od atrnuy mo~tu • krnr oy knyt 
N11 w dzą oui w Clł~ tnnnś,;l 1 sk dalAiw, dPmyśi .. lą 
•.ę jtidn ,k, że tam o Uli' być jlfk ś gwałtownll walka, 

... Co to bvć m zeł wołtt Kurt. - Czy f4 
ptlłkteloą btJbę może t••m przyła~ali? 

I me zwlf-'klłj9C, p•dz• on w stronQ mostu, a 
br1:1b1a Eg11n 1 R t er ze ,.fuiflcyrn za nim Obtk 
mos~u WhJ~ą o ti tylko dz1ko poruszttjflCY si• tłull 
ludt.J. 

Co tu 11ię tnJ,,? woła Kurt. •~trzymuilł• J 
dziko wierzgającego koo•a. Koa"'CI6 tu przyłapalil 

Wrt szcte wubt on t~ lt1lku mą~ctvzn mi~dJy chw 
którymi test ~andarm 1 stroż nocuy wioskt, pr:cy. 
tr1ymuje iW łtem jakoPgOi CZ!OWif'ltlł, ktory lit Saffi 
roz:pacz.~tw•e wydLoel"d S.v1at1o po~bodo1 pada teraz i inn 

yr1 fma na cali\ tą gru1-ę. 
Kto Jest ten c~łowiek? pyta hrabia Esoa czen 

.f.dziwiony. - On prz~cież nosi hberJt ~am 
Purszedł en z lasu - odi)owiada łandarr». 

Wyd wał mi 111ę podejrzany wi~c go przytnJ• 
m· łem Lecz on chCIKł ewaltem uciec i okropole 
t~ · e z n:.m1 b• ,r)kt:~ł , • 

Kto wy Jt>•teścia - przel!lawia hrabia oatl't ło~CI 
do uwięzlo!le o . - U kogo ałużycieP Wił! 

Wu~z1•·ń milczy 1 dalej rozpaczliwi• •i• wrrrwa Mo; 
1 br"m Z twarzy jeio biJ& oba"a i upór. kłarf 

tandatm łapie go u 1zyj• i trztlie nim entr• ich 
gicznie. 

Odpowie:!zcie panu brabiem\1 - kr•rczy 01 
leez i to ntc ni•• pom ga 

1 

R tter zeskakuj~ z konia i zbliiJa sit ie aiefllt M~ 
obserwując go bacznie • , . 

- Cty co tu nikt nie zna? - pyta en. 
PoAwieca mu doorze w twarz. 

Słu~ący z••lifa się z po.!hodnią do niego i ł 
daw<'zo mu si., przypatruJe 

Aeb. to ten sam C7.łuwiek. eo dziś byl 
z<tmk. ~ ł· !l l tJm dtJ pan• hrabiny - wola on. . 
Wldz:olllum ł{o, Jllk d" zamku wteżdźaL 

- O, co za świetna zJobycz cie1zy 1 1 " 1'""1" 

R•tter i pyta zwracaJąc a1ą du sluiąceao barot 
Foebreca, bo on to jest. 
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Dr. Graełaae tle Ollvełra 
~'.~t. operator-akuszer 
Lecv.r masatAm elektryczn!'m· reuma· 
tyzm newralllie i parałit. Bada nos, 

uszy i gal'dło. 
P~y ul 15 de Novmnbro ta na piQtrze 
n~Ą 11 -.łPl!A "f'.,tJ 1'Alt>fnn li75.. ... 'Mi 1 ..,., ił -> 

- Dnnoszą. z Włoc·b, te senat 
włosłti nie za t wierdz•ł czterech s e· 
natorów, mianowanych przez króla 
Emanuela IH na woiogek prezesa 
ministrów M ussołinipgo. - J'!st to 
Wjpade~, jaki si~ jf'szrze nigdv nit! 
zdan~vł w historji Włoch. Dzien. 
nikł włos~ie tłomaczą to stanowi· 
sko senatu, Jako ostrzdinie dla 
prz~szlych rządów, oby wybierały 
do S·~nllru lud.ti prawdziwie i ogol 
nie powatanycb. 

- W rlzymie zmarł sławny kom. 
pozytor włoski Giacomo Puccioi1 

twórca wie.lu przł'ślicznych opf.>r, 
między niemi operv •Toscac, M;~ 
dame Butte1flyc i •Bohemiac. Puc 
cini był kompozytorem awiatowei 
sławy. Jpgo opery grane b7ły z 01 

gromnem powod~eoiem pra~ie WP 

wszystkich stohca~b i wi-:kvzyoh 
miastach całf•go świata. 

- W poł1 wie grudnia br. ma 
być potipuaany ukła.ti emi&ra&ljoy 
mi~azy Wł••chami i ~anada Zaraz 
potE-m emJsrac1a włoska w znacz 
niejszych ro.zwiarach zwróci si~ do 
Półoocoej Ameryki. t'ierwsze znacz• 
niejsze grupy emi1rantOw włosk1ch 
wv1ada do Kanady w pierwszyc~ 
daiach lutfge. 

~~.u~&e•e-.eee~ ... *••~oeo: 

1!~~~~~.!~~!~.1 
Z Kurytvhv. 

- SMUTNE Z~SCA W 
INTERNACIE Pl Rł\ŃSKIEOO 
GIMNAZJUM. Od d utszego cza· 
su kilku uczniów " 1mnazjum pa· 
rańskiego, przebyw jących w inter
nacie tegoż gimnaz!um znieważało 
stałe przechodz~cyc' tamtędy 
księży. Ci jednak, litując się nad 
brakiem wychowani 1 tyr h ubogich 
duchem i wielce obiecujących mło
dzieńców, znosili w milczeniu te 
zniewagi. Nie puścił ich jednak 
płazem przechodz:ący przed kilku 
dniami franciszkanin ka. Innocenty, 
aiskup nominat na jedną z Jjece
zyj w stanie Minas Oeraes i zwró
cił się t zażałeniem do dyrektora 
gimnazjum D ra Lysimaca da Co
sta. Rezultat był taki, że grono 
profesorów gimnazjum, po prze
prowadzeniu śledztwa, postanowiło 
wydalić z gimnazjum kilku z tych 

o11 walka. ol:iecujących młodzieńców. Tu ze 
- Czy ~ smutkiem dodać musimy, że po

mostu 1 mi~d~y tymi młodzieńcami było 
Obok także dwóch Polaków. za których 

shł tłulll się dziś wstydzić musi cała kolo 
. nja polska. 

w~trzymuJił.• Jak si"" dowiadujemy w ostatniej 
tu przyłapali! . . "' D M 

międJy chwth, pan prezydent stan~ . r. ~-
wiosk' r-r<~v· nhoz da Rocha, za wstawtemem stę 

ktÓry ait ego księdza biskupa nominata 
pada teraz wpływowych osób, orze· 

grona profesorów złagodził, 
eniając wydalenie na lżejsze 
a to· dlatego, aby za wybryki 

nie cierpieli ich niewinni ro
a także aby nie psuć przysz· 

tych młodych apostołów nie· 
y i prawdziwego post~pu •. 

; ta nauczka posłuży za przy· 
l in,tym uczniom i wstrzyma 

nim enor· ich od 1 odobnych wybryków "po-
jCP"· 

l OLKI KTÓR!! OTRZY· 
M~ł i DYPLOM NAUCZY-

prta en. CIELSKI PO UKOŃC7ENIU 
SZKnŁY NORMĄLl'Jf::j. Dnia 30 

topada br. po ukończeniu Szkoły 
ormalnej i po złożeniu przepisa-

nego eg1aminu otrzymały dyplom 
nauczycielki panny: Haydee Ni· 

"czówna, Hrlena Witosławska 
Urszula Kowalsk4t, 

Z Para.oy. 
-· SMIERTELNY WYPADEK 

W S. MA TE USZU. Dnia 25 listo
br. wskutek nieszczęśliwego 

utracił życie kolonista pol-
l;)aniel Potokewsłci. Gdy ps 

powrocie do domu Potokowski od
pinał pas wraz z rewolwerem, re
wolwer upadł na podłogę tak niesz· 
częśłiwie, że wypalił, a strzał ugo
dził Daniela i ~:ranił go tak ciężko 
że tenże wskutek rany i krw$toku 
wkrótce życie zakończył. 

Z Rio de Janeiro. 
- ECHA REWOLUCJI. Dzien· 

nik kurytybski "Diario da Tar de" 
z dnia l grudnia br. donosi, że w 
Rio de Janeiro usiłowano jeszcze 
raz wywołać rewolucję jednak dzię· 
ki energicznym zarządzeniem mar· 
szałka Carneiro de Fontoura, szefa 
policji federalnej zdołano na czasie 
wykryć i uwięzić wszystkich spi· 
skowców i w ten sposób wybuch 
rewolucji udaremnić. U więziono 
wielu oficerów, między nimi także 
generała .franciszka Seroa da Moth. 
W niedoszłej rewolucji miały wziąć 
udział następujące wojska: 15 pułk 
kawalerji, kompanja wozów ataku
jących i część szkoły wojikowej. 
-·z Montevideo donoszą, że po

rucznik Cascardo, który należał 
do zbuntowanego 2'arnizonu okrę
tu wojenne2o "Sio Paulo" i jqo 
towarzysze w liczbit 120 posta
nowili utworzyć kolonję rolniczą 
w Urugwaju lub Argentynie.~ 

Oprócz tych marynarzy pozo· 
staje jeszcze 130 zbuntowanych, 
którzy w koszarach straty (\gnio· 
wej oczekuj4 na zajęcie, o '1 tóre 
stara się dla nich urugwuajski mi· 
nister dla handlu i ~rzemysłu. 

- Z PortQ Ate2re doneii,, te 
wojska rewolucyjne, które znajdo· 
wały się w S: Luiz, zaatakowały 
woj!ika leialne w Tupac:eretan i 
zo~tały prz z nie pobite. W bitwic 
tej utracili rewolucjoniści 30 za· 
bitych, a wielu zostało ranionych; 
Wojska legalne miały jednego za· 
bitego i 5 rannych. 

- SPRAWA L~KARZY ZA
GRANICZNYCH W IZBil! DE
PUTOW ANVCH. Komisje zdro
wia publicznego i oświaty Izby 
deputowanych w Rio de Janeiro 
zebrały się przed kilku dniami ce
lem dokładnego przeglądnienia pro· 
jektu, regulującego wykonywanie 
%awodu lekanikiego przez lekarzy 
tagranicznych. W komisjach tych 
wytworzyły się dwa obozy, z któ
rych jeden żąda surowych zarzą· 
dzeń co do wykonywania prakty· 
ki lekarskiej przez lekarzy zagra· 
nicznych, podczas gdy drugi obóz 
jest za ułatwienie::n tej praktyki. 
Po długich debatach zgodzonil sie 
na podpisanie projektu umożliwia
jące~o wykonywanie praktyki le
kJrskiej przez obcokrajowców ale 
pod pewnymi, ściśle określ on yi'Pli, 
warunkami, 

WYCOFANIE NOT BANKO
WYCA. - Izba administracyjna 
Kasy AmortyzacyjneJ w Rio de 
Janeim na posiedzeniu dnia 6 Ji. 
stopada b. r. postanowiła nie prze. 
dłużać do dnia 31 grudnia 1925 
terminu wycofania ·be1 potrącania, 
następujllcych not bankowych: 

51000 estampy 16-a, 100!000 
estampy 11-a, 200$000 estampy 
l t ·a i 500~0l10 estampy 9-a i 11-a. 

Wobec tego począwszy od l· go 
stycznia 1925 będzie od tych not 
strącane: 2 proce 1t w pierwsz:rm 
ćwierćroczu, 4 proc. w dru~iem 
ćwierćroczu, 6 proc. w tr2eciem 
ćwierćroczu, 8 proc. w czwartem 
ćwierćroczu, 19 proc. w atycEniu 
1920, a w naatępnych mieei~&cach 
po 5 proc, więcej za katdy mie
siąc, a to Ziodnie z fłekretem N. 
671 t z daia 7 listopada 1907 wy· 
danym w wykonaniu ustawyz dn. 
16 października 1 886 N. 3313. 

Sao Paulo. 
- DWA BRATOBÓJSTWA 

l SAM013ÓJSTWO. Przed kilku 
dniami rozegrała się krwawa sce
na w miejscowości Espirito Santo 
między dwoma braćmi Aldamirem 
de Souza LeitAo i Józefem Felicio 
de Souza, w której ten ostatni ży. 
cie postradał. Po do.konaniu bra-

tobójJtwa Aldamiro następnie sam 
sobie życie odearał. 

Wzburzona tą stras1r.ł tragedją 
~udność miejscowa nie zdołała si~ 
Jeszcze uspokoić, gdy miejscowość 
ta została wstrząśnięta wiadomo· 
ścią o nowem bratobójstwie. A l 
mianowici fi Joaquim M achełdo z 
przyczyn dotąd nieznanych, zabił 
także swego brata. · 

Para 
- NAPAD INDJAN "URU·I· 

B U". Telegrafują z Belem, stolicy 
stanu Piri. ż<t indjanie z plemie
nia "urubt)" napadli ną kolonit ~ 
Benjarnin Constant, w municypjum 
Bragan9a i wymordowali kilku roi· 
ników i zniszczyli ich zabudowa· 
nia gospadarcze. 

---------------------
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GASA Jl1F:Air 
ALBERTO C. ELIAS 
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CUIHTYRh - PARANA -~ BR "ZTL ~-·- l! 
"" · ~aa .Jose Bó ... u~.cio I. 9 (w pobli~n ka.t'il.~·!t) 

tikłttd IDJt śct Si~ w te m s .lmt•m r.. ~mu p. li t: ... , n:t 1 f 
obok Y:'kźli G· rr ter l 

FILJA.: Rua 15 de Novetnbł·o N. :11 . 
Ogromny wybór obawia 

ws•elki~go r.ofiEą.Jn pn C<tnach 13njniższ7ch 
S >B-CJAL~ O~'Ć 

G~~.AaSZ~ 
Wykonsae na "•ZÓ~" t 70 Wił.uu do ;:,z wr. waoia 

BAHOZO PPAKTYcz:rg I Et~CGA'~C KIIT 
UWAG~: tibuwf~ sp::-z:ed~;e sl~ ')Od gwua"'cj~ . t~ ic•tl r;dy si;;. oka·uie 
j11kaa ~-'" ·· okhdrwsć, czyi! nł6trwal· ść abuv.·!a udQwodnsaji)C& win~ h. 
bryk:lCJ to tak!e małe nr.pr wy ykor1uje si~ dumo. 

- .... -. .. ~----~~ W sp•awie l!l~koły St-eduiej im. 
H.Jurylia Sienkiewicza 
Swiązkn Połskit>go .. 

w KRtJ'lJ'bie. 
.w zw·4zku :re sprawo?.:danlem z egza. 

mtnu odbytego w ti~kole Sredoiei im 
H S1enkiewicza w dniach 28 l Zl li· 
stops.da b. r., um1euc:zonem w poprze 
da•m nu111eru .Gszet7 Polsktej• o· 
trzynułtśmy ai Wiei k1 preboazna 
TrzebiattwskJege list, w którym ten 
c:ztigodny kaplan d7;ttkuje n11m za sło
wa uaaania, a zarazem "rzypomlaa 
""~ d•l<:•taie o zasługach Z.;u•d• 
Zw1ązku • olskttgt, a S:C!eg •lnie skar· 
bwka p. T Porata, poloionyeb ekoło 
zał?że~ia, iatni•nia i rozwoja tej aie· 
uuerrue ,o~yt•c:znoj polskiej Jlaeówki 

' u i Fabryka cukie1'k ów 
! "A ,. R O R A" : 

Mu~lii•J zamlar w aałlthiszym nu
merze aasze1o tiswa ,oda h ~6 te za•I 
słuJ• Zarządu Zwi41ku Po11kieao a 
uczt&ól~i•. p. To!-alla Porata, kt6ry 
TZI4'ZYWISIUt afe Jałule trniu l ltlrłń 
aby tylko zalłezpJec:Jyć fy ·dune, pe' 
trzebne dla utrzymania S2:koły SreJn,ej 
Jeinnk wobec l •!!tu ks rob..,szc:za 
'fnebia.towak1eg~ pn:Jsples ·•my ",.sz 
zam11U i w tmtama wuystlr.c:h P la• 
ków, któr~y os wiat~& n11szeJ d ~Ja t wy 
szczerz, si~ ujmuią, aer·fo::\!tnie ds1ę 
kuje,."y Zart14d 'w' Z•"4Zku a 11:~1e 
gólntc p. T 'I'WliSZł'Wt Pordt w .. ca stil · 
rama i op:okg, j&k:!eSIIli otacz,.j~ S.k<>łt 
SJoin!ą 1111 lłł"n!}'kl' Si•nltl~ cz•. a 
ura:em prestr.:IJ u:b, ażrby w . bec 
celowegg, n.epatrrlłłfClln"'I'J bnJll:ot?· 
WP._ms ~hkoły 9 if'dnLtj, tej ~la.ów• i, 
kter.:. p:!t.winna być pop1eran• pr1 ez 
każdego dcb ego Pol4ka, • wob,•~ re· 
ktamowan1a l.tkół równora~ ~nvch ~t. 
c:y&h, J~k g;mMzjum lfs. Lan·ystó ... 
w KurytyhJe w rou ub1eg~ym, w kt6· 
rym uawet wyltl&:i~tno jctyk pobki, e 
u~ecoie ukoł7 ~rac1 łthty!tów, jedy 
n:e w oelu romzema nt.SZ{'J pol.k 10: • 

sz\c' ~Y S;edniej wyt•źyh wny~tltfe 
!!We ! ' ly, ttby S.k l~ t~ nietyl,c;o ytrzy. 
m11ć 1 t •:> na roz:crn e jej tt.dania. ale 
hkt~. r.by ią z k. żdy:n rokiem coru 
w1~cej uiosktnal"~ 

--------------------------
Spn>stowani 

lV sprawie oilł•l•ur~ela pttmni 
ka "Sien·cy•. 

' :róefa ~uli. ~ 
= Wyrab"' cukierki w najlepsz;~b ga-;;.:ch• i karmea o•;nięto w p•pier @ 
• (.ballRB") we wuystkich odmianach. 

: Ulica Mart.im Af':fonso nr. 16, ~ 
i Coritiba - Parana - Brasil. ' , ...................... ~ .................. . 

Nasiona z Polski ~' 
~j 

.rov.ne Sl już w n~S1(pujac:ych s~rnae;b Brazylji: E%łpidto s~n· ~ 
to, GovszJ S. p ,,u!o, Pąrana, Sta Cat.uarina i Rio Grt!nde.- Al:1 
~~Zędz i.;: w tych s z '~tiu stanach, cz 'l to na wytyn'l<:h e&y ~\ 

mzmacb gorąqcb, daj 1 znakomile wyniki i uznane S f.\ z.a 

najlepsze nasiona 
Li Wsz~dzie tadajmy tyll(o Jol~kich nasion. Nie lutpuj~1y i"mych! 

' . Paweł Nl.kodem Skł~.d nasi3n z Pobki w Kt!ryt:_· 
b1o, Parun;,, Trn v~~.s~J Z 'r·ln~u~lt. o 

Wyłyłka koleją hal• pecłlłJł dft wszy!!ltkjeb miejs~oweśei 
woścl w Bf'BZJ'Iji 
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KRAWIEC 
rewnież 

bo 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 
. A to dlatego 
ZE U BRANIE 

=@;-, 

'laW-, 11 

.---. " y· ~· ~ 

Wobec nchtki umies:czonej ·w ~Lu 
dzio" :. dni& 6 grudma br. żo ocsło 
ni~'ie p•mnik! .s·ewcy 11 cdbedzie s.9 
albo w koń~u styc~nia albo z po:rlł 
tlcJrr.1 łut.;go r•rzy .;z lego roku ciwiad 
s:u.rn mn'ejszam te na r. osiedleniu 
odbytem dnia 26 listspada Itr , na któ 
rem ebecny był t&kże redaktor Ludu" 
ks. Piancki, Komitet budowy p~mnlb 
ach waLł, aby odsloniccie pomnika 
.siewcy• odbyło s ę dnia tlutea• 1 t25, 
o ile temu sie n!e s;tneciw'•• władze 
stanowe te w•aledu na obecne anor
me.tne stosunki p~lilyezne. 

11 

WYKONAŁ 

~ JAN FAUCZ 

li 
t::UOITYAA l 

AV\JDtda Luiz Xavier 1 

Zeprosz.enie kolonj1 łlo waitcła u•z!a· 
łu w tej ur•ezyato!el zostaaie w sto 
sownym czasie og~osz·. ne w płiBiach 
polskich 

l•nacJ' Skłai'Mki 
Sekretarz Komitetu budJwy pomnika 

--------------
Do sprzedania 

-I)OM-
aadaj,oy lit Aa sklep z wielkim twa
IIZYDelll aa aioźe z i-cła ałkro•em 
aaakrem Bari1o dolne pełollłeait Moż 
na zroiić wielki ma]itek N• tycnn!e 
apn.e(fa ••t ak'" z to•arotn UieJsco 
we ść Ca•pirJt das Podru 8 lcl~l od 
stacji Araułlarji Widclefel W•lbelm 
Jeger. Ar uc~ria 5 ' 
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Kurs pi.nif(~ -~, 

Dnia 10 g,.u .iaia 1924- rcku. 
Fra>:k 
Fr:.tnk 
lira ., .. 

490 1 P.zo zł 
tZW 1$72 i . f)1,!ar 
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j3tO l Funt "' '. ", 
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f;' 
Z<!la.zo sztabcwe-okuda1 narzedzia dla kowaliJ ~to:arzy i wszel· ~ 

~ kich innych rzemiosł, szHo do okien, f~rby. towary emałjov.ane 

i f.tjansowe, drut kołcz~ sty, łań::uchy, M,ls7;;oy RolnicteJ jak 
• 

n. p. pługi1 włóki1 bwni, drapaki, siecz?.araiei młóckarai wa .. 

nete, łopaty• rydle, kopaczki. siehiery1 kosy i t. d. 

W wielkim w)· borze l 

Po cenach przystępnych ! 
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J uniNoorve&mbCr·o
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N. ". 44 ~ Cur1tyba - Rua 15 de l ~ 

Jose Hauer 



Dr. ~F~~F~~!Y~~. -~~~o~ski 
Lek:a:rz i o)De;ra. -to:r · 

DOKONUJE WSZELKICH OPWCYI Clllllt&ICZWIGBI KOBIKCYCB 
Lect\ oclłuł! nal!iLV·Sz ·en spo~ubo~ l::htOc Złl ~uwocc. ~tuu.,It;w ltue tgenh 

P9s~adn wła•uą praeownlę do baClań rnikroskopewyeh i ~da6 

_Wielki ·sklep PoiSki 
Marcina Szjndy & Ska 

krw • na ełl.oro 7 akr7te 1 

OltO'I'Yoh ~amiejBcowych j)rąjrnuje na le~enie 
w swej Untce 

Plac Tiradent s • 19 
Baa Sio l'raaałsoo a •m - 4•u•y&yb 

roa zawsze na składzie: makt: pszenna, tytnią i kukurydzianą, cukier, ryJ, sól, 
Aledzie, aliwki. rodzeoki i konserwy owocowe. ______________________ _.~------~~----~------.. ------------·~ Ma r6wnież najlepszą kawQ mieloną z własnej fabryki. 

LEKARZE. 
D,· t:utłul!!l .llort:i•a 

Kl.n.ka rucdycz.no ch•rwt ,u;z.na bpe~Jal 
ro~c: choroby octu, uszu. nou1 gardła 
K vi su!tor1um: uhca Marechal l<"'lortano 

r. Hl, RezydencJa ul. V .se Nacar 
n. 86, Tdefon 888 037 

.IJr. ~arłoa lekter 
Ql'Ęr&tor l akuszer, SptCjaln<łSC eboroby 
kt b1r:ce 1 p~~heru. f"rzyJR:UJ~ ua 8 do 

ki 1 cd 2 co .lfgulz ••ecz.. ł U.) ul'->' 
Con,elhetro Be.rradas n 111 ltiU 

- --"DTEapindola 
R *~ydencJa i kunsuitorJum ul Marechal 
De:.:doro n 4~. ł"rz.}jmuJe od l~ a ... li 
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-.Dr .ł,l·ancillaek •'ruuko 
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AtllUJO n 7J. Ol 

.1Jr1o .11. .i.t.tuacsea 
Ot:erJlor·Aituazer. SfeCJalnusc choreby 
kob ecu 1 p~cher:u. KvnsulturJum Apte 
ka l de Ma!((O n 6. lełef.;n n 62. Re 
t.yut.n~Ja .Kio Bl&nco fl t-6. Te1ofun 

n. 601 Ol 
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~3 lc.U!.'ł praktykłł· Wyrywa. .t>u oo1u, 
plo!nbUJe po ~eme oQ 6ł 1 WllaWta ł'o 

'en1e od 10$. Robot• &war.antuw•na. 
Ui. Commenaador Arau,o n. Z'ł 
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Lea\J .lłlocell i• 
!;>,:.yJmu1e 1.ai 8 uo 11 ' ud 1 do ó ej 
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----------------------------tJa11a a.• .: ov.hlcadea 
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11 yl'-z. ... u~y. 1 ap1v1.)' wu .. uc.Q~ IA:'t.ft 
ku , lny uli~y 1 b de KovchliDto n 6'6 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
~upuje produkla rolne jakoto: kukurydz~, fasolę, ziemniaki, masło, jaja, drzewo it.p. 
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Posiada 1ilje w Thomaz Coelho i Araukarji 
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•Cruzeiroc1 •Piłseoc, •Pombac, •E'lc~Jrlni\a · .nne. 
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61aaa ~eluatet -
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1 DR. MACIDe FILHO 
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unanr pr2;ez Narodowy Departament sdrowia publiczne'o pismem lin 11 lutoso 
UU8 roku, Nr. 2ł 

ZwaJ~a skutoczme 'iyfills bez UleOe7.pi'·CZtlń!lt a ula injekcyj. Jest ener. 
IJICzaym Arodluem, czyuc~cym krew i lekLU'<~twem o Nielkiej 
Jut przy utyciu trzeciej flas;>;oczki, objawy cborob n&wot .,.."., .. a..,,.,,_,.._.._.,., ... 
azycb: plamy fistuła pryRzcJ.o. wrz )dy i reumat~rn. z:aikajll je 
~djał U 9G0/o mę~czyzn ~·1oa1ych którzy ~a czas6w kawalerskich, ehoro 
wah na choroby =lekretne choroby te pozostai c~ronicznemi i to jest 
przyczyol!l1 te tysiące kobiet ~amętr1ych cierpią na rozmaito niedomaJFania 
kobiece, nie wiedząc zupełnie, co te c'loroby sp •wodowało, 

3 flaotzeczki wy~t.arczl! zupełnie do odzy~ksma was7.&6JO 1:drowia 
i uratowania lWaszych dztem od rcz,byych aa'lt~pstw. 

Dla dzieci :;yfilistycz·•ych j.;~t .F.LI~IR 914• najodpowiedniej 
~zem leltarstwam, ponlowl\t ie ati.\kuj>~ t•,łądka i jest pr~VJemnym w 
utyciu. .ELDCIR 914 • uabyc t11inlł we wo.:zv~ttkich aptekacła i 'łkła· 
d'!ch apt&·:7.tlycb w Br~tzylji 

~ 816••7 11kła. d łłlłlvtlo e ł)ią III p,.qlet , '•· !4io .fąAo 141.1 

~"-~M~ ~" e1m1~nr4mnm"'l 
~IS!ł!l~ 

Sza/rtOWtł~ Panie! 
W CI~ijU '·ch godzao u 0 1nu1 SI!! m ~~ et . od tro1ek macicz• 
' 'V<'h, jet li u~"'~'łt1 h~ i~ .. _., · FI IJX O ~·~11 \ TIN A c 

unana prses Narociow:r Depa.rt&ment Zdrowia PubliccnaFJ, risatDI dnia 21 
o&arw;a 1il6 roku. Nr. IT. 

•••1lll:•-8ed thaa• t ~s· j t} ty •Yt.n ~ tan) •n l"rudnktam leczniczrm, 
k:t<Jregt ~kutt'k )ast aaJst.ybezym w lec1e'liu nh,Jo,nlłg7łń kobiecych. 
Kolki 'n&ctczoe leczy w Ctt\111 4 eb go izm U:tywa'ly 15 dol przed 
porodau1, ułatwta porod, zmru9) ·M bolosc porodowi! i l(olkJ, i zabez
pieczu życie kobtet przed a Btfłp twam1 krw•1tuków tak czę>itych prz! 
porvdach. Przy ;nuych chorobach koiMcycb • IIUl H'łe4atl-;a.a 
dzaah& zawsze skutuczuie i loozy w &y"'tkm n•e•lo oiJg&Dil-ł keou'lce 

Zaleca sl~ lekarzom i aku~zt rkom. 
Je~yni dep· 1zytarjuszo: 

GaJ'yAq & Cła SAo filaulo AvP.oHia"'Ar> J, Ao lłó 

Towar&,r•t•a Fra ćta!fłki~ Zegt ~ 

.,Chargeurłs R unisu i., 
Resułl•rne odjazdy ~ por ów Sa t 

11 do Hllwre ·i Bort! m ux 
H.ao de Janeiro 

li Komuoilla.c)a najsp;yosza i najwygoamej'iz& "latkami lu
d kSUSO\Vemi posoie'lznymt które odbvwa a podt"óż :?:"' Sanfos 

do FranCJI w 11> dntarb oraz statkam1 -3pe<'Jf• irfł• urz~::Jzo • 
tlfffil dla emJgrout.ów •· Or~y znajd& naJ yg.odoleJsze po, 
mleb~CZt:Die 

Stalki maj do dyspozyCJI abmy III k1asy 
Podróż-do Polsk1 odbywa stę z S n t os ~u b) z Rio de 

Jaoeuo do Le H v ~ a z L H tv.t: do Gtlyoi stuiluero •Pv· 
losne•. 

Najbliższy odjazd do Europ 
z IIAA ...... ~ .KIO Dł.l .l l.11EIRO 

•CEYLO.~ • ao lll)iop<.lda 
•.\LU \ 6 gru i:tnia 7 grudOla 
·Gn.OiX 20 ' 
-LU l' E fi A. i 6 c 

~uu.:Dl.Kc 31 c 

~łJ~~~·1aż bile~ów ~ Br~l.)YIJl do Paliikt otaz z Polski do 
:ocii&JłJl t. za. (bllheles de cha.:nada) ~ałatw1a 1 bllzs~ycb in· 
formaCJI udziela 

U A ~ A łJ l ~ łł .&\ L S pr~y 11hcy li de 
Założ. w Ułl7 pr.ze~ Ąlfr~da ltuesta l:łJcbełsJ 

Ma zawsze na ~tkłaazm Wie1k1 wyt>{Jr kapeluszy dla pań i dzie<.1, 
.zaba.we.k ~ waterJ<dow, pr.st:łlmlory WłtiścJwe n~ preseoty~ ora&1na kamawaJ 

Wart6 ,przek9 at si~& osobtścu: o dobroci' towarow jako te.ż o oh;· 
k1cb eeuach 111 

·Handel Polski 
'W .Barro · Jljrech i a W o er. 1!1. 

Wlati1111lawa Ollro4lt:Jk.c. 
Iłowe 1prowadzony Wlil&l Wf ~r tuwarow ••trowyc 1 jaketllł 
d:ci romic:ayGbł kaca.e oy~łl 1 WiZwlłliCb tł bleilli&•w. K..,lłJ, 

koJuaJalne, - płacę wysokie •t•. 
A#re : Właeylław U re8lak 
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