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N. 8 ~Jl __ ~YDAWCA: FRANC[SZEK ~o~~~IK 

O Wychowalll·u dzi·ec· . kt~r~ nie posiada nad nimi ża.dnej kontroli. 
'D 1 lezeh dodamy do tego pr:mdu]ącą rolę, Ja· . . . l :a odgrywają w masonerji Źydzi, to wów-

Rodzica ~ pńh ie ze szkot, po w n lU pracO~t!:łC ~ad wychowaidezn dzieci· as jasne staną się powody zaciekłej wal-
' 1 wolnomularstwa z nacjonalizmem. 
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OurU,'bB. · Płlrau ~ 
Redakcja mieści 
li~ przy ul. Con 
4elheiro Laurio 
in N. 6 

P~ Wychowanie przyszłego, dobrego pokole rupka za młodu nawre tem na starość trą- Wykładnikiem ~oktryny maso~skiej w p~-
5\wM ... 'li!INa~~~-:. nia należy do rodziców i do szkoły· Jeslto ci. Jeżeli rodzice i szkoła dziecka za młodu zczegóJnych kraJach są str~mmctwa ~cwt· 

zadanie trudne i odpowiedzialne, ale przy- nie nauczą posłuszeństwa, karności, prncy i vwe. W progra"!a~.h stronmctw. brzmt za-

'Uieznanych rezolucji w sprawie adrninistrHcH 
[3ańst\?a, w spntwach g JSpo ... tlr~zych i ~oc; "t· 
nych, f tsk.Inycb1 dro~.·,,.ny it d. P1.:wi~·V"l· 
no lożnr,n ~badać zagadnieniu, ?;~iązauo ,-. 
• wznowumaem stosuo~tów francu~ko·niem it'('' 
kich i francu~ko-rosyjskichc . Jedoocześn:e 
konwt!nt W1elkicj Loty uchwali! l'cz :u,::fl 
dorLagaj~ca &ię zmn]ejszenia W\Tdalków na 

nosi prawdziwe zadowolenie tym rodzicom szacunku dl:. starszych i dla sitbie samych w.,ze nuta antyrehgt)~a lu~ raczeJ antykato· 
tym szkołom, które spełniają to zadanie su- przcdewszystkiem, to nie będzie ono umia· ~ka <;>raz wyra~na ~tenawiść. wzgl,dem. na· 

:niennie i wycl10 ują dzieci na dobry.:h i ło tego w przyszło:;ci. Niejeden ojciec lub ; rJOn~hz~u. L;wtc?wJec polski, angt lskt czy 
'}Ożytecznych członków społeczeńs~w~. . , matka ~karżq si.ę . na dzisiejsze dzieci i w i· na~cus~t _gotow .. Jest dla. dok~IJ~Y -:- dla 

Stan wych-owania domowego, ]akt dz1s nę sam1 sob1e 1 mny:m rodzicom przypisują. fOJOneJ •?eologJ.I ".~~mamtarn:J 1 m1ędz.>;· 
mamy, jest wielce krytrc~nym. Poz_a szkołą, A. skor\1 tak jes~, sk?r~ ':V i= się o tern, na· • arodoweł pośw~ęc1c mt:res~ OJ~z~zny. D~t· 

. w· której dzieci, szezegolme syn<;>wte, p;ze: Iezy czemprędzeJ wz1ąc s1ę do pracy nad Mn~m magłby stę ~ydac ~owmez fa~t. ~e 
bywają zaledwi<ł cztery do ptę~m godztn 1 v.:ycho.w~niem swych dzieci, tego bezprzecz- ~wtca ~e wszystkich kraJach odnosi s1ę 
pozostają pod dozorem nauL.zyctelstwa, ~o· me najwtększcgo skarbu naszego. m~chętme lu.b nawet wr:ogo . względe"! Pol-
dzice zupdnie nie troszczą stę o sw.e d. z1e- kt. Lec~ obJ_aw. ten .staJe . s1ę zrozum. tałym, 

D Przecież można, choćby m .ljąc i kilkoro d b d ł d 
ci. Przyzna mi każdy, że t~k jest. zlec~ P?· dzieci w domu, nad niemi zapanować, dać Y so ~~ u~wta omtmy, ze ~p ywy zy O'f"· 
zostawiane są same sobte, a szczegol.me s.ko-mason~kte ugruntowały stę w ~tronmc· 
chłopcy robią co im się podoba. Biegają, każdemu z nich stosewne zajęcie, karcić twach lewtco~ych. , . . . 
wałęsają się, włócz:ą po ukach, zdobyw~Ją, każde najmniejsze przewinienie, de Jzkoły Polska ~e~tca, aby ?dw:oc•ć. od. Siebie 
Bóg wie "!'/ J. aki aposób pieniądze, za kto re posyłać przed . samem rozpoczęciem nauki, uwagę op_InJI społec~ne1, t. Wlerdzl z dztwnym 

d t żądać p~wrotu do domu zaraz po nauce. t kł 

zbrcjen1ą . · • 
Jak włdzieliś,my konwent omówił wszvet· 

kie zagadnienia pa:Ustwowe. We wszyslki:;!l 
sprawach WJdał swoją opinię. Opinia ta ?W 

9ełnie !est zgodna z ideołogją, k~ór~j ołutą 
stronnictwa Jewkowe. jest to i.d~ologja pa· 
crf1zmu na zewnatrz a walka na wcwn~t~':z 
pań3twa1 jak o iero świadc~r sprawo~dama 
katolików w Francji. Dla~z:rgo więc nasza 
łewic.a trwa w upot~e i dowodzi, że masJ· 
nerja uic htnieje lub nie po~iłda zt~.dnego 
wpływu Dlaczegv> nie mo{jąc inaczej zwal· 
czaó stanc: wiska na.cj•na!islliu, twierdzi.~ ie 
masoner Ja to »Urojenie ijlldtckiec.? 

kupuj a sobie papierosy, ch o zą naw e ~a tudzież żądać od nich poszanewania dla ~p?rem, ze m_aso~e~Ja. J_es -z.wy . em "ur~-
JIII~~~~ zabawy taneczne i podczas takow.ych. odwie· st~rszych i ~bezwzi!lę inego dla nich posłuchu. Jen~~m endeckle.m l JeJ .str~azakiem '!' ag.'· 

. dzają bufety i zachowują się wtę~eJ ~ary- 8 taC)l wyborczeJ. <?b.ec.m~ J_ed~ak mkt nre 
godnie niż ich dorośli towarzysze 1 ?Pte~u- aczyć 1 ównież należy, aiiy po ka-idem moie kwesłJ?nowac JUZ ts~.uen~a ~volnomu-

Wladomoici 1 Polail. · 

... 

POL~KA W ĘZtiM POKOJW. nowie, jedaem słowem prowad~ą życte, WIO· pazwolonem wyjściu z domu, dziecko na lnrs.twa .. Lewtc~ polska twterdzt, ze . mas~
dące na manowce. Dzieci takte, chodzące cza~ po_wr?ciło, jak ~t.lw~ie~ zważać trzeba, nefja me pos1ada żadne1o znaczema poll-
samopas bardzo często za wiedza rodziców gdz!te s'ę Je tp~:ayław' w Jatkklemt ono przeby· tycznego i ma na celu jedynie działalność hu· Parysld dziennik »L'avt:nlrr. pisze,. że p.:i• 

, • wa ~warzys w1e szys o o sa rzeczy •t · f'l t .. dróż g~oerała Sikorskiego do Paryża przy· i opiekunów zatracają z c2.asem szacunek ·r .- · . (. . mam arną 1 1 an ropt]ną. . 
. . . ' t dla swych własnych rv moz twe, t w wychowanm bardzo w1elką Tyt..Jcz~~ ·m p Małle p•ozes Wielkiego poroma ws~ystki• rozwax•iejuym umysłom, 
1 powazame naw e · relę odgrvwa]'ą ale pot1·zeba tył'· t · .:1.. • • • że "'rzys"łość 9 urop'1 ale· y &c· 'Ie .l przv dziców sta)ą się krnabrnymi i nieposłuszny· J • ' • • \\O , roc ę J Wschodu jasno oświadczył, że mason&rj21 !" ~ " 

0 ~ z z ~ 18 011 
,. 

mi łob~zami a w przyszłości gdy podros- ~o~r)t'ch ch~ci, ~Y ddzlecld'łn! óswym w:asnytn idki >tWtti8f'k w-. bowaoia polilF? -~r;o atoi szł ści Polski. 
. '. . .' : h H " o co •m Sit o ro ztc w hezwaru11.kn· "' ~ 1~ · •. ' · · · ._ . . . . ną, zmeważa]ą mer.:1z czynme swo.c :ro · . ~ .· ., t : · . d· , . d b h - . ~ •.o~t · ~ . • · • - . ,;, ,. • 1 .ł.r. li)' ~ęzd p~kartl zn .. · , ;e r: Gb ... c-

dziciełi. 1 W.0 ~ ,ezy, 0 ~est ac na 0 re .wy~ owa- m1c. Ze łów t cb JUDn wv ·~.al U.lk w.t ·~ą IAie uis w Ganewi~, lecz w · eusznw.e. 
Winę za takie wychowanie dzieci pono· me, k~ore ~v ~telu wy, ~dkaeh WI,CeJ zna· ~oJ' odgrywa maso er!~ w. ~ohl'y~u. me~~a »L'av.l}oirc stwierdza dnlaj, iż ~adeu Niemiec 

szą w pierwszym rzędzie rodzice, którzy czy mż n, J~lęk~~y maJ~tek, •o 1. z ~trzy Ją uwa-tae za Sit łt! kt iU]ąL'Y dz~s.ls._lne.ś~la nie god .. d aię na obec~e gtaDice wschodnia 
najmniejszego wpływu na wychowanie swych mane~o.J?O ~odztcact ma~tku bbęd~te dziecko wszys.tkcch stro mctw. ))ft'pUbiJkantkJcb« R_zeszy i Niemcy wahają . si«: z przystą,ie• 
dzieci nie wywierają. z źle wychowanych, rozs~ meJ orzysta o, g Y ~dz•~ dobrze {t~zytaJ łew~owyrlll). :t NI~ można być złyrD me• do Ioo~igi Narodów, aby .na wypadek 
a właściwie z wyrosłych bez wychowan~a wyDc ow:kneł. 

1 
. k . . · meaoeem mówił. P• MHlt!: -gd sie jest do napadu na Po!skę nie były .zmaszone do jej 

d . . . d b d iewać się me o s_ o Y na ezy tezwarun owo dzieCI bryw repubł•kanme c ohraay 
Zl~CJ, mczego o r~go ~po. z . posyłać, gdyż one mają prawo korzystania · • · 

m?zna. A nawet z,ądac me mozemy) ~Y z nauki, którą im w calem życiu notrzebną Sw(!je sympatje dla lew;cy zamanifeste.wał 
dz1ecko w ten SP!')"~b wycho~ane było 1~- będz;ie. • • WieJkj Wachód• w rezoluci i, w której: wy~ JAKIE POT_.SKĄ MIAŁA DOTĄ 1J 
ne. Wszak wyrosło Jak ten dztczek w les1e, raża • pedziw• 1Ia sił demokratyczo~ch4 RZĄOY. 
więc dzikiem jest. . . . . Nie odmawiajcie dzieciom swym tego zwvci~~kich w ostatniej kampanji wybotczeJ Rtttd Tgnact>go nv.s~~ń:.~:it>b } (13. 11. 1918 

A szkoła, choć w1e o tern wszystklłm I dobrodziejstwa, l!!cz przeciwnie za wszelką we F rancji1 pochv.ala 2tanowi ko rządu1 dą . dn l7 11. 19.18)-=-3 da~. 
widzi już dziś ten smutny obrazprzyszłego cenę posyłajcie je do szkoły, nawet z włas· żąct·go do zbl1żema ludow \Sf03unki zNifm: ł Rzą.d J clrz~;a Moraci ·~·siticgo (17. 11. 

"pokolenia, to jednak nic ponad to, co ~z~ni, nym uszcz~rbkiem w ubrańkach, jakie ma· cami i sowietami) •pnd egida sprawiedliwcśctl 191S d.; !6. L 19l9) - l wiesiec i ~9 dni. 
zrobić nie może be:z współpracy ro z1cow, ją, bo szkoła to kościót, który każdego przy· i brz.terstwac; z o nluzjazcnem• wita wynik:. R~ ,d Ig ·.lac€:t·P P:lderewskt'"go (t8. 1, 1919 
gdyż dzieci pod dozorem nauczydeli pozo· garnia, nie patrzy na strój, lecz dba a ro- działa1no6ci p. Herriota w fAoadynie i w Li dó 13. 12. 1919) - 10 mi~:s!ęcy i ~7 <~ni. 
stają tylko parę godzin, jak już poprzednio zwój umysłowy dziecka, wskazuje mu do- dze Nawdów; spodziewa s~ o~ niego pt'ze. l{:r.;ąd GopolJa Rlmlsk:cl!o (!3 12. 1919 
wspomniałem, a większość czasu spędzają bre drogi w wychowaniu, urabia pi~kne prcswadzellla pro~r mu »socjs.inego i ś\Yiec• do 23, 7, 19:l0)- '1 mtE:;;lf:CY i 10 dni. • 
poza szkołą i poplegają wyłącznej ol?iece charaktery i uczy zgodnego obywatelskiego kiegoc; domaga si~ wprowad3enia ustaw H.,.~d Włzńysława Grub;,kieg:J (~3, 6. 1920 
rodziców lub opiekunów. Dlatego kemecz· pożycia. i wieckich (antykatolickich) w Alzncji i Lo do 24J 7, 1920) - 1 miesiąc i 1 dr.,l)ń. 
ną jest współpraca rodziców za szkołą, ab} Dajcież więc Rodacy, dobre wychowanie taryngji; grozi1 że ltaMy dov, ód słabości w Hząd Win(:entego W.losa (24, 7. 19~0 
z tych, skłonniejszych do złego, dzieci, w_y· swym dziatkom, a one wam, za nie gdy s. ykoo-vwaoin programu Lewicy wywoh ;tl do 19, 9, 1921) _ t3 mie~h:cy i 25 d:1i. 
robić uczciwe, sumienne, prawe i pracowite wyrosną, sercem podziękuią. A miłą jest sprawiedliwione protesty w kraju« , RE>zolu Rz~.ł Antt;niego Pouikowskiq~o (t9

1 
9. 

jednostki. Powiada przysłowie, że czem sko· wdzięczność dzieci dobrze wychowanych! <"ja koaczy sh~ pełnym patosu i emfa&y hoł· 1S21 do 28 6. 1922) _ 9 mie!M~cy i 9 

Wcln~mularat · -o czyli 
!l 

m-, SCDifllr~ 

zmem i nacjonalizmem. Dwie są bewiem 
ideje, przeciwko którym masonerja występu· 
je stanowczo: religja i patrjotyzm. 

"Przysięgam - brzmi tekst r~ty - nie 
mieć innej Ojczyzny, jak tylko Ojczyznę po· 

Wpływ wolomularstwa. na politykę mię· ws_zcchn~. ~rzysięg~nt zwal~zae bezw:z~lę-
dzynarodową oraz na po~ttykę we~~ętrzn.~ dme. zaws~e t wszędzie, gra!'11ce Nar?dow, 
poizczcgólnych państw me ulega JU~ d~ts l gramce po!, ?o~osh~, . rodzm. Przysięga~ 
żadnej wątpliwości. Walka jaką wypow1edzt~ł burzyć, poswu:cając zyc1e własne, te iram· 
narodowy rząd Mussoli.ni:ego masonerji, ce, ~~zie ~zł~w~ekomordercy nakreślili bł•· 
świadczy że musiał on mtec poważne po· tern 1 krw1ą 1m1ę Boga. 
wody, aby tak ostro wystąpi~ P!zeciwko taj- . Przysię~am poświęcić istnienie moje dla 
n:ym związkom, które szc~egolme we Wło· trJ.umfu meskon.c~on:gC? post~pu ~:az Jedn<,>· 
szech· wywierały bardzo s1lny wpływ na rzą- śc1 p~wszechn~J 1 oswtadczam, tz wyznaJ~ 

. dy. Przemawiajac niedawno w P~la!zo V e· negacJę ~?~a 1 du.szy". . . . . 
nezia .Mussolini zaznac:zył z nac1sktem, że Oczyw1sc1e pom1ędzy wyzRawcamt takJej 
masonerja składa się z eleme~tów, .• które i~eologj.i z racjonalistami poroz~m!e?ia być 
że względu na ich umyiłowośc, na. 1ch po: me mo.ze. Lec.z ob?~ ty~~ p_r.r:ectwtenstw u· 
chodzenie i ich doktrynę są z komecznośc1 shwy tdeolo&t~z~eJ •s.tmeJ; mne przyczyny 
antyfaszystowskie nawet wtedy, gdy z po- walkt masoneqt 1 naqłimaltzmu. 
wadów rywaliza~ji którekol~iek z nich cza- Z ~~sadami . nar?do~en:i nie może ~ię 
sem zdawałoby się, łączą stę z rządem. W :.zgodzi~ konsp1ra~y]ny 1 taJny .c~ arakter dz~t.l· 
rzeczywistości wszystkie oneyochodzą z.te- łalnośct ~asC.'~1ijrJl temba~d~teJ, ze wol~omu
go samego szczepu i są za.~o~no przectw· larst~o nu~ ~ztała na tereme ]edf!ego panstwa, 
ne duchowi, wierze, teorJl 1 praktyce fa· Ie.cz Jest. mtędzynarodowe, postada odrębną 
szyzmu". . . , . h1er~rc.h]ę, o?ręb~e władze. Maso.n sł_uch.ać 

Przysięga wielktego mistrza ma~o~s~1ego must rozkazow, tdących od orgamzacy] mt.ę· 
jasno wskazuje na przyczyny pr~eqw1enstw, d1ynarodowych, ~ rozka~~ te często ,mogą 
jakie istniejcl pomiędzy maioneqą a faizy· być sprzeczne z mteresam1 danego pan..,twą 

- . 

de m dla działał .cści "Herriot'a, który do dni. · 
prowadzi Repabitką do zwolnienia umysłow Rz~d Artura Sliw.ińskiego (28. 6. 1922 do 
i pogodzeoia ludówc. 29 7 1922) - 1 miesiąc i l dzień. 

Niedawno konwent masoiski zastanawiał ~zad Jutjana Nowaka ~29. 7. 1922 do 
si~ nad elosuokiem Wielkiero Wscbod!l do 16. 12. 1922) - 4 miesifłct i 17 dni. 
loiy szkockiej, et pozwala wnioskow~ć, ~c 
istnieje tendencja połt\czenia obu rytuałów. 
Sp!icjalne puic4z ~ ie ['łoświ~cono s~ kolnie• 
twu, które masoneria ze zrozumiahch po 
woaów ota za szczególną troskliwością. W 
tsj sprawie przedhżono nieznane bli~6:j u 
chwały mia1strowi _(;światy. W sprawie »de 
mokratyczn~.aj c organizacji fioansOw zapadła 
!.!chwała, że naleiy •powatnie zorganizować 
finansowe konwencje międzynarodowe, Egod
n:e w zasadzie z polityką po ozumienia sto• 
sowa na przez obecny rząd<. Czy ma to ot 
znaczać dtlżDość do ilzah·ż~ienia fmsnsow 
państwa od fmaosjery międzynarodowe)? 
Konwent przyjął po raa drngi rezolucj~ d t'. 
m~gająeą się wprowadzenia ustaw świeckich 
w Alzacji i Lotaryngji oraz natychmiastowe• 
go zarwania stosunków z Watyltanem. Wo 
bcc tego, że świeckie zamiary rzli\dU p. Pler· 
tiol'a wywołały f9rma.lna burzQ w Alzacji, 
konwent achwalił wniosek :::aatępuj~cy: 

:t Konweot liczy cał! owicie na 'f.nergje rza· 
du i na poddanie sądom ksi~~YJ którzy chcą 
wzburzvć ludo{\ść A!zarji i Lrytarfngji prze. 
ciwk( R publice f r" nrusldtlj c ••• 
· Pw~ .. t·'m Kr"lf'Wr nt ~~ hwnl ł qo;r-r~·ił' hli~~'j 

Rząd Władysława Sikorskiego (16. 12. 
1922 do 28. i. 1923) - 6 miesi~cy i 12 
dni. 

Rzr.d Wincentego \Vitosa (2i, 6. 1923 do 
19. 12 1923) - i miesiC2CY i 21 d~i. 

Rzł\d Władysława Grabakiego 191 121 
192~ do ..• 

l\IARNY LOS MAREK POLSKIC.H. 

Gank PoJski wysyła co tydzień po k:ika 
wagonów wycofan·ych marek do papierni 
we Włocławku, ktorej sprzedano te dawne 
papierki markowe. Tam przera~iają je na 
zwykły pa:-i~r do pakowania. 

1 ,pQLAOY c W SEK~ETARJACIE 
I.IGI NAHf>ne)·w. 

Lida NarodówJ ta istna Arka. Noego, po .. 
siada ste?ły sekretarja~~ złożony z urzędnikow 
kilkudziesiąciu narodowości; ktOrych ·jest o
koło 400. 

W of~cjałnym Bpisie tych urz~dników 
ośmiu figumieJ j:t!m m•hVących do ti~rod.;• 
Y,''' q!,, , oh;:lt'" t I)•J, ~ h ł,t, ~ ·,"' ' '...._h, ; 



Ur. Grulaa• M Ollvein 
operator - akuszer 

L1:ti'.y masatom o.tlektrycznyro, reuma
tp m, ncwralgje i psralii. Bada nos, 

· uszy i gardlo. 
Przv ul. 15 do NoYombro 93 na piętrze 
n~d· l.it!.f&k~ Tęlł. Tolefon ó75l 

i) p, S. A. N~:yroan1 członek 
sek'-~ i i informacyjnej; 

2) p. F. de Niemioa4 członek 
sekcji wewn~trznej (dział racbun· 
kow1); 

3} pani E &eidlitz~ daktylo8rttfka 
w dw:de tłamaczeń sekcja fran · 
\uską; 

4) panna M. Ginsberg, urzędnicz· 
ka w bibliotece; 

5) p a: Frunkio1 członek sekcji 
ekonomiczneJ i f.nansowej; 

6) dr. S. Reichman• dyrektor 
sekcji "higjeoy; 

7) p. s. Deutschman, ~złonek 
sekc1i higjeny; 

8) dr. I. Wasserberg, członek 
sekcji informacyjneJJ epidemjoło· .. . 
gtCZDej. 

Oto wonny bukiecik ,p~Jaków•, 
urzędników t~ekretarjatu Ligi Naro• 
dów. Nawet w Palestynie, pod rz,. 
darni Sir Samuels'aJ nie 'motna hy· 
łcby marzyć o bardziej jednol 1t~m 
skłndzie urzQdoikówl 

Dodać należy, że pierwszym se 
kretarzem dt'!Pgacji polskiej w Gt· 
newie i kierownikiem wydziału Liai 
Narodów miniC3terstwie .spraw za 
graniClmych jest p. Tadeusz Gro· 
s tern! b?zpra w nie noszący nazwisko 
Gwiaz::łow'3kich1 gdyt wobec prote. 
sto rodziny Gwiazdowskich mini• 
sterstwo spraw wewnętrznych nie 
przyznało p. Gros~ernowi prawa 
noszenia tego nazwisk :t •. 

Proszę równorześnie o ogłosze• szkodą to s" Siostry Rod~ny Marji za1::rwawią sie na wiaJomo~ć o !ych warzyszenia pol9kie, jako to: •Kal· 
nie teso i w Gaz. Pols\iej. i to dlatego} ze to nie sa Szarytki. sm'!l.tnych stosunkach jakie obecnie tura c, •Oświata<c1 Zw. Na 

Z srzacuolliero. 
Z~·mnat :Gerskl. 

Prezes Komitetu Kościelnero. 

Recoohec;o verdadeira a assi~oa· 
tura retro do que dou f6 

bo o tych to się ks. J. Wróbel na lej do niedawna tak szcześli· Zw. Młodzieży, Zw. Polski1 
wyraża, co nasze Siostry Szarytki wej i bogar,ej kolonii polskiej za· zzyszenig •Ł~czność i Zgodac~ 
to sa mteli~entne, co wy ani poję1 pancw~ly. Jakte~ odmienie kore· l:'ad. Kościuszki, różne lokalne 
cia nie maci~J a o siostrach Ho spoodeocje otrzymujemy z kołooji WMzystwa szkolne.~ towarzystwa 
dzioy Marji, które gorliwie i za· Sao .ł!.,eiiciano! Tam lud polaki czd kó!ka. rolnicze i t. p.; oslatoio istnie• 
parciem samy(· h siebia pracująja· i kocha swego duszpasterza ks. Zaj. je tendencja zało~enia Zw. Towa· 

Cilłooia Gt?uany 24 de Novembro ko nauezvcielki dla dobra parafJi. kowskiego. Stamtąd otrz~mutemy rzystw Roi, z centrala w 
de 1924. i to ju~ 3 let8, ani jednem sło• tyll\o sama pochwały za jt-go pra bie. Polskie ~ycie społeczno gospo• 

Em tęstemunbas da verflado 
O esc.riva.o districtal 

.&.dolłot A•••••· 
o• •e•akeji. Oryginałów kores· 

poodencyj z zaaady nie zwracamy i ni• 
komu nie wydajemy. Jedynie moglibyś
my na 2ądanie i to jedynie w tym wy
padku, przeela6 odbitkQ fotografacznil za 
zwrotem kosztów, 

Równocześnie z powyiszem sprosto · 
waniem otrzymaliśmy WIBllłpUji\<Jtt ko
respondencję: 

Kolonia Guarany, dnia 24 Hetopada 
1924- r. J!lstado Rio Grande do Sui, 

wero nie wspomniał; owszem wspo· c~ duszpasterską i obywatelsitą. darczet ma swój wyraz właśnie w 
mina. ale niech Bóg broni. Kiedy Za poś!.'ednictwem p. Szczepana tvch związkach i stowarz;.,41;;Uial.u, 
mu ludzie w delikatny sposób Wil§oiewskiega kolooi~ci polscy z 03zywi~cit>1 że organizacjB te na· 
wspomn~1 że tak się nie należyJ Guarany zwracają s1q do nas o stręczaj- jeszcze dużo df.' życze• 
ae to by można w inny sposób pomoc. CLyniflc zadośó ich pro8bie oia1 są jvdoak takit:1 jakie 
postąpićł to ksiadz na to odpowia• redakcja •G8zety Polsktejc zwra('a mogą w ramach swej mot 
da: kiedy mi ktoś wspomni o sto• się ze swej strony do W•go ks. wi· d4żą zaś stale do uJoskona1enia, 
strach to ja ju~ przestaję byó czło · zytatora Rzymełkil jako przełożo· już obecnie przedstawiajq. 
wiekiem, ale sam gada jak papuga, nego ksi~ży MisJonarzy Lazarystów wania z lttórerni należy SI~ 
bez sensu, najpierw, że siostry z gor~cą prośbą, aby, poroodlawszy powatnie.-•Kultura, swojq~o 
Rodziny Marji nie Bił zdoloe do Slf o radę i natchnienie do Ducha su wyaunął..i pt·ojekt 
pwwadzeoia szkółt że nie umiq Sw. raczył tę bołesm, sprawę za w Kurytybie stałej delegacji 
ładnych robót, ~e nie umi4 aui łatwić nie drogą pro\:es6w i aresz, utkich polskich zwiazkOw i stowa· 
śpiewać, ani graó1 że źle gotUJą, towań, lecz po Bo~emu, po ojcow rzyszeń, aby w ten aposób wytwo• 

Szanowny Panic~ Wydawco G a· te ks. ks. głodem .morzą, te za s ku, i ku pows~echnemu zadowo rzyć reprezentację wobec 
aety Połskiej w Brazylji. du~e dochody majtł1 2e są za bo leniu i ku uspokojeniu całej kolo• polji. Myśl tę pozwołę sobie turo:· 

Bardzo uprzejmie i sedecznie g11te, a za głupie, te za di.'ogo bio· nji Guarany. szerzy<'!. Je2ełiby rzeczywiścią 
prosimy Sz p. u dobrtł Rad~ a mo· rą za naukę ud dziecka, że naj Przy tej sposobności pozwolimy stała :,tała Delegacja zwi!lzków i 
te i o pomoc, bo my w lasach na bardziej złe prowadzona szkoła to sobie słatyó pewn~ radą Jeteh w stowarzyszeń poltskich a obejmo• 
Kolooji1 mało mamy styczno,ci z jest przez Siostry Rodziny Marjl, pewnem państwie naród jest nie. wała w sobie delegatów wszv:stkich 
ludzmi wytszego wykształcenia, a ~e 00 je5l sam tego świadkiem, zadowolony z rzadu lub paszcze- organizacji tak społecznych 1ak i 
tem bardziej z Judzmi pobrych o publicznie podczas nabożeństwa gólnego ministra1 to dobry monar· gospodarczych, to taka właanie 
byczajów i takich, którzy sobie zda· zwymyślał siostrę w te słowa: cha lub prezldent pań~twa dla za, h·gacja . mosłaby dopiero 
hł spraw~ z tego - te wszystko •hej ty grajko, tylko mi tam graj dowoienia narodu usuwa tP.n rz~d głos w imieniu całej kolonji pol' 
dobre i złe wrtmie swój koni ·c- bo ... c a raz znowuż zwymyś l ał lub tego ministrz, choćby on nawtt skiej w Paranie a nawet B ·az 
a Bóg nam płació b~dzia za prac~ siostr4 w kościele, te nie umie u był dobrym i zaslużooym. Czy nit T~ką Del~gacj~ możnaby ukonsty, 
złe i do!łrel w ~altieh kolonjach, to csyó pacierza, bo dzieci za wolno uałdało by w tej w bolesnej spra.. stytuować w ten sposób1 że na 
zwykle Blaoowi wszy~lk~J ksiądz, mówią-to znowut, że siostry ma. wie u:łyó podobne~o środka? pewaą, określoną ilośC człon'łów 
4obry ksiadz to jest wszyatkiem iłł tyle pieniędzy, te pewnem 1 da !lej ora~aaizacji" przypadałby 1 
jest Duszpasłerzem1 jest ojcem sie· człowiekowi dałr at tysi~c milrej• - delegat 1 za~ na ka~dą naatepn4 
rot, jest opiekanemł jest i ~ZEfem, sów, a gdyśmy go prosili, tebv Trudności w iacu ogólno- ilość znowu jeden, t. j. im wi~cej 
ale wogółe W!'lzystkiem, jest lo wiał troch~ wzglad i był obyczaj- członków posiada damt orgauiza• 
Gwjazda prztwodniczaca, na którą . niejszym to oam powiedziałJ ~e polskiego, cja1 tem wi~cej delegatów by po. 
aią wszystkich oczy zwracają, }est 00 musi jako tsiąaz karcić, bo siadała. Każdy deleg&t reprez:enlo· 
radoQei~t je~5t pociechą. lecz gdy si~ Sios!ry wnł~~ają po mieście, a Jakikołwitk wtec o~ólny, odby· wałby w sobie pewną, w ........... a..., 

W GDYNI POWSTANIE PORT tegO za!etu nie ma u ksiQtv, lo za to teraz nas wy~łał do piekła, wający sią w Kurytybie, w wyko· przez statut Deleg~tCJi . ilość głoa.)w• 
WOJEN~Y · wtenczas broń BJże, zajrz~ć do i ju~ nie mamy zbawienia, za to, oaoiu nie może być bezstrony i Delegat nie mogący być obecnym 

Dziennik gdańs!ti »Danzige Neu
cs te Nachrichtenc podaje z;a cza~ 
sopismem francoski -·m •Matinc 
\', it ść, że w Paryżu zostaia zawar• 
{a t: Dl:)Wa j>Olsko fra.ncu·~. ka w przed• 
a;.bci i utwouenia pod Gdyni !l ol· 
.hrzyruiej przystani wujtmnej dla 
o:.:r ~,ów wojeonych i łodzi pod· 
wodnych. Ma to b~ć przrciwdzia' 
łani e ro na wypadek zaczepienia 
Polski przez Loty nbwiecką a ro· 
:=: y 1 ską. W czasie swego pob~[u w 
rary in mioi.;ter woj n i gellerał S i 
korski w tej sprawi\1 miał się po· 
ro2-umieć z rządem f.-ancusktm. 

~akiej parafji1 jeżeli ks, ks. są tylko że nie popieramy zwalelać Siostry całkiem prawidłowy, j~śli dane bą 'la danem posiedzeo"u Delegacji, 
agylałorami. agentaml, prowokattl· i Szkolą katolickq, ale rozpotzą· d" te same waruoki4 jakie maj~ zebraniuJ czy w;ecu1 mógłby swój 
rami1 burzycielami, którzy siejl\ dził bez wiedzy kDmitetu i bez mieisce obecnie. Każdy wiec nie głos odstąpić innemu deJagatowi1 
niezgodt; i meoawiać wszPłkiego wiadomoSci Sióetr 50$000 subwen· b~dzie pozbawiony pi~tna takiego czy z~ufammtt członkowi swej or• 
rodzaju - llO to bardzo grrecznie eyj jaką Rz:1-d prze1nacz'ił za do stronnictwa, czy takiej grapy, kto. gaoizacji, uskut~;;c~oiaj~c to na 
.proszQ stnsunki ~ wspól!lą praef.J bre prowadzenie s~koły, i tsk te re so zaioicjuja. Wniost>k z legu;, pi~rr.ie i biurąc 1ednak na siebie 
w takiej parafji 7bJdać. siostry s o łaciły dłuau LS00$000- że: jakiekołwiek uchwały wiecu odpowiedziałuość za głosv któr~mi 

A niestety do takich kolenji i a u b1skupa si~ starał. ~eby sio• ogólnopolskiego odbytegG w l{ury rozporządza. Nale~enia jednej i tej 
parafJi zalicza się nasza Guarany• stry Wl>góle spłaciły dług całkowi· tybie, nie mogą. b~t1 wyrazE-m C"g(h samej osoby do rozmaitych orua, 
mieliśmy już różne przejścia, lecz ty w sumie 4 000$000. Oto jest łll kołonjt polskieJ. Mianowici~, nizacji, zupełnie by nie prza>zkadza· 
rakich jak obecnie, to nie było te gorliwa praca wzgl~dum szkół ka· mimo zewnętr~nt-io bazstronnego ło1 o ile osob:J ta wpłaca wkładki 
należ~ do bistorjiJ te Sł\ smutne tołickicb Ks. Ks. Misjonarzy Pol• cbarak~eru danego wiecu, udział w cdo'lkostwa i postępu.ie w myśl 
lub tet motna zaliczyć do obłądu skicb w Guarany. Do te~o unuą nim wezmą wyłącznie Polacy miesz• l statutu organizac1i. Oczywiście, że 
ks. ks. Lazaryst~w. . . • zwalczać •Gazetę Polską• i kalen. kojący w !{urytybie. org11nizacje o charakterze zupełoie 

. Nam W$Zyslktm l Sz. p. J.es~ darz, wydawać woj n~ al w k ście Wie o tem cała Parana. Ź€ prócz prt\;Ciwnym1 nie moglibY w sobie 
w1adomem, t" ks: k~ .. Lllzar1śc1 Je. To też do misji ich naleiy: znikomej liczby iut~lig~ncji polskiej, grupowsó jednych ; tych samych 

. . --:- 1 walczą Zti ws~yst.luma 1 zwalcga.: łł l zwalczyli stowa•zv.sz~oie Apostolt w Kurytybie przebywają jedynie członków. 
Mn.szyny do ptsama, hczema w~zy~tko co me Jest. L~zarysł~w stwa Modlitwy. SodalicJi Modzidy, robotnicy. Robotnicy stanowi~ wie . (Dokończenie nas!~pi) . 

i do szycia skJe 1 to w bezczelny .'me &u_rme~· tak mą~ki~J jak te6skiej, zwakzyli cr1 i tylko głosy robotników mogą 
Poprawla 1 esyśei ny ~posób, przed n!c~em SJfJ n!e Chór Aniołów, stowarzyszenie ma· decydować w Kurytybie o przvjQ<:iu, -

B! RUTA DERGINT- RA 'VICZ cofa,ą, ":prost po~eł~1a1~ zbr?d~•e łych d;deci, teraz oic nie ma, ale łub odrzuceniu daneJ re~olucji. Ko' Wra"&nl·a z podr6-'y 
przy ulicy Augusto Stelfeld 84 (róg na polsk1m. kolom4c•~ a pa.SUJ•J 1m za to zakłada sie niby kursa na u- loniści rolaicy 1 kupcy, pr2emysłow· l. l. • 
uL Colombo) adres po6:ztowy ~ai:~u .x· z tem, bo SI' P?~OłuJl\ na uodo~M (zycielskJe od Ot1wiaty, i obecnie cy, nauczyciele i t. d., t. J. szero 

- Curityba K:tpłdhkl\ 1 Mt~Jonar~y ~olsklCh, budują plebaoj~. ba całą gęba ma kł ogół parańakiej Polon1i, przeby. 
• a o~zy rzeczy~1ścte mema sa? ale by l: pałłJC, ale jut T ewnie oni le waj a c poza stohcą stanu, nie mo· 

Nadesłane. 
(Za kol'espondeoeje umieMZ· 
czone pod .Nadesłaoe• redakw 

eja .Gazety Pol•klej• ałe 
odpowiada) 

GUARANY1 23 -Xl-1924 

Szanowna Redakcjo! 
Otrzymałem dzisiaj 81 Nr. eGa· 

zety Polskiejc , w któreJ wyczyta 
łeru skandalicznlł korespondencjQ 
opisując~ slosanki w naszej parnfJt1 

a podpisan~ mojem nazwiskiem. 
Pomewaz zaś treśó tej korespon· 
denc;i wcale niezgad~a siq z praw. 
d141 a do tego ja jej nie pisałemJ 
dlatego też w imię prawdy i w imiQ 
~prawit:dhwości proszE; uprsejmie 
Szsnowną Redakcj~ o przysłanie 
mi oryginału owej kore:Jpondeo ji, 
w celu w~świetlenio. całej sprawy 
wobec ogółu zdrowo myślflcegoł 
oraz w celu, by skutki tej podłej 
korespondencji nie spadły na mnie. 
Z l?.Oaczaro że ów korespondent 
podszywajr.acy się pod cudze naz· 
wisko jest człowiekiem chyba wy• 
kolejooym, wyzutym poprost11 z 
wszdkiej uc~ciwości, jednem sło· 
wem podłym. 

~adzę, że jako długolełoi czytel• 
nik Gaz. Polskiej zaslugujQ na tyle 
znufaoia• by otrzymaó ów oryginał 
cd Sr.an. iledakcif1 Dfl który bcdą 
•.-czcti.i wał . 

S:. •·~ ·· 

gdl1et tam.• to :cb hasło;. wszystko 80 D!tł dokońc~a-a z parafjao, z gą bra~ udziału w wieeu, z wyją; 
przez lud 1 dla ludu, to n1by ~~~kne tych

1 
cc• wszystko prświqcalł dia kiem zaledwie paru oscb z naj 

b~1lo ale czyn o~ t.euo dal~k! 1 cal, wspólnej pracy i na chwałę Bo bliższ\~1 okclicyJ które tednak nie 
~~~m przewrotny1 1a }U~ posnnałem, żą, to jednych sit wyklina w ko mog" włynąć na de<lf:~ l( dane~ll 
]łl& przerz.yłem .00 lat, a 30 par~ ścl'ele ionyc'- nazwali Judaszami w·~cu z powodu sweJ ztltkomej 

t. ' d d' ' łoi ' la~ ~~~~. ~n,c~}e za w Y. w zgo z1e z innych faryzeuszami, innych popy• liczby gb&ów Otóż z zasad)', każ· 
k&IQ:~~ml 1 \YJarą k~tołmką dla ~o· chaj, i od bezc&elaych wyzywa1._ dy wiec odbyty w Kurytybie uchwa· 
b.ra wspólnie parafJalaego! pośw1~ w llojcie~e~ tak dalece, te ju~ pa la własne, indywidualne wnioski, 
ca~em wszystko. com p.o"aao.dał. me rQ rodzin w:zciwycb Z!;\prze. b~dące cz~sto poza linią ioteresow 
me ~ozost.ało, ~rzeszło ~O tysu;.cy stało chodzić do ko~doła, i nie ogółu kolo oj i po!ąkiej. Jeżeli więc 
stractłe~ Jedyme1 tem s1~ pośwu~ · chodz, do Swiętej spowiedzi jak dany wiec zwołany bQdzic pod ha· 
cal ludziom. ~oJem. zdao1em było. dawniej, a to nie jest frazes, ani słem bezstronoot1ci, oaOlnopolsko· 
te dob.re mu~1 zwycu;tyć, ~ec~ SI~ fantazja co piszę, lecz świtta praw· t1ci, to Jłrzyjmujłłc jakąkolwiek re· 
okropnae ~aw1odłem, dZISiaJ mema daJ za co odpowiadam i wielu nas. zo~ac~ę i wy~yłając }a ~7 Polski .VI! 
łtadzi, to sifS nazywa lud~i somieo• z tem listem mote by pan był ła. ;m1eo1U całe] parsnskleJ PolontiJ 
nycb, ale nic dziwnego, jdy~ to skaw ISć do Księd~a Trzebiatow, • popdoi stale dQżlll nieprawidłowość. 
mołemy spotkat ten obj!W u księ. skiłgo i PlOie on by co nam w Ze tak je~t rzeczywiście, o t.em 
iy i to doAó często, smutno mi tem pomógł, a mote Ks. Biskup1 wszy.scy w1e_dz*' d?sko~ale. Twter: 
jut, po raz pierwszy jestem z mu · dobrze by było p~mówit z Ks. d ze me toł n.1e da s1ę Zbić ~adnem1 
szonJ wys~i4 ze skaJea przeciw R'ymełkt& _bo 08 0 tem wa~yt~łt argume~tam1: Kurytyb~ me .może 
Ka. K1. LazaryBtom, lecz tylko na· Juem musi wiedzie6 my z tego nie wypowiadać za.patrywan całeJ pol 
szym w Guarany• bo mote tam cofamy ani słowa, staniemy WBZQ skie1 kolonji, b~ . do tego nie po 
pod ciemo11 gwiazd~ jest jaki' do• dy gdzte jest potrzebno, a choćby Siada kompelenCJh Konsulat ~· P. 
bty ks. Lazarysta, Wt~tpi~ ale niech i w Kuritybie1 Wi')C prosim 0 do. raczy. ~en fakt. prz}J-C do wtado 
b~dzie jahym jem życzył, teby ich brr& rad~. Pisaliśrny 0 tern do Sio1 mości 1 odpow1edmo zutytkować; 
wcale nie było. stry Przełożonej w Kuritybie i do przedewszystkie~ poinformować o 

U nas w Guarany to jest olbrzy, ks. R~ymełki .ale ten si~ pewnie tem Rzł\d polski. 
mia parafja 1 dość bogata lub tak 01•6 pochwali. 

1 
d 

ł · t t Zasta~owic1 si~ na tty o~ tem> zwana t usta, no 1 w em ponen a Krdł~ siA z szaeuokrern. 
b d b d lb mio a lud ·e J·e• ., 1' ak by SlfJ dal rozwi-.za6 ten nasz o t)C o Y o rzy """• Zi •ze,;epan 1fłśuiowakl. 
doi zaaadto pob~łni, prawie fana• w~zeł 1ordyjsk:i, którym jest k:westja 
tycy, a drudzy o.:iębłi-ale razem Od Bectakeji. Czytajac po· bezpartyjnego, ogólnopolskiego WIC· 

wzhłśtł to dobry materjat tylko ao wyższy llsl serce nam się kraje z cu w Karytybie. Proszę się zasta· 
dobrze krQcić1 ale c6ż kiedy to o bola. a nie Wa)Łpliw!e i serca wazy• now1ć, czyby tę kwestjQ nie dało 
kropna przeszkoda w tem czego Ks. stkicła dobrycb i o dobro nsszej BiQ rozwiązaó w sposób nasiłpujący. 
Ks. Lazarvści nie mas~ a tą prze, ~ wiQ•ei wiary d bal ych rodaków, lstoaeją w Paranie IWl .. ~ki i stu. 

" ~ 
,... 

(Culg dalszy). 

4 . W Dlnaa. 
Mit:szkamec połudoJnWyoh sta• 

nów BrazylJi jad4c t , k ~waną Pół· 
nDCN~ koleją z 8. Psulo do Rio 
de Jan· iro łatwo zauważy różDI• 
rę pomi~dzy kolej"mi łe.il\cemi na 
południe od S. Paulo a tą kolej;ł, 
która nalety do jaKiejś kompanji 
angtels!tiej. · 

Podpada bogatsze i wygodniejw 
sze ur1.ądzenie wagonów osobo· 
wyrh. lł•e wolno braó bagażu do 
przr dz1ał6w, leez trzeba go opła· 
cać i oddawać do wagonu baga 
towego, jes1 to wygodne ale do· 
svć kosztowne. a czasem dosy~ 
kłopotliwe. W ogołe warto zwrócić 
uwag~ tym, którzy WjbieraJI\ si~ 
w drogę do Polski, ~e przewote. 
nie bagażu itst po dziś dzieł bar. 
dzo drogie. Za mój baga~ oie wict 
le co wioceJ mający nad 100 klg. 
płaciłem na kolejach pra ~ie ty l e 
1łe za os-::·bowy bilet 3 klasy (w' 
Europie). Na okr~Cie pasaterow-Je 
II. klasy pośredniej mają 100 kg. 
bagażu gratis. We Fraucji podró· 
żujący kołejlł ma 30 kg. gratis ·co 
Jest poo~dto podlega opłacie. W 
Połsce zpoina wprawd~ie zabieraó 
bagat do wagonów osobowych, ale 
mużna z nim dużo Biedy ożyó, bo 
pociągi osobowe nie zawsze maja 
czwarb\ klas~ a trzecia absolulnie 
cie nadaje się do zabierania wi~k· 

tClu d :h~y na stronie 7). 
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DR. ubouETTI PILHO. 
LECZENlit OGOLNi. 

Specialność: eboroby kobiece i dzie· 
clone. Przyj~uje od 10 do 12 i od 4 
do 5. 

Konsultorjum I rezydeneja: ut. Com
mendadar Araujo n. 5\J. Telefon n. OSO. 
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An4flja-E6Jipt. - Są bardzo 
naprężone stosunki mi~dzy Anglią 
i Egiptem Z powodu zamordowa· 
oia w Egipcie dowódcy wojsk an· 
&ieJskicb rząd 8D(;i&Jski Z&żą\lał1 
aby w~jska egipskie opuściły Sudan. 
rlząd egipski temu si~ sprzeciwił 
i wniósł protest do Ligi Narodów. 

l 
. - ~e . wszystki~b. kc.ticioł&ch Pis~~c o tem »Berliner Tagebłatt<c 

~~~zp~n'k1ch . odby~aJą st~ _na bo·~ ~lOWiada1 ~e fakt ten jest 'do·~·o· 
zen_stwa. na _mt~nc]~ zwyc•ęstwal . de m, że Aoglja nie ma wiqcej nie· 
wo;sk htszpan3k1Ch. w Maroku 1 01• : ufności do Nfiemjec i żs Nieme~{ 
b?ż ·ństwa żałobne za dusze żoł· 1 zostały uznane powtÓrnie jako wieJ• 
me~zy, _psległych_ w. w~lce z pow· r kic mocarstwo pod wzglQdem cko• 
stancami marokamktml. nomicznym< 

łuno wydobyć 8 zwbk utopionych 
marynarzy. - Wr,zallti ratunek o· 
kazał się niemotliwy. 

Polska. -- Z Wars~awy dono· 
sza, ~e zpsłał zawarty i w tych 
dniach podpisany traktat handlowy 
mi~d~y Poiską a Szwecją. · 

V Wojska angielskie obstawiły Eranice 
E Sudanu, aby zmusić woj 3l!:o. egipskie 

do posłuszeństwa. Wobec tego rząd 
egipski, nakazał swym wojsko'm 
aby celem unikniQcia przelewu krwi, 
zaniechały dalszego oporu.-Dz!en 
niki egipskie oburzone są bud2:o 
tern brutalnem posiQpowani~m rzfł 
du angi~lskiegv i wzywaJą wszy
s'kicb Egipcjan do zuoełnego zrzu 
r.cnia jarźma angit'!skiego. 

- Dotychcu.eowy poseł fran· 
cusił.i przy· rządzie polskim p. A 
de eaoaf1eU prz dłoż\ł Pauu Pre· 
zvdentowi RZ~-'fzvpospoht.ej nowe 
llsty uwier1 łelniahce z powodu 
mianowaniP go ambasadorem uowo 
utworzonej (z dawnego poselstwa) 
amb•tudy francuskieJ w Warszawie 
NasłQpnie ambasador Panafi€U w 
imie•iu rzą.du franculikiego wr~czył 
Panu Prezyd ·ntowi Wojcit:;chow· 
skiemu odznaki wielkiej wst(gi 
L Pgji H,morow~j . 

- D?n?szą z Hiszpanii, że praw· - Przy o.statnich wyborach do 
dopodoome na WlOSilQ przyszłt'go rady psństwa wybrano: 119 aocja 
t·o~ukzostaną .. ,. ukokńc?:o~e operdaCJC listów .. 85 narodowców, 59 C€ D· 

WO]S owe w .;uar.o. u 1 53prowa zo· trowców, 40 Judowców 36 komu· 
ny rząd cywilny w H1szpttnji pod nistó\1!. 20 demokratów' 17, łudow 
kierunkiem aa.mirała Magar'a. c6w ~. "W·· rskich, 7 radykałów1 5 

ekonomistówt 4 rolników bawar-
lłapiet·o~y » VEADOc A. O "'t\"K 5kich i 11 nsleżacych do rozmaitych 
-----~--r-!li~f-S'~7·_•n_in_a gruo politycznych. Kanclerz Marx 

i ministor sp.aw zagran•o~ ych 
St.rcssemann zostali ponownie wy. 
brani; Równie~ ponownie wył,rao · 
został ns awicmy IHtrnirał VO t:\ Tlr 
pitz. Marszdek Ludcod!lrf i jeg• 
stronnicy przepadli przy wyborach. 

Niemcy.- Fn:mcuski dziennk 
•Echo de Parisc ogłflazcl wywi,.d 
z: p, Delbdi ~kem, IYfhm ministrem 
niemieckim w łttór~m lt!nże l\Vier. 
dzi, 2e Nieincy przPgrały wojnę 
FHlynie z po /i'C'Ja nifudołnot1ci ge

- !~a wielkim wie·~u katoli!rów 
w Piouahnezeau p'lwz (Jto uch w .Ję, 
oa moc~ której wsz)St'Y obecni na 
tvm wiecu ohowiązu)ll się aż do 
śmierci bronić członkQ,·; wszystkich 
kongregacyj rcligijn~·rh 1 k!ór~cb 
rozptószcnic ·n2kaz.~ł cbe• ny rzl\d 
francuski zgodnie z p1':'H"ttmi o oti 
Jaczenin kościoła od psńatwa, a 
których poprzed!li rt;ąd fr.~ncu;ki 
nie wykonywał. 

• Również w Plough~stel weter11.ai 
·~rato Hecy po!:!tanowih zwalcznć wsze l 
kiemi środkami, wyp~;;difmie ~złon• 
ków konrF~·glłc-yj rdigiJnycb. 

(? . .R. Jak ~ pow~tst'{Ll:t faktów 
widzimy socj&li~l ctny rzad He. rio• 
ta doprowadza F ' ej~ do w<tlk 
rołigi1nych, które mogą mjeć dla 

- M•nister wojny generał 81 
korski prmnł S jm polski o pod· 
wyższenie budżetu minist~rstwa 
wojoy, usp~awil'dłiwiaj&c swe żąda· 
nie fakt~m, że Ros)a posi2 da 62 
dywizje wol$k, z których 1& utwo. 
rzono w ostah~im czasie. W żada 
niu swem p. rninistet· wojny wska· 
zal również na oiebezpiecziństwo, 
jakie grozi Pol!;ce ze strony wojska 
niemieckiego. 

- ftz~d poliki zalwierd~ił ure• 
gulowanie długu Polski w Stanaell 
Zjednoczonych. 

- Z Wars,;awy telibt·afuja, że 
miejscowe pisma p,łskie zwrtc2ją 
uwa~~J rzf4dil oa ogmrnnv ro:twiij 
w kl'ajn ll.łtbu bo!~r.twieki~go. 

- ZosŁał rat.,ftilłwnny (zatwier 
dzoov) tr&ktat połuuowny. zawady 
między Polskl\ a AustrJą . 

- Z powodu uchwalenia przez 
Sejm polski Vlllum ni_eufoołca ~la 
ministra oświaty p. Mtlłn~s~iwskte, 
go1 minister ten pods.ł się do dy• 
llllSji. 

------------~~~~------Papierosy • VIDADOc 
La Heine 

m1P~?.!Hli'1<t wv~~mknnn 

--------------------------~l eks) k - Tr~bunal sprr..wie~ 
dliwości skazał na kar<: śmum:1 
mnrderców Angielki Mis Evlł.OS 
Ruiz Garofał właścicielki fazendy 
Móra przed kilku miesiG,carui zo 
stała zsmordowcma przez bandy· 
łów meksykańskich. 

Fa'j;erosy • VE .c'.\ UOt 
NEW YORK 

mieR?.anina 
- nerała Ludeor.orf~. 

lłiszpanja. - 1\orespnndent - Dziennik ,Qermaniac pGddat 
ftancustticgo dziennika •Petit Jour je myśl uniewaźaieuia wszystkh b 
nalc dono~·.i z Mat'( kka, że pow· dłtJgów alJanckkh, gdy-ż w_edług 
stP.ńcy marok:..ńscy :tbliżyli siQ zniH!Z• t ago dzieonik.c"~ 1 F~· ej:~. mniaj o b· 
oi.e do Tułuanu~ aby zmtHć wszy. ciążcma oługarm, by .1bV mniej wy. 
stkie W0Jska hiszpańs!ti ~ ·do decv mag&jłca w slo;:Jur1ku do ~ 1emi~c. 
dującej walki. Takie wyjście b) łuby więcej ko· 

·A tyrnczł.isem w same i Hiszp:mji rzystn-e niż ciągle nawołyNani?. do 
szerzy >:ią rewolucja. Dyrektorjat zbrojo~go odw,!u łudzi rozhrojo 
wojsltowv, rzadZ!\CV obecnie H •szpa nych. Sojusz frall'fuoko niemiecki, 
nią wysila si~, aby ~rzeszkodzić hociaż trudny do zawi~~ nin, był 
prop~Jg.:mdzie: prow• dzonei prz~z by jedynym środkiem de uzdrowie 
pof:ltę Blasca lbaneza w Parytu nia Niemiec i Europyc. 
pr?.~ciw królowi i rządowi i wvdał - z Gdsńska donoszą, ze syn• 
nawet rozkaz ambasadorowi swemu aykat niemieckieh zw1azk6w rQ· 
w Pijryżu, aby zażądał od rz,du bataiczych przyjął projekt Senatu 
francuskiego wydalenia ilasca lba. ystanawiaj,cy pract ohowiązkową 
ucz" z granic Francji. Yimo to re. - z Itrlina donoszą, że 25 ban 
wolucja szerzy sie i pisma rewo· dytów na}Jadło ua wHlt: »Q<~arzv " 
Iucyjne są rozthwytywaoe prza4 bądącą włllsnością p. Ang~i·steinaJ 
m.rótł biszpańiłu. · drrc~tora kamien1oł mów• poloto 

OstntniP. wiadomości dónosza, u oych w publiźu Si 'gen i 2:1.bili że• 
whilkicb niepowodr;eoiac!l wojsk n~ j-eg•1 teści~'wą i kiHm rob:;tnr 
hi8z tlńłkich w Mal'oku i o rvrhłvm ku v, jego sarntgo ciężl\o poranili, 
upadku rlykl.atury Prima de Riverv i up~nw~dzili mu syna •. 
i zastapienh:• i ej rz~dem cywilny "n. P c ź 3iejsm jednak hlft:rmacj~ wy 
N~ karę śmierci skazano lrz~th jaśraiaia; że sprawc-t, ~ych zbr&d i 
rewolucjoniatow. Poc.:ta Bla!lce łba· był sam Aogerst 1· 
nez ma btniar .zakbpić dwa samo i\ngert~lcio uw1Q'?ony p::-zyzaał 
loty1 celem rnzrzuc~nia po całej si~ 1o winy. E:ł&jf> sift te jest on 
Hiszpanjr maoife!3lu re\?OI,ucyjneg~ umysłflwo chory. 
prz~;ciw dyktaturze generała Prima· - W Hannowerze rO?;począł 
de Ri\l'ery. s i~ prace B głcśn. ~o roordercv Ha.r-

- W SevHli ma być zbulłowa. manna, ~tóry w fiposób taj~mni· 
ny olbrzymi port dla żE:glugi po• C7.Y z~,mordow2ł o~rvło 30.tu os.Jb. 
wietrznej. Francuzi zbudować maj~ W śledztwie W?t tmem wykry!o_, 
hangary, a Anglicy, mzadzenia hy. że ll::trmann był hjr.)·m e.zpif#giem 
droginiczne. Po plęciu l~łach part p1liC\'jnym. co ublwi b mu doko 
ma nal~:'.E.ć do Elifizpaoji. nywanie morderstw$ a zarazem bęz· 

Lio1a pow1elrzca ma być prze kam::M, 
znaczona dla podróżr <k> Połudaio• -- t\f~dzy Aoglia i Niemrami 

Estonja. - Telet;ramy nade· 
słane z Rewla1 stolicy Estcnti1 d~· 
noszą1 żę w BtoHcy tej komunitlei 

tt~ilj b'rdzo fatalne nastąr.-stwa, lak 
na zewnątrz jak i wewrułtt·z k s.1 
ju, gdyź rząd Herriota za!Jowiedzi.lłt 
~e bt:dzie b'3zwzgtedoie zwalczs.ł 
wszelkie manifestacje aotirzqdowe 
ua th· r· lig•mym) 

· - Z Paryża. relegrafują1 że mo• 
narhiści. Ha•u·u~cv przygotowu ą 
ruch rewo'ur.yjov. Rząd jest gvto· 
wy dział!6 energicznie w obronie 
republiki, 

~~0880~G000aS0~$eGS0~$·~G0i9 

i ~RONIKA ~R · JOWA i 
~$Gee~~oaeosa~eccOD~~~·~0 

Z ·Kurytvby. 

·Z'łutakowali kiltra budyrJktJw rtądo 
wvch i sttcją koleJowa. PodcEas 
walki. która s e wszrz~ła przv tej 
okazji, zginęłg wiele os6b4 a mię. 
dzy nimi mini8tcr komuuika~'i. 
Spokój przywr6r:ono i zarz11dzo~o 
&f..: A obl~ieoia w stolicy. Rząd eR toń 
~ki za protestował wobec rzadu so· 
Wil.:cki;go przeciw wrogim E~tonji 
mamfestacjom, ,iakb . odbył' się w 
Peteri::iburgu z okazji wybuchu za. 
burz' il w Rew lu, -. P11oadto r~a.d 
estoński kazał rozstrzelać 20 ko· 
qiuotstów, kiórzy. tylil ruchem re• 
\volucyjnym kierowali. ZASZCZYTNA WIZYT A. 

· -~ W towarzystwie pana konsula Zbi· 
P..t.plt:it~•Si »V~i\UU· LO i' U~ gniewa Miszke zaszczycił naszą re 

·:vws7iHliOH d!"lt"~lbtn _ dakcją dn. 12 grudnia br. swą wi· 
· Eyfą pan prof. Dr. Wład. Ro~ow-

Fr·anc.Ja. - Z Paryża dono ski, który niedawnCD przybył z kraju 
łlt.ą .żo ~· Herriot prezes ~jll:i~;tr.óv· d~ Paran.y w misji naukowej. 
fra.acusk~ch pudczas. _swe1 me da~ P. prof. Rogowski z 2awodu pc· 
ne] ~ynec~k! po kraJU .. spolk~~ Bl~ dagog-przyrodnik przybył do Bra
~ k!lln~ r.ma_st~ehJ _a n. t:dEu !~~em~ zylji, względnie d9 Parany, aby w 
l .w. Sunt U1t • ~;u~tal ~ wro_g1e1Ia dalszym ~iągu prowadzić prace 
~o~e rp~ n fe"' Q.J'UDI ~~-~ stmPy l!: a ekspedycji naukowejL przerwaną z 
tthków francus\neh. \Vs~ęazH~ przyJ powodu śmierci śp. D·ra Tadeusza 
mowao~ go -okrzykami: »prec~ z Chrostowskiego i choroby p. Ja· 
b~lsznwtzmem~ precz z h1~dbrz~ czewskiego. Będzie Dr. Rogowski 
rut wyborczymut e~c. ~am1!!Ht~C}<' w porozumieniu i na pod~tawie 
~: prz.Y~l'ał! tak Wielłl~e rm::m!ary fachowych wskazówek tutejszego 
z.., pohcJa, b~fa wobec m ch bezstln~ Muzeum naukowo-przyroamczego 

-. Donoszą z B ,rdeuł.x t Bordo) któregQ dyrektorem jest p. Dr. Ro· 
że o al{ !iły n!! wybrzetu francoskicrn ma1 i o Martins, badał w dalszym 
ro~.blł się wiclin o !Hę t zsglovr f1ńgi· i ciągu wspaniałą i bogatą florę (ro· 
.• V ort Calcdonia« sku'kięm t~ o· ślinność) i faunę (świat zwierząt) 
oej b<uzy m:orsi\;ei, jlłka g · ł'P' parąńską, ze szczegółnem uwzglę
tkała przy brzegach f rp :,· ~ ·· h dnieniem brazylijskiego ptactwa. 
Zginęła rab Ednł!il skłf>d jf "~ ,i~ P. Dr. Rogowski ma nadzieję, 
ż ~O maryc:;ar~.y. Dotychczr s z d J że w tych pracach naukowych o wej Ametyhi. 'został zawurty ut~lad handlowy. 

......................... - .............. -__. ............... ~~~-~-..~ 
Nauczyviel<L dobrze w!a~h· 

n\C· g) j~;;zlkt•Hll p •::l:;g;lsiwnlJO· 
trzeba w Tres B1~ww w To u~ 

Z dziedziny od~ryó 
i wynalazków. 

Pl'zewrót w kolejoichvle 

ąpf't'jamy motor o wcwue!rhilym oragr.ttłbym p. ktiz~0 mój motor w W remltade wiqc, motor ~ apa. 
;;p~Jnniu1 Y.lói'f'gO Rpec}ałnościa lfSt rud U. r . .\ll m p tv~schODiCla1 funkCJOliUjfł· 
to

1 
td f~nltc;O'lUJe <JD na m'łzucie. Propozycja ta ::.ostała przvif;ta. ·cy jedynie za pośrednictwem i11a. 

Na tem właśnie polega mój wvna· P. Mabonin !la własny racblrnck ·zu UJ wytwarza większą il ś6 HP) 
•;;;zek. Systt·m~m tym osiagnąć zbudował aparat tHóbny i wyjechał ruż motor beaz •nowv. 
można sHt} 2

1
000 do 3JOOO H. P a z nim do Tutonu, 1!by tam przt>• S,.>r;żywa minimliną Hoś6 laoie 

L'Illu'itration w artykule zatytn W-ynalazek mżyniera 1\bbonina proWl1dzi6 dośv.iHkzeoia. łiłjło to go pałtwa: 
łowaoym •Hlstorją Mag•ka rosyj może dokonsć wielkiego prz~wrofo w gn.tdniu 1923 r. ·~7sp6łczynnik wydajności się 
skiego•, opisuje wielki wy~a.la~,:·k ·'C ws~ystk1ch dzied~inach mech a• Dał on in!yni. wm wojskowym zwi~ksza; 
intvniera Mabłtnina, z dz•edzmy oi).(i gdyż pozwoli we wszvstkich f tiHJCURkim wszelkie wskazówki, dla ws .. ółczynnik wydajności ::;ię 

·.z~·&lwie l Ud>~IO·t·ht ł'olska•. Wy· 
mgrodz.ewc ru e5:e~r.ae wyr·oc.;i 
dwu:śde milre1s6 ,• (200$000) i 
::r.i('szkauie. Biits~~·ch t szc~egółów 
udziela się na miejscu 

Piolr Gapski- prez s. 

mecbanilti W r. 1919 ros~ jski in motorach zasta• ć drog~ bi'DZYDQ, fabrykacH e!mne 1tów m!-lałowych. zwi~kszr,; 

Żyu·1er P• Iwan Mabonin1 wynalrwł wiele tańsl;' m produutt'm - ma?ąqch połacz~ć 2parat J·Pgo z Motor idzie nadzwvcza• t kbo.· p . 1.· • 1u • z d ... . . . • . ' ~ .. . ' " . OS~Ul'I.U C SI~ 1uar l li tl't.C!Ote· 

lokomot-cw.:~~ ele~tryczoa, 1 tegM mazut .. m Wprowadzi to olbrzvaua PH:rwazvm lepszym motorem. Wll!m. NH! d\1IDJ. 'ŚWiece SlA DJe •za . M . 8 1 · 1 .!.·J.. • l .; ' -c • · = .,. · 1 a(Jl t ·•1an t'uC'lOWtj wzg q 
roku w dn. 1ó raź lz ermlut pi~uw. >~zcz~dm śćt gdyż. ton~a mazutu zaoym przez władze WOJSkcwe. i uiecz~szczl.łją. : d . łł . "..., •1 H k 8" 1 

· · · l · 160 f. d d b -1 d p · T ł · · me .. ony z~ar ego enry a z e· szy taki poc1ąg e ektryczny wyru· kosz UJe r. po czas S Y en Wl'óCl o at}ża, o też gt'aera Lwfćvte obstało .. , . 
szył z M•)skwy do Piotrogrodu. l zvna 2,000 fr. tonńa. l Jl.lłt zwykłe bywa przy zastoso l wał wiolką iłcść aparątńw dla cc• l la,~a. . . . Przestrz<lń t~ t. j. 650 km. prze· Począ.tkowo, lecz jui ;>o do w~niu nowego wyna!azkuJ utworzy• 1'iw wojskowych_ i woryoarki u Ino Poszu~•wsne zechc~t zme~ó ••ę 
był 

00 
w ciagu S•in godzin, (;dyź swif.dezer11acb dokonan-ych w Ros i ły s!ę d wie parlj€ w wielkim por· ~yniera Mahoni na. w Wf',żneJ s~ra~1e z !ions? at cm 

nie połrzrbował nigdz1e sie, zatrzy pragnął Mahonio zaprodukować wy de woj:1kowym. J.:;dna składała się Na czem z punktu wU·u·n a te GzeczypospohteJ w Kur~tybie. 
mvwat

4 
ani zaopatr!wać po drodze onlazek swój W\iłączoie' we Fran z .wieriącycb, druga z niedowiar. ·ch 1ki pokgl\ ow wyn la::.el•? -

w paliWO l w wod~. P\l~atem _Ie CJ!, jedoakt~ 6~czos.ne. władze mi ~ów, któr_zy prvbCWł\li ironiZOW/;lĆ ow~ p, MithO~il) zustut3(!Włl!e Zlem.ia do spJ·zedanla, 
komotywa dustarczl\ła · ś\\Jatł::: 1 o' mstenalne 1 fmamna c1 francuscy 1 stworzy h w Arsenale 8łmoHferę da motoru, produdy pochodz~;ce 
grzewania dla cal go podag'J Zwv· odnieśli si~ z wielką niewiar" d- raczej nieprzychyln" dla inżyniera· z rozkładu chemiczm go .. ruazuhts 1 W D-1riz?~!e S2ł ~o sprzedati&. dwie 
kły kurjer mięQzy Moskwą i Pio te1 inowacji. Przyiał wi~c p. Maho· wynalazcy. ·mazie z w~gla kamiennego i oleje P~łl~dłosc:a składllJ4Ce stv z 9 al~terów 
lroorodem szedł~ gor" 12 godzin, nio oferte Ameryki1 gdzie wkrOtte lśie mogac się doc1ekać wyko rr.śHnlie . . Rozkła.d ten jest takj, że !'emdt do odra~ua, z dtobdrą. P~It~trdą,bo• 

" · · 0 · 6 1 kt · h k .c • b ł . . . ero amt1 wtema J u mam• a o rlł 
poeląg tnlu wa~ył 60 tono 1 mu· ma za~zą.ć k~usować w t e . rycz· nama sw~c ws azuwek, PDJ!C a ~~;;-y~U:1e częśca_ użylko~e . staJ.l\ wnd~& w miejscu gdtic si~ krzyżu. 
siał czterokrotme zaopatrywać stc:a ny poe~ąg m1~dzy Aotlaotvktem a p. Mahonm sam do TJJ1onu 1 znów ,.!c s-pahnow:-ml 1 rzec~VWlścte SK iłl drogi do Cru~ M•chtcło i do innych 
w pa.bwo i w mazut

1 
którego spalał Oceanem Spokojnym. nie zatrzy• oa własny koszt przeprowad~ił sp~laJa1 a osad i cząści Bzkodli· kulc.?ii· .O:łd,lone są l klm. od stacJI 

9a0 pudów
1 
badź w Wfgiel, które· m~jąc si~ wcal~ po drodr..e. wszystkie koni~c2.ne konstrukcje, w~ tisi&dt~ją na górzt: w cylindrze knl~1oweJ.. ~ena 7:5005000 . . 

oo zużyViał 18&0 pudów. Poci~g Pociag taki m6gl~y idealnie roz• I doświu.dczenie o ibi'łO się-motor · I\ Mttbonio miał szczc;śliWY ·po, k' Rróównte~ Je~t do s~r&eaar:t~~o_ 2
P
5 

unll· 

-

., · "' ł · d · · T h k · · t M b · , d . l . b . . te w ztem' w mieJscewoset 11 o 
pomysłu P• M,.ho~ma waav. w ca ~:~~nć z~ga ~1e01e ransa ars IeJ por~szaoy apara ~m p. a oniDal m s,, ro~: zre en.ta ~u .sta~q1 ltVo, Frnntim, z tych 15 e.lklerc.w do sa.-
łości 120 ronn

1 
1 .pochl&mi:tł 70 hn)\ koleJoWeJ. zasthmy wyłl\i..'Zme mazutem fu n• rz c c ma~ut 1 UZ'"Cl~1 tch wsz~ · Meni,. milji 1 fi'onu, a 10 alkterow 

pudów mazutu . czvli 13 razy mr,iej Gdvż już Amnryka Z&CZE;;la za· l.! c onował idea\nte Dokonano ko• s•ltich, po &Utoru~l yc.zneru t'O";LlO• rllntncjl ber"' Y ·(herv.:atu), ~ą p łoio· 
_ ·;Mu' ._ elt>klro -lokomotywa

1 
srmmwywać wynalazek p. Ma.b(lni tejoo prób aparatu na mclorńcb1 ż tiu chcmicznem w k~rbotaHl· ne pny drodze kl)le.iowel 1 odótlono 

l · t ł · · · f. , h · h k t h ·· w: l · · ł . b oj. stacjł-5 kl m. D:oga wozowa do 
tłómaczy wynalazca, r.ama pro na z.'lln eresl')wa .o su~ ~tm ~ ran t~,lmoc) CJllowyc , o H; r.,wyc 1 ma• Z()_. t:<-Z.U taCie mnagn-a . lt:ar ·~· ·samego domu Cena u alkier SOOSOCO 
dokuje swoh energją. Eoag1~ t~ cu~k~e Mm1sterstwo WOJDY 1 Mary sz~~, u*.~wau.vch w, p~~em~~le, z~:: r~~l,,, o ·Wł,e~~. bogat~z~. ~ gt?~m~ · Potrze'ónych infor_macii udzieli P· 
osi!\ga si~ za pośreJmctwem gem~ nttrl.U . • WSu\Stklch tych d?s.Yaadcz~.n Rl)a du.c .•. ) ~Gtul€-jS.ZY '\SiJU,J1, ~11;~. w ł.ladolf· PAwłow~~~ w Dorł' 
ratora wprowadzonego w ruch prz~z - Zan1m otrzymRm obatalune1:1 rat ~yc:zPdł ;·~yf··~r!{c. m:Jt~:-r.i"·h· pom-;-·a~yt't- -l>ent.~ n~ ~ vc~h~ 

/ 

' ' ' '. > • ', 
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tal· dfl'liosłem marzeniu znaidzie 
pOilHW i poparcie na~zych rokaków, 
n sn:"~g6łnie tych, ~tórych nie od· 
~traszają trudno:ki, niebezpieczeń
stwa i niewygody. tej wielce · inte
resującej i pożytecznej wyprawy 
i pomoc tę przyjmie tern chętniej, 
ie przebywając bardzo krótki czas 
v.· Brazylji nie zdążył jeszcze za7 
poznać się z tutejszerui warunkami 
ani z językiem portugalskim. 

Dziękując p. D-rowi Rogowskie· 
mu za miłą wizytę życzymy mu z 
calego serca powod~enia w je2o 
trudnych zamiarach. Zyczymy mu 
również, by znalazt także dzielnych 
i rozsądnych towarzyszy, obezna
nych z tutejszemi lasami, którzyby 
z nim współpracowali i służyli mu 
doświadczonemi wskazówkami. 

tugalskim i 1.eznania swoje skład.ał 
za pośrednictwem tłomacza 

Kto iednak tak dok'adnie poin
formował policję o nasżych wal
kach z "Ludem" i dlaczego po
dejrzenie o zamach zwrócono głów
nie przeciw "Gazecie Polskiej • i 
"Switowi"? 

Mamy nadzieję, że pr1,yszłość 
nam tę zagadkt: wyjaśni. 

już po wydrukowaniu pewyższe. 
go artykułu otrzymaliśmy Nr. 93 
"Ludu", w którym "W zamachach 
na k~ścioły w Kurytybie• wyczy· 
taliśmy taki ustęp: .Najpierw, we
dle opiiu .. Gazety do Povo" z 9 
grudnia skierowała się policja do 
"Gazety Polskiej" i tu p. Wochnik, 

- WYBUCH BOMBY W MOŻE ZE STRACHU poczynił 
KOSCIELE KATGUCKIM NA jakieś OSOBLIWE ~:eznania, po 
ALTO DE C J. BRAL. Dnia 7 bm. których nastąpiła ostra rewizja w 
o godź. 2 i pół nad ranem ekspl0- redakcji .Switu", połfłCZoną z nie
dowała w kościele kątolickim na przyjemnościami dla profesora szko· 
Alta do Cabral bomba, którą tam ły ludowej p. Psycha i zecera p. 
podłożyła zbrodnicza ręka. Bomba Sypniewskie2o". 
ta, napełniona prochem strzełni- jgst to nietumlenny donos, karygodne 
czym o słabej sile wybuchowej, oszczerstwo, prztz który "Boiu du
nie zrobiła w kościele wielkiego cha winni • redaktorowie "Lu
spustoszenia, nie zniszczyła ani ot. du" chcą J .rzedstawić p. Wochni
tarzy, ani pięknych figur Swiętych ka n denuncjanta_i poróżnić "Ga
jakie się tam znajdują, i uizkodziła zetę Polak• • ~e "Switem ". Może
zaledwie część jednej ściany. my jednak zapewnieW~nych .,Bogu 

mił rządy wszystkich stanów, że 
postanow1ł wstayrnać wszelkie ro· 
kowania, w sprawie immtgracji. 

Przyczyną tego zarządzenia są 
ostatnie mowy wygłoszene w par· 
lamencie włoskim, krytykujące su
rowo i niesłusznie traktowanie wło
skich immigrantów przez brazylii· 
skich plantatorów kawy i właści · 
cieli fazend. 

Z Rio de Janeiro. 
- USTAWA O TAJNEMGŁO 

SOWANIU. W projekcie ustawy o 
tajnem glosowt niu, przedłożonym 
Izbie depllło\'{jaoych w Rio de Ja. 
neiro prze?. de ·~utawanego p. Basi 
lio de Mag1Hbii~s ma bard w w iel 
Ide znaczenie art. 8, projektu ktO· 
ry brzmi następuj,co: 

N~ wyborcę. który bez U!pra· 
wiedłiwionei przyc1yny, prz.edłożv 
nej na pidmie kierownikowi danej 
sekcJi wybcrczej1 nie bQdzie biał 
udziału w wybarach. tj. nie b~dzil} 
głosował, ZQstan, nalotone oastę · 
puj,ce kary: 1) nagana publiczna 
za niespełnienie powinoości oby· 
walcłskiej, 2) kara pienię~na w 
kwccitl 6010001 ieżeli poraz drugi 
nie spełnt teso obowiązku. l) kara 
pienitłna w kwocue 100$000, gdy' 
by poraz trzeci nie wziął udziału 
w wyborach. 

, G~zeta do Povec ttisząc o tem 
projekcie końc~v swój artyltuł te 
mi słowy; •Miecha'j:~e wt>jd·,.ie w 
tycie ta opr3gniooa us•a w a o gto. 
sowaniu taja~m i oboWih~l" ·•wem•. 

- 'NIETYKALN05C tJOSEL 
SKA. Prokurdor f~Jec _i•a f dla 
spraw kara~ ch zatidał o!- dawao 
od bby depttŁowanyeh wyda , .l są 

dom i pozw:;,lenia c~t uw1. z ' oie 
dwóch depu· ., .,aoych, Artura O ~ 
ta.no i Azt.v.da Limą, • .. 81ta·~oo; ci1 
o wzh;cie ud;:;h.lu w ostatnim bunck 
ma:ynarzy. 

Sam ten fakt, ze względu na ducha winnych", redaktorów "Lu· 
m ale uszkodzeni~, wyrządzone wy- d u 11

, ie im się to ,,je uda, bo na 
buchem bomby nie miałby wiei- szczęście Redakterowie "Ludu • 
kiego dla nas znaczenia, gdyby nie dali się jui dokładnie poz· 
okoliczność, że policja, rozpaczy- nać ze sWOJej 11 świątobliwościa w 
nając śledztwo zwróciła się w po· zwalczaniu swoich prawdomów
szukiwaniu za sprawcą zamachu, nych przeciwników. l lepiejby zro
przedewszystkiem do wydawnictwa bili, itdyby nam wyjaśnili, kto tak 
i redakcji "Gazety Połski. j ", a dokładnie poinformował policję o 
następnie do wydawnictwa i re- walkach między "Gazetą• i "Lu· 
d akcji "Switu ". W jednej i drugiej dem ", kto wskazał drogę do po
dokonała ścisłej rewizji, a ponadto szukiwania sprawców zamachu w 
w "Swicie" uwit:ziła b ez naj " Gaz~cie Polskiej", albo możeby 
m it~J~zeJ p r :.yczyny zecera p. l nam opowiedzieli coś atajemniczym 
Sypniewskiego i introligatora p. Mi· automobilu, zauważonym w nocy, 
chaera a także zamieszkałego w przed zamachem, na Kandydzie 
Związku Polskim p. profesora Psy- przez ks. Warkocza? Możeby w 
chll, których po kilkuna:5tu god.dn· ten aposób wyjaśnion~ została przy· Na wniosell deputowanego C~lzju· 
nem więzieniu na wolność wypu- ~yna obelgi, wyrządzonej całej sza Baymy, ~rzedstaw1ciela stanu 
ściła. kolonji pelskiej? S ta Catharioy, liGstanie prswdopo· 

Całe to bezwzględne postępo- dobnie pQdaoie prokuratora fede· z p ralneeo zł~ ?one do aktów1 gdy~ 
wanie policji kurytybskiej jest ka- ara.ny, wedtug zda. ) J tego deputowan,.,ge 
1ygodnym zamachem na honor i -- ZBRODNIA DOTYCHCZAS przedst,awiddr narodu oiv a'lJng~ 
godno~ć wszystkich Polaków, za- NIE U !<f.' RANA. ~astępca. del~ga· l być a.:!~am prr:e:- e"dy w czasi•· 
mieszkałych w Paranie i powinno ta pohq1 w Estac10s, mumcyp]um kacte!lC)I pos' hdneJ. 
~Lspotkać z najenergiczniej.Jzym U niao de Victoria zawiadomił szefa 
protesten ze strony całej kolonji policji w Kurytybie, że niejaki Ade- ~ · -==--=--==- D 

· · 8 1 · lino dos Santos, który w sierpniu Nowym 
polskleJ w razy j1 i ze strony przed- br. w dystrykcie Fiuviapolis popeł· 
st~wideistwa polskiego przy rzą- nił morderstwo i rabunek na OSO· prenumeratorom D 
dz}e. fe~era~nym i sta.nu Parany. bie Michała Polaka, a następnie ~= dostarczamy bezpłatnie ~-
J.ezell ~ztś me zareag~Jemy, t? mo- uprowadził w niewiadome miejsce poc~wtck romansu 
zemy s1ę w przyszłości spodzlewać l jego żonę i dzieci, dotychczas nie "" 
dalszy.ch szykan, dalszych bezwzglę- ) został ukarany, albowiem władze Bojownik O Wolność D 
dno6c1 ~e . stron,;: .. tych rządów, miejscowe nie zajęły się t• spra-
wzgl~d~Ie ·~? P?hCJI. . . wą. nie zarządziły pościgu za mor- 1 • · --

jezelJ dzt::> . me zaprotestuJemy · -dercą ani nawet nie nakazały po· 
wobe~ ~ana. I rezydenta. stan~, to szukiwania zwłok zamordowanego, 
w naJbhzszeJ przyizłoścJ mozemy które dotychczas nie zostały odna
się dsczekać, że po dokonanej lezione. 
pie~wszej lepszej z~rodni w Kury- Obecna doniesienie robi zastqpca 
t~bt~ l~tb w Parame, po okradz~- policji w fstacios na wyraźne i e
~~u. Jak•ego banku, lub podpałem~ nergiczne :t~danie miej!cowej ludno
J~kJego magazynu lu~ sklepu, poh- ści, która i4da ukarania mordercy 
q a te~o s!anu będz1e ~p:awc.6w .śp. Michała Połaka, który cieszył 
szukac !li tędzy . P'?J~kamt. t polską się po wszechRem u tej Judnośei 
prasą, w1edząc, ze JeJ to UJdzte bez- poważaniem. 
karnie. 

Ażeby tego uniknąć musimy pro
testować i żądać słusznej saty
sfakcji, musimy protestować bez
względme, bo bezwzglęnną była 

obelga, wyrządzona cał(j Polonji 
paraf1skiej. 

Musimy tutaj wyjaśnić, że poli
cja, gdy przybyła do redakcji .,Ga
zety Polskiej " była najdokładniej 
poinformowana o stosunkach pa
nujących wśród tutejszej kolonji 
polskiej i o walkach między "Ga
zetą Polską" i "Ludem", a p. 
W ochnik w swych zeznaniach, zło· 
żonych w policji, odpowiadał tylko 
na zadawane mu pytania. Umiesz
czone więc w dziennikach trazy. 
lij:-.kich zeznania p. Wochnika, o 
walkach między .,Ludem" i "Swi
tem"' polegają widocznie na nie 
porozumieniu, co się łatwo przy
trdfić mogło, bo p. Wochnik pra
"'ie wcale nie włada językiem por-

Sao Paulo. 
NOWA USTAWA PRA· 

SOWA l PROJEKTY PRAWA. 
Izbie deputowanych stanu Slo Pau
le prxedłotony został nowy projekt 
ustawy prasowej, kt6ry odbiera 
władzom politycznym możnośt kon
fiskowania i zawieszenia wydaw· 
nictwa dzienników i który przy. 
wraca sądom prawo karania obra
zy, dokonanej za pomocą prasy. 

Oprócz tego Kongresowi pr.ze
dłożone zostaną trzy watne pro
jekty: pierwszy ustalający sprawy 
finansowe dotyćzące kawy, drugi 
reorganizujący wojsko stanowe i 
ustanawiający siłę teeo wojska na 
15 tysięcy żołniero:y, a trzeci pod
wyższający wynagrodzenia senato
rów i deputowanych z 70 na l 00 
milreisciw dziennie. 

- WSTRZYMANIE IMMI
ORACJI. RZfłd federalnJnwiade-

Peii•Jaaow&, dnia 16 paźdz, lt%4. 

Z przyczyny J>ilDych robót w 
pola dvrektM naszej azkeły ogól 
nej. X i\. Zajkowski1 postanowił 
rozpud•..:ió dziE>ci na wakacje J 2 
ps~dzierDika. 

W ostałniell dniaob odbyły się 
fgsamioa kłaay po klasie przed 
komisja 2łotoną z X dyt·ekłora, 
wice dyrekłg[a i nagczyciela kat. 
dej k!aay. 

Nareszcie zalityła się reezniea 
odkrycia Ameryki, Po sumit> tłum 
koloaiatćw stał pny kołcicle, by 
wziąU udział w obch~Jdzie . Mu· 
zyka sawtćrowała młodziety śpie· 
wająerj Hymn Bruyłiss~t1, 

X. Proboszcz oałosił ~-"·n~r4 m 
obchodu i wiaszował ko!•n1; i ie w 
tym roku dała n~pr~ćd tr r" kroki 
postęp•ll. Pttrwszym krok~t- m była 
korzyść dziatwy przez podmetiienie 
poziomu Slkolnego. Drugi kroJr, 
korzyść młodzie~y1 która z Towa• 
rzystwa ban·~rskit>(IG utworzyła już 
Towa~z~shv,J Strze lecki • T zecm. 
krokiem b)'i a k urzy$ć1 ,ak łł od 
n·eśh sttu ~li' "tóu:y pol, l' z' w~zy 
wszy1tki~ Ttlwat~ystwa bractw z 
Eni!1 Ut "'1"}r rv 11 Trwnr~ yetwo K.Jiol 
njalne. Żałowkł, te oasz rodak Jao 

~ Na ·:.Bo~e Nar~dz~nieu i• ,.R:k N;~y'1 
~ Abyś zawsze silny był i zdrowy, 
~ Spiesz do łfJATLANTIKI~ł po pi110 

l ' Sa 
Ie m 
Rpos( 
rowa 
drzw 

Z o 
ścian 
szlo~ 

'"!ej 
Oiot1 

1 we 

~ Bo to rozkoszą jest prawdziw, 
i•:::::.*II*=:~*IE:::::.-=:~~-=:.~.::.··==~·IIC:::::.I~::=I 

0 ,1 
gielk -. 

z Kr loa , gdy oJkrył jeszcze przed 
Kolumbr:· Dl ł.irenlaodJ~ i połnor·~ą 
CZQśó dzish:jszej Ameryki Półaoc 
nq - lam wi~cej nie powróc.l 
Givbv to bvł uczyni ł• to moż"' w ca. 
łt'j Amt-ryce brzm•ah by dziś mn 
WP. polska jako urzqdowa. Ogłosi ł 
tei, że otrzymał, od J W. pa o" 
Posła Ju~ystowski('go, hst z po 
dziekowaoiem za żyr.zenia t fu:u 
grdjęd który brzmi jak niżeJ 

Ru;iolfd Komurka, maiącego przy, 
byc dn nas w najbli~szych dniach. 

Vtce dyrektor szkoły 
KAROL MUSZYŃSKI. 

S. FeliciBno 15-10-924. 

TreM wvgłoszonych mów jest 
n11 '<1e• u'l\ca: 
liiostre llenher łn•trneterl 
M ~c~dade Sa~ fehciitfwnsd .Nós, 

seohor.łas de tuda R colo'lh de 
Sii ' F?.Pciaao fd acitamo.v>s pela 

List ten został umieszczony ·fi~ fundr~ Cfa"l da Sociedade de T:rol 
ramach obok obrazu Pana Prf'Zl D<tmoH•Vos os nossos sineeros pa• 
dr.nta Rz:eczypospAitej Polski~j rabens! No!:t, porem nao nos limi· 
Nas1~~nie dziekował po porl11ga11 tamos a simpies palavras. Q11ere· 
sku p. lostruktorowi, że taft che1 mos dar.v,>s um signaJ de nossa 
tnie pomaga w organizacji młod~ r t> admirzQa'l, N es tli circunslancia o a 'l 
ży, jako tsż panu ioźyoierowi LI\ ha SJgn~ł mais proprio, mais q11e. 
rerdziP-1 który stosownie do pole rtdo, ma19 attrabente do que o signal 
Cf'nia rządu stanowego dokładnie da Patria, a bandf' ira NacJOnal. 
odmierzył ziemie kolonistów i w Ella ~ncon!ra em SI o symbolo da 
ten sposób zakcńczył kłotoia. Po oossa religi:Io catholica no cruzeiro 
ktlku wiwatach muzyka zawt..,ro de estrellas, as no':łsas alt>grias 00 
wała młodzieży śpiewającej Hymn ceo estrełlado, os nossos prazeres 
Połski. Nast~pnie jakby chór aoio e e!łpNan~ ts nos aur·v~>rdes ma· 
łów zbhżył si~ orszak panien feh· tizt>s, as oossas asuir~tftli ·9 nas pa• 
cjanowskich niosących cbor~giew" lavras •Ordem e Progl'essoc. Tudo 
która przygotowały, aby lfł ofiaro· 1J q1e de mnis q Jerido podemos 
wać Towarzystwu Strzrleckicmu. t~r oeste symbolo eslił, representa. 
Pani Cecylja Szostakowskil przt-. do, mas nósJ seahoritas fracas co
mówiła w języku portGgalsktem 18k mo somos, oos &• hamos ampoten. 
nltej. Muzyka zawtórowała mło• t~s a caneegr11r+ com as DO'~S!\S 
cJzie~y śpiewaj-caj •Hvmno da fo' Qts coucwi ta' graodaosas. V.ls 
J:Sail tteira c. Ja :t Choiń ·ki odpowit> , i' V cm s ;,adws, f Prtes e coraJOSo'S. 
dział w imieniu T: w t ' Zystwa po des( e~ ,o re ... , co mi, nos, dos mar· 
tJl r1ug"-lsku 1ak oiżt-·j. Potem prze tyres, qu·~ prł!(B·inm morrer na 
mawtah inni nauczyclełowił', a mia· ~Iberia ou afastar -sc da mae-Pa• 

uwicie Htlary u itacki. o Janie z tria, para na ) Sel'em obrigados a 
Kolna po portugalsku, Fraociszek renanciar a fi e ao amor mais sa· 
Ku:czyński o Kolumb1e1 Ojoniz9 grado depois do de Deas, dedica• 
U:izacki o jajkil Kolumba, p. Lo ~ao, f1delidade e coragem conlia· 
reoz o podrót!r.cb tego. Piszący mos esta bandeira. Somos certas 
ŁQ korespondencJ~ przeczytał imio qllP• quando prestąrdes o YllSSO 
na dz.ed, umll'łszczonych ur obra, i rUI'amento de ftdł"hdade a este svm· 
huaorowym m !Qdzy najlcpszPmt • bll!o, leiDbl''H v lS eis de nóa. Os 
d1bremi Po przt·ś~ie -.va niu •Rut\' • q l"' JU r• m d f~·.crłer a l,} . .g,tdeJr8; 
1 byrn1111 barcerslnego rozpoczął u f~oder a P.1 łrta , r. o m•·smo tell• 
si~ tak dawno zapowiedziany, tak ~o jurr.. rn d ~feoder a ·ru:n!!iil, os 
budzo oczekiwany eg'.;amio pu trro j lS, as f ,HUI'as esposas. Si al1 

blic~ny z katechizmu. Kłusa po gum dos h~cmgo, :Je nlrever per. 
k it~ste wys!~po wały dzieci szkolne Jurbar a ordeill no nvsso querido 
na st~enę umyalnie w tym celu przy. Br3~1 ł1 tornos a cer teze de q·Je vOs 
gotowani\ i tak rzetlto wRzystkie serms prompłos a dar ate 0 y 08 .. 
dobrze odpowtadałv. ł;e podziw O· ~o saogu · peta nossa dt>fesa, imi' 
góJoy wzbudz•ły. Naurodv m•llh rando 09 oos..;;os e v >ssos antc .. 
być udzrelaoe w rozmaitych przed p;!ssados1 ~11e se PStimawa01 bon· 
~t:>tach1 ale ponieważ do miasta r~t d lS e f, hZl:'S quando podiaro 
]*'St daleko1 aby te nagrody zak•l s frrer e at' "' rr~r combatendo 
pi(11 dlatego rozc,JaQo je w milreJ 1 os lurros e os russo9, na defeza 
sach pozłacanych. Piemd•Je tt· da Rełlg•lo, dą Patria e da F~mi1 
prezenty w iłośd 150 rrilr j.,ow ha, symbclhados na purpurea ba:1 
~łl)tyły osoby, które roZtlmieją1 1.• dt>-ira C'om a Aguia Branca, que 
budowanie świą t~ ń żywych Jesr 1 VóV 'fll i. f•·f'nt:~ dag suas łt-glOcS. 
większfł ~asługą1 nia b:.:do Pl~ttu' 8:1~ po~:s qu' •·•dos jovens, o pre· 
•ch z regły Taką 6wiątyni łł t vwa s<>n!~. que 11 dq m imo5 com os nos· 
j t!sł dusza d&iecka. RodzicOm ks. s 1s VtOie.'ls e oroamos com as nos• 
pl'oboą~c~ zapowiedział4 ~;~ by takżl' sas proprras ml t)S 
od skbie dali c!~i~ciom nasrady a Nós vós uf .• oaaJos em poder 
zaraz~m poatarali się, aby te pie- bf- i,a! o para tornal.o m ais q 1erido 
ni~tae nasrody bJiy ut\ te prztz ans vosslls cora•O"'s Reeebi, pGil!. 
1ch dzieci na rzeczy pot~ teczoe ' C{tlP. de ma1s qu,orJdo podemoa 

F . . db . dłłr·tos no dta d~& iostał!a~o 10, 
o . ~gza~mae 0 ył SJę pochód 1-P.mne da nossa mgcidade de Tiro 

ze .Qp1ewąou, aby ofJarow~ną rbo e mustrae vos di0nos de tio nobre 
r~~Jew wt,czyć attzetcom 1 chora svmbolol 
gte\9 polsk .. Z8Dleśc1 do Tvwarzy. V va a s cied d d r · l 
siwa. Potrm oglądanQ robotki r~cz ~ a e e lfO 

ne i wypracowania pisemne dzia Jlłns&re Sar . •••tr•otorl 
lwy szkolnej. Dzi~ki Panu Bogu Genus Seoboritas Saofd1cianenses 
stan zdrowia dziatwy w ci!u;u ro N os, os j~ ver's d{!sła Colonia 
ku szkolo.-ao nie przeskadzał ns•J naJ esperav.-. mos um golpe tio 
ce, bo kocboia ekonomiczna ur~Ł. • certf aro 1ws nmnns c·orr~ó s. Sa· 
dzoaa dJa UCZnióW i uez.:cnnic da bUJDbd q 1e ł'BioVdS prt:varando 
lej mitszkających pokrzepiły ich urna band ·ira (:~ara a ooss4 SIJcie 
zd szczepienie ospy zarządzo01~ da de dłj r.ro, ma1s a . xpt ~sąl1> 
przez nauczycieli dla uczniów dos vos:Sos sentlm\attos, q ..le acom, 
wszystkich szkół powstrzymała roz, panbam o preseate, tornou-o t!o 
wleczenie się ospy, która jut zci, gra to. ti J q Jeriuo. Uil digno de 
czvoała go,bić kolonistów. Za wszy. aprFtp. estim.,C(ii ') do q "alquer sa· 
at ki•· te prace około p 'Stępu na• C!'l(icio por fl( a a partP1 q'lE>, a bai· 
szvch kolonH1 kołoni8d dztękUJ~ ll, da :,.b lv Cil . d~& nott::sa aJma, 
s rdeczoil! X X Salt>ZJanom ktO , a , podtamoti JIDagm~r urn f1m ma1s 
u.y z Warszawy wydet ... gowały nam sub ime pars a nossa t'SXistencia 
na pomoc jeszcze i· dn• gl) praco do q•1e o aj udar vos a ct~n~•. guir 
wnika społeczDe&o w o~tobie b. o qye almf'JtH~S. (CHH~ da!. &~st) 
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- Sara:pełzała po schodacli ·'jak ·zwierzę, T by· 
Ie najmnieisz~go nie czynić :szelel!tll. W ten 
sposób dostała sią oa drugie piętro. Tu skie• 
rowała ostrożule kroki ku jodnym z liczoych 
drzwi, otworzyła je cicho i znikła za n.emi. 

Znajdowała się w gabinecie cara. Przy 
Reianie stało wielkie dębowe biurko, kuh· 
sztownie w~rze~bione, zabytek z naJświetniej · 
F!ej ery d::ioJowsj RQsji, to je.st z czasów 
Oiotra Wielkiego. 

D-1 tegfl biurka przystąpiła gor.,czkowo·ant 
~ielka wyciągnęła ukryty na piersiach kluczyk 
1 wetkn~ła do zar.nku, 

n!loiu szkarftdnej zbroJni przychwyciła, Byia 
to Tacyanna, córka ojca Gapoaa. 

- Na wszystkie moce piekielne - za· 
wrza\o w du,gzy angielki. Co dziawczynf1 tę 
tutaj sprowadzlło? - czy się tu zaczaiła, 
czy też t? tylko przypadek? H1 - obojętna 
to rzecz, bo właście Panin powiedział do 
mnie: Musimy pierwszą lepszą pochwycić 
sposobność, aby zniszczyć Tacyannę, ba, ha 
otó:! i sposobność, ubezw!ain!ę ją. 

W tef~e chwili rzuciła s:e angielka ntt Ta• 
cyannQ, która nie s~odziewając siQ czfgoś 
podobneg'l, natychmiast padła na kolana, Rę· 

Drzwi biurka 
odskoczyły. Na 
półeczkach le~ały 
starannie poukła· 
adane dokumenty 
cara. Wśród n1ch 
gcłznaczał siQ je· 
den wielki, z zie· 
lon, obwódką, 
którego Sergjusz 
Panin tak pożą · 
dał, chciwie wy. 
ci~tgnęła z b rod· 
nfarka ku papie 
rowi drż,cą rę· 
kę. 

,IIJII~=~~~~~~~~!l!!!!!~~!l'lr.l~~ ce miss Sary o· 
r.lotły białą szyję 

- Złodziejko, 
ozego tu szukasz? 
- dał siQ nagle 
słyszee jakiś głos, 
czy chcesz wy· 
stępna twego pa· 
na i wladcQ o• 
kra d~ e 

- Z piersi Sa• 
ry wyrwał się 
przeratliwy o

krzyk trwogi i 
rozpaczy. 

Tacyanny i w tej 
chwili rozległ się 
kuyk po cichym 
palacv. 

- Na pomo<'l 
Pomoey tutsj ! 
Odkryty złodziejl 
Hej straty! Pręd· 
ko _, gdyż gotowa 
mi si~ z rąk wy· 
drze <'i 

Kilka chwil mi · 
uątv, :r,anim do· 
my§liła się Ta
cya::ma, jakiej po· 
dło§ci miano s'ę 
nil niej dopuścić; 
gdy w końcu 
przejrzała nik· 
czemność angielki 
było jUŻ zapóż. 
no. 

~elaznym uAci· 
ski\łm pochwyci
ła jakaA rQkll ra
mię angielki, IdY 
drugi& trzymllła 
za kark, tak, Ie 

Zlod~iejko, czego tu szuka'iz? - usłyszała nagle 
miss Gunter, jakiś słoi za sob'l . 

W Carskiem 
S1ole słyszeć si~ 
dawał odgłos od
mykanycn i za· 
mykanych drzwi, 
ożywiły się scbo· 
dy i nagle otwarly 
się gwałtowma 
pódwoje cesar · 
skiego gabinetu 
Zajaśniało świa

misa Sara mogła zaledwie ~rłowQ odwróeió. 
- Nies~ezęsna, co uczyniła~, kto cię na· 

mówił do teJ zbrodni? - zawołał ten sam 
rłos, z lagodny m wyrzutem, c~yt nie znała· 
złaś w tym domu przytulkul Dlaczego chcesz 
chlebedawc~ sweg~ zniszczyć, wydaJąe tego 
tajemnicQ 

Silnym J ener1iezoym rachem udało się 
wreszcie angielce uwolnić się, a jef sztlroko 
otwarle oczy zabłysły waciekło~cią i przera· 
żeoiem, gdy poznała tę, która ił\ przy wyko· 

tło świec w przestrzeni, detąd tylko promie· 
niami księtyca zal'łnej i na czele pałacowej 
straży uka?.a: się pierwszy na widowni po· 
rucznik: Bogumil Grancow. 

- Co się tu dzieje?- ?.&wolał porucznik, 
który teJ nocy całą strażq dowodził. - A 
dziwne to widówisko. 

Dwie kob1ety walcząca ze eohą. Ustąpcie, 
mówle: Wszachmocny Bożo, tożto Tacyanna 
i angielka 

Litości, slQkla Tacyanna. Oaa mię 

.. 

. -
fi'acyauna eniemiała p~żez .chwilę.· 
- Ce .•. sa.,. r,o ..• wa ., - zdołała wre.:;z• 

cie wyjł\koąó nieśmiało. 
Lecz naraz jakiś olezwykły zapał ogarnął 

d~iawczynę. Wyciągnęła złożone uibv du mo 
dlitwy dłonie i zawołała: · 

- Ach, jakież nieo~Jisaoe szczę~cio spotka· 
ło mię Zostałam ocaloną od śmierci przez 
Najjaśniej~ą cesarzowę Rosji. Opadnm z sił 
w szczęściu, nie v.-iem juk maro to oka?.f?c. 
co w tej chwili czuję. . ' 

Wzr:.1szona dziewczyna chciała rzud~ siQ 
na kolana, ale carowa przeszkodziła ternu i 
objąwsty ramionami kibić Tac}anily, dopo. 
mogła jej wyiM z czółna . 

Nadbie ,:ły dziewczqtka, które ~ię nieopodal 
bawiłv i uchwyciwszy Tacpnn~ za ręce, tu • 
lily się do nieJ z ufaością lasiły jak małs 
kcteczki KsiQ~Diczka O ga zaczęła znów 
pro~ić 

- Mateczko! n1ech ta śliczna pani pozo' 
stlinie z nami. B~izierny s:ę \)rly niej {Jilnie 
uczyć. Matuchno jedyn!l, nie puszczaj jej -
my ją tak ko('bamy, 

Carowa zwr6cila s:ę dobrotliwie do Tacran· 
ny. - Cly chcesz wy:.łuchać prośby moich 
dziatek i zofita~ z narui w pal:!cu? Długo jut 
szukalam jakiejś młodej dziewczyny, ktćra 
byłaby odpowiednią towarLyszką moich có· 
raczek. Misa Gunter, angielka, kierująca do. 
tychczas ich wychowaniem, jesł wprawdzie 
wzorową nauczycielką, lecz jednej llie ma za· 
lety: nie 1,1mie zdoby~ sobie <Jerduszek tych 
malyQh ist1>t. W wychowaniu za4 miłość gra 
główną, decydującą o przyszłym ·cba1·akterza, 
rolę. Blatego też z niepokojem patrzę zawsze 
na zimny, oschł~· stosundk moich córek do 
miss Gunter, a pragnę, by zr.jąl siQ niemi 
kto§ taki, do kogo by lgnfilłY całem sercem. 
Ciebie, miła panienko, upoaobaly sobie odra . 
zu. Podaj mi więc dłoń na znak, źQ się oa 
to zgadzas~:. 

- Nafjaśniejs~a Peni - jąkała oszołomio
na niezwykloicią zdarzeń Tacyanna - nie 
powladziałam dotąd sweio imienia1 nie przE.'d. 
stawiłam siQ. 

- Bywają osoby - pochwyciła żywo ca· 
rowa - które poznaJe s i~ od pierwszego rzu • 
tu oka i od pierwszej chwili kocha. Tak za· 
iste, pię'k ne dziecię pokochalam cię już, wy 
zoaj mi w1ęc śmiało: Kto jesteś i w jaki spo· 
sób dosb:ł&ś się w te odmęty 

- Nazywam się racyanna i jestem córką 
Jerzego Gapona, kupłana z Kołpinu. 

- Co słyszę, ojcem twym jest czcigodny 
kapłan? ··- Stokroć mils"'ll mi je~teś, moje 
dziecię, i bardziej pożądaną. Ach dodała 
wskazując na zbli~ającycb się wJaśnie lekarza 
przyboczDeiO i porucznika lioaumiła Graoco· 

-' 

wa, - Przypatrz się t~mu os!atalumu ttwaz· 
nie, moje dziecię. Jemu bowiem zawdzięczust. 
~ycie, on ci je uratował, swoje wł tsne nara 
żając. 

Porucznik kroczył obok mężczyzny, ktlJrego 
obhczo okolono h;ałą brodą, z•iradznlo ~\-rhi
toy typ semici-i, lecz tchnl},lo zara~em ~z!a· 
chetnością. 

Rył to doktór Emanuel Ko7.•JI , puy-boe;zny 
lekarz cara i jego m•l~onki. 

Zll temi dwiema osobami ulaZ!do s·q szo 
Aciu słutącycb, d;lwigajflcych noszo, pcduąz. 
kami i jedw,bną koldrą wyścieL>~.J.e. 

-- Nie trzeba już noszy - woła' a cesa · 
rzowa z daleka do slutącycb. - Wracajcie 
napowrót do zamku! - Potem uśmiechnęła 
się z niepor6wnanym wdziękiem do lekarza: 
Niutetyl i pan trutlził się napróźno Wy(J· 
brllź s ·ble, doktorze, nasza pacjentka nad 
wszelkie spodziewanie przyszla ."ama do pvy· 
ton ności, a co tunie- wpnwia w zdum1enie, 
czuje się wcale d ,brze, a nawot spójrz pAn 
w jaj twarzyczkę . lekko ró~owieć zaGzyna. 

- Chwala Bogu! - <'dpsrł doktór. Wolą 
rumieniec na pięknej twarly, nit.eli eztywno~ć 
i martwotę. 

C1uowa zwróciła eię teraz do młodego po
rucznika Grancowa. 

- Przystąp pan bhżej. porucznitul T<t. 
piękna panienka chce ci zlo~yć dzięki za two
je poświącenie się, za bezprzykładnf4 odwagę 
i przytomność, którym zawdzi~cza życie. 

-- Pani! - zawołał zo szlachotną powag~.t 
porucznik, tumieoifłC się i składając Tacyan· 
nie głęboki ukłon - nie ja jestem t w o im w 'i· 
bawcq, nie mn:e nal<'!Y się twoja wdzięcz
ność, lecz tej, co jak ożywcze, jasne słońce 
nad świętą Rosją promienieje, której imię 
kaźly z najgłębszą czcią wymawia - tej, 
która jest łJietylko nsjwięlrszą, najpotężniejszą 
w Rosji, ale i ntjlepsz~t - słowem: Najjaś 
(iniejszej Paai. Ona pierws:ca usłyszała r..JZpllC7. • 
liwe wołanie, pierwsza pośpieszrła z yomocą, 
wytężając wszystkie swe aiły, by cię ocal~ć. 

·- Ocb, wiem ja o tem, pamiętam, wi· 
dziułam to, na własne oczy. Bóg chyba zoa 
całą głębię Uł%ucia hezgr.aoicznej mojej wdzię · 
c~ności i czci ku Najświętszej Pani - mó · 
wił 1 Tacyan r.a z akct;ntem wzruszajlłcej 11zcze• 
rOści w głosie - Lecz i bbie zacny panie, 
zawdt.i~czam wiele. Nieatety brak mi stów na 
podziękowania i chyba ten sza~ery, serdeczny 
u§cisk dkoni wymowoiejsr.ym będzie op nic . 
wymClwoyoh wyrazciw. 

- Jedno spojrzenie twych oc~u. pani, 
zmieni mi podziękowanie to w najcenniajst.ą 
nagr()d~ - zapown' ł porucznik. 

Uścisnął silnia dłClń Tacyanny i usiłował 
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W walce o mlljoDJ. 
Romans z naszych czasbw, w 4 tomc1ch 

przez Jerzego Bornes'a. 
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",. No, móJ przyjacielu! Otwórzeie gvbo ł mów 
cie kto was tu posłałP 

'- To ntkogo nie obchodzi - woła zapytany 
uparcie 

- Nie trudno a:o domyłleć - wtrllca Kurl. 
- Od kosoż innego on być może, j 1\k nie od 
barona Foebrena Założyłbym sit, że OR stamtąd 
jest wysłany. 

- WidZISZ mój przyjae!e u, teś &de-maskowa· 
n)' - uydzl Ritter. - GadAj wi~c! Tyś nic ~:łeco 
nie zrobtł, w;~c si~ nie obawi11il Z czem ~:i~ ba• 
ron Foebren, pan tw6j, do hrabiny Olg! posłaP 

Przybr~ny lokaj·i nA to nio odpowiada. Ritter 
traei wrear.cie cierpliwość. a uparte milczen'e słu · 
itaceao naprowadza go na myśl , że on c: " ś waż 
ne1o ma do pr:zemilcz'3ma . . 

- Jełeli n e bQdztesz odpowutdał na pytanta 
- grozi mu komisarz - to b~cJztomy cio uwa-
żać za wspołwin11e10 twego pana i wtr,cimy ch~ 
do witJ.iensal Prsyznaj s o wite do \\ szystkiego 
bo wypieranie nic ci nie pomoże. 

Gdy jednak lokaj teru jeazcz:s ust nie otw1e• 
ra, z~liia sio Kurt d 1 nie&o i woła, podnuhłazy 
swoj4 npicrutt: 

- ellpowiedz c:błoł'cze, albo ... 
Lecz i to nie pomsga. Uwiozlony rzuca mu 

nienawistne spojrzenie, 1grzyta ztbams i dalej 
milczy. 

Kurt tak jest w6ciekły, ie ge chet! uderzyć, 
leez Rstter ao od t1go watrzymuje, mć wi4c spo· 
)lejnio do ia111darm•: 

- ~człew•ek ten jest uwieziony Skui 10 pan, 
a potem przeszukamy l•so ki11nente M'>że znaj
dziemy ten ltst. który hrabinit miał oddać. 

Słowa to wywaer&lł awej skutek, a IdY IłU · 
i,cy widzi jeszcze żandarma, wyjmwjąceao ielazns 
kajdany, wybucha lamentem i kończy prdb4: 

- Ja wszystko che~ powiedzieć, co wiem. Ja 
tu jesteM całkiem niewinny 

- Tak? - złości sit Rltt .. r. - A mimo to 
przyszedłeś do umku z jak4i niby wiadomości4 
od barona 1 wykradłeś sio potajemnie. Jest to 
dowoaem, ie jesteś wtajemniczony. Ale o te111 
póin1ej Teraz zaś odpowtedz krótko i węzłowa• 
to: Czy jesteś w służbie barona Foebrenal 

- Tak jeat panie, 
- Twój pan pesłał ci~ do hrabiny " listem. 

Co ci jeszcu kazał powfedsieć? 
- Miałem pani hrabinie tylko ten list oddać 

włatnor~cznie. · 
- Gdz1e jest ten list? 
- Pronv -- oap\lw:ada uwi~złor.y, wyct,ga 

j•c list z Ja.Gszeni. 
Ritter otw·era koperto i pod4.ie hrabiemu litt. 

L~cz hrabia~nit pr1yjmuje go i mówi: 

- Czytaj pan sam, panie Ritter. 
Komisarz czyta wi~c nA głos list barcna Foe

brena, pisany do hrabiny Olgi, a treść jego wpra
wia ich wuystkich w irytacj~. 

-- Wi~c baron jest w po bUf u i oczekuje na 
swoJą spr:ym:er.z;oma - woła komisarz i mówi, 
zwracaj4c SI~ do slui,cego Słuchaj mój przy
jacielu, c!y ty wieu, że twói pan jest zbrodnia 
rzem i źe jest przez policjt ścigany? 

- 8, niebal To nie może być prawd~! -
woła lokaj drżącym głosem. 

- Owszem, smutna prawdal - mówi Rittor 
z naciskiem. - Przyznaj, że się z baronem teraz 
w leaie widziałeś i wiesz, sdz:ie on jest. 
· - ' N1e, pln1el - odpowiada lokaj drź!lCO.

."la uukalem za nim, ale nie mogłem go zneleżć 
nigdzie. 

• Tak! A dok4d teraz biegłe!, czy znowu 
do zamku? 

-- Ttk j~stl ~ wych~dzi wahnjfiCO odpowiedź 
z ust lokajA. 

- Gjzie jest larabina? - pyta Rttter ostro. 
Ty wiesz to napewno. 

- Ona miała za mn4 przyiść - mruczy u . 
pytany trwożnie. 

-· Wl~G ją widziałeś? Gjzie? Mów, człowieku! 
- woła Ritter niecierpliwie, - Twoje zeznania 
54 banizo wtżne. 

Uw~~ziony przyznaje si9 wreszcie, g4zie Olg~ 
wllłztal i gdzie j14 zostawił. 

- Sw1etniel - cieszy si~ komisarz. - Teraz 
już wiemy, gdzfe Jll mamy nukać. 

- Trzymaj pan tego czł9w.el(a - rozkazuje 
żandaamowi. - On na ra:sie zostaje naszym 
witźnlem. 

Komisarz przystQpuje do Kurta i hrabit-BO 
i odbywa z nim mał~& narac' ~. 

Potem pQdl' z wyjątktem hrabiego w stront 
lasu, aby llad Foebrena od!łzukać. 

Ze wsi przyb\'Wil tymczasem tłum lud&i z po
chodniami. Hrabia bieaoie naprzeciw nich i prze 
szukuje z nim wybrzeże strumyka. 

Olaa przewidziała to i opuściła w czasie tej 
aeogy przy moście niepewne swe schronienie. 

Wiaz~&c, że nie ma c.Ua nio) innej dragt, oprócz 
tej z powrottiB do zanaku, do którego jej toż 
wrócić nie wolno, postanawia przebrn'ć rzaczk9 

Jak jej sit; to uda, to znajdzie w lesie łatwo 
bezpieczne ukrycie. 

Gnana trwogi& pędzi wzdłuż wybrzeża. Widzi 
to daleka, ju& zbliżające si9 znów pochodnie, a to 
jest dla niej znakiem, że nie śmie dłużej zwie 
kać, jeiflll s·o w rtce wrogów awoich nie chce 
d(lstać. 

Po chwili staje ona zasapana i oglą1a si~ 
jesz~ze za jak4ś ściiŻYn, lecz darc~nie. 

Przed so1Pą widzi tylko c emne tonie bystregil 
strumyka, którego gł~bukości n1e zna. Nie ma 
;ednak inneg'l wyboru i muJi żvc:ie swe zaryty· 
kować i na drugi brzeg si~ dostać, bo wrogow.e 
SJI jui niedaleko 

Raczej uRtrzećl Utonąć w tyc:h zimnych falach, Po chwl!i poznaje en, te ona jeszcze tyje 
nit znieść hańb; i poniżenie i skończyt w w=w · i tgroza jogo zsmiłłnia się • tryun.f 
z1eniu. Nie trosz-cząc s '~ o okrz}ki i nawoływania 
· P~dzona te:ni myślami l gn:ma od~ag4 roz- dochodz4ce z drugiego brzeau, zwra.~ t on 
paczy, W8kakujo w wod~. sie ku przeciwn~mu wybueiu : zdąia ku !Asowi. 

Przedsi;wziecie to, przed którem niejeden Wtem s:yszy on wystrul i świst k·:li koło swego 
m~źczytna by sio w&drygnął, podwójnie niobez · ucha. 
pieczne jest dla kobiety. l L~'z w tej chwil i c:o)!l ~n .u: l~d p ··,1 no· 

Skac:ZiiC z kamieni' na kamyk, dochodzi Olga ł gam i J.nzcz • kilka ~~y!-)lt"r;h susów i je~ d!:'ee 
szcz~śliwie na sam środek rzeczki i staje na ol· l wru z k"nit m i zdobyr·zą ~w a zn!ka z przed o• 
brzymim bloku skalnym, o który sio fale z szu. i ctu zd~l·Nionycn 1 z~n :eiJokojonych pt ~dla• 
mem odbijaiłł · : dowców. 

NJe mołe jednak dalej zajśt, gdyż prowizo· ~ 
ryczny mostek, z kamyków wzniesiony falami, t~ 
5if kończy. 

Zmzpa,zona, ogl4.:ła się Olga za jakąś deską 

RQZDZl~ Ł CCVI. · 

~iep .. ze,jeduani . 

ratunkową. Nie wi:lzi je<!nak nic w ciemnotci. Na wid:,k ,.r::g!l sw\'lgO ginie Liana wprot1 
prócz lesu po dru1iej stronie i pochodni świf.lcą.• 1 z prz.erażenia, łect z ostatkiem przytomncści 
cych ~dala jak bł~dno ogniki. umyału ogląd& ona si~ je5r;cze za jakąś broni&. 

Zbliia!ll si~ one coraz uybciej ku niej. Nie Spostrze~a to Alfred l ~bloża się do n'ei !i".ybko. 
ma teraz cnsu do straceniA i musi za klźdą ce - Nię obawhj s•ę Uan' -··· woh on u~po-
no biedz dalej raz obram, drcgll. kajaj,co. - Ja ci nic dego nie zrobi~. C ~szo 

Wtem spostrzega długi pieli drzewny, ciągną- s~. że ty jeszcze żyjesz t ... aby et to Z!H &Z po• 
•Y sio od skały, na której ona stoi, a: do prze wiedzio... szukatem za tobą w nad~iei, źe cio 
ciwRego brzegu. Aby po nim prz~jść, na to po· jeucze żyw'ł z;najd; i s~c:~~śliw jestem, ż~ S!~ 
trzebaby chyba zręczności gimn1111tyka cyrkowego. nadzieja moja 1pełnila. 

Nie widz4c innego sposobu wydostania sit Ton mowy jego i wzrok ttk dziwnie ~~ zmie. 
atąd pr&buje Olg& szcz._śc:ia . Ledwie jed~~k pierw· n'one, że Uana do słowa ze zdziwienia nie mo· -
s:z;y krok zrobiła, traci równowag~ i wpada w wod~. że prz} jść. N1e dow eru ')Da wprost . swoim· 

Z ust jej wyr}'WA si9 mimowoli ckrzyk, który zmysłom. 
nie u: hodzi baeznoici szukaj~&c:y,h, ~- O, wierzaj mi, Liano -~ woła on żywo ds-

Przybaegajll·.,. ięc: at)•bko l oświetlaj4 szumi'ł:e, Jej. Ja nie jeatem wi~cej twoim wrogiem l Żałuj~ 
~:iemne f,lie 1wojemi pochodniami. 'Pszystk~ złe z calą uczerości4, złe, którum et 

01&• walczy z fahmi w ś:niettelnej trwodze wyrzfłd,ił i c:hc9 c'~ za to odszkod.>wać. O, 1a · 
Na szczcście zlap.da sl~ pnia drzewnego i trzyma k•m gtupce:n ja byłem, żem się przez Olgt tak 
sio go ostatkiem sił. Woda 6ci4ga i4 chwilami n" dał omamić! Lec:s przepadhl Porzuciłem i'll•dnt k 
dół, chwilami zn.Sw w gó:-~ ill podrzuca. Woła t i$r&Z i che~ sit z tobłl pogod%ić. 
Olga powtórnio o pomac. Lian& c:ofa sio przerdenlem. 

Wtem .. w chwili uajwiQkszego niebę~pieczeti- - fcgodzfć? - W'Jła ona petna gorycr.y, a 
stwa nadchodzi dla niej ratunek. oczy jei cts<ai4 gromy. 

Od strony lasu rtdzi jeździec konny wzdłuż - Tak jest' Czy ch~es~ i c::zy moieu :ni prze-
skalistego wybrzeża i wskakuje dzielnia do rzeki. bacz,yć, Liano? 
lłównoc:ześn :e jeJn&k ukazują Sifi po drugiel stro - N;gdy, przenigdy! ·- woł& ona. --· Prec:z 
me !)rześladowcy Ol1i. Przy blasku pochodni stfłd, p~dły. morder,ol Rob twa krwią a;;-l.amiona 
swoich widzą oni ton,.cą kobiet~ i zbliśającego na zawsze. 
sit do niej jddźca. Alfred wzdrygiA s:~, lecz potostaje spokojny 

i niewzruszony. 
- Oto ona! A to lilaron Foebren - odzywa 

!liO on. - Trzeba J~i szybko wyratować, bo on& 
utonie, 

I niezwłoQznie "udaje ai~ dwu dzielny~:b !udt.i 
na miejsce, z którego jeszcze Olg~ widać. 

Tymcusem i baron Foebren do niej si~ do
stał i W}"łowinzy ilł z wody, ciągnie ją na ko· 
nia. Olgs nie przeczuwa, ża zbawcą jej jest baron 
Foebren, jej sprzymienenie~:. Nie wio ona wogó· 
łe1 co si<; z nl4 d'ieje, gdyż zupełnie utra~iła 
przytomność. . 

Baron poznaj& i• zaś przy świetle pochodni 
i pattzy przerażony w t hd4 jej t·ttarz, okoiuh4 
ro•puszczor.)mi. m')krymi w tou'l':i. 

- Bąjź rozslłdna, Liano - mityguje on ilł ··-
8łag'lm i za· linam cio na m'łość, którą niegdyś 
dla mnie czut.ś . 

- Podły uwcd,ic:ialu ·- woła ona oburz:o oa. 
- Ty śmiesz jeszcze apelcwllć do rn ilości, tuórl}6 
tak w proch podeptał i zradz~~~ Masz jeStCIUt 
czoło mówić o po:tdoan·u ro wnystkich pr~e· 
sladowaniach i rn,kac:h, które przez c: ebie i tę 
demoniczl'!fł kobiato "'Y~ie; pi6ć n-.usidam? O, ty, 
przeklęty oszuśc:io i t.brodnll!.rzul Mi6 myśl, io 
mnie kJmedJil znów :z.myhć i oczy zamydlić p~l• 
traf st. 

-- Alei wy~luch&r m n· e 
J . .., . ~ y: ~(··g·) j \,l G 

J:'ifli or. ptAn· .-~ 
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JV•dn'f'ść ją do u ~t, ale dziewczyna zanło· 
wu.'i rumiPńcern, wyrwuła mu ... wą rękę. 
D 1 <;t •r Kozf.łl, nbs,lrwu;ący baczme sw1\ 
·•HJ;~l ł p.,cj ..,ntkę, o r. wał się do carowej: 
- O:;miOhłb)'m f: ę, .Nnjjaśmejsza Pani, p~· 

1 (';"' młodej p!lni, nby natychmiast udała Się 
r s •' ctyoek, Chodaź bowiem przygoda ta 
n e wywołała flłrlnvcb złycb naootęv8tw, to 
i d ~aj{ s1lne, vmzwykłe wstnąśme .. Ha moralne 
-m l li l! s i ~ n:ekorzystn'e odb1ć na jej zdrt w•u 

~ T"lcynun:l n:us1 być p •:siu ,mą 1 wypo
C"' ć rzekła cn·c•wa. Dl~ttogo pr·v•ze Cię, 
diJecioo, odł'>ż na p6źaiej wszo1kit~ odkrycia 
i /.Wierzenia, jakie chcesz mi pcczyntć. Di1i 
w ecz6r przyjdź na herbat~ do mego budua· 
rn, to powetujesz wszystko. Cbod~my jut 
mJje dzieci, do pałacu i ddękujmy Bogu, że 
udaltJ nam się ocalić tycie ludzkie. 

C'!rowa pospies~ył;J, skinąwezy na doktora, 
by 1e1 tow:nzyilzvł Był lo bow:em niotylko 
j n }~karz prhyboczny, ale tsk~e powtern;k w 
ue;.skach i <:ierpieniach duszy. 

D.~.:.eci u jęły Tacyannę za ręce i pobiegły za 
nową, n t11k miłą towar.~~yszką. 

T~tcynuna jednak była nawpół tylko przy
t 'mM ~ler(lko otwarteroi oczyma patrzała 
gorączkowo na wyłaniający się z pod wspa· 
ll'alych rlrzow pa!ac, lśniący białogcią mar· 
n.urów, w klóiytn rozpoczqó się dla nieJ 
wiało nov; e iycie. 
Bogumił Grancow patrzał za oddalająceroi 

Hię pogl'ąl my w glęboktej zadutme. A grły 
mu wszysc~ zn~lcnęli z cezu, przycisnął ręką 
htjtlf!e g ~o~ ałto ";ni u serco i z~wołlił drżącym ~>.e 
V. Zl'US7.Hfl;': ~ł ' Sam: 

- Tacyann·', uratowałem cię dla s!ebie 
Ramogol C•uję, żJ ty je!lleś moJem przezną 
czon"om. WydJrłem ciq ze szp .. ;nów śmieici 
p· to, hyś naJWIOk:sze, jakie świat dać mo1 
ze szczęście, znal ezła w mojej plomiennf'j 
miłości. 

ROZDZIAŁ 9. 
~a,iemnic•y złodziej w pałaea cara. 

- Czy to w1, s"rgiUlllU? 
- Tttk, to ja, mtss Gunter. czekam pod 

cieu em porun•k!l, ażeby nas światło nie zdra· 
dz1ło. 

Od pół g~dtioy vczekiwał niecier··liwia 
d , bu.sk• ed u tu ot na kogoś pod pomniktern 
Piuira WuJiktogo. stojącym w parku Car1k1e. 
ro S ' la O bb C7.ywszy smuk;ą, jasnowłJsą 
l:. li.•ię otulvDI\ Ciemnym płas.o~cztlm, ktortt 
pt. J wtla !<H~ Jąk: duch, pośpieszył n :a przeciw 
ni· J - a bylu to Sara Guntar, wychowa w. 
czyni Jt.ieci carskich - i poc!qgnfłł ilł z so-

bą w ciel starych włąz6w które otaczsły 
pomnik. 

- S ;ostrzegłs~y zielony pl•>myk szeptała 
ang1alka do bladego ml'Jora - zrozumlałam 
natychmiast, ~a to twój sygnał. Czego sobie 
życzysz, m6j kochany maJOr.r.e~ Czem mogQ 
ci słu~yćł 

- D ;vie rzeczy skłoniły mię d~ ro?.mowy 
z tobą - odpowiedz•ał Sergjusz. - Mam pani 
u1z1elić rozka~u i ostrzeżenia 
~ Cz:y ~.a natychruiastowem wykonaoiu 

rt>zkazu zale~y tak wtele - nrzorw11ła młoda 
kobieta z widocznem rozczarowaniem, że nie 
mo~na byłu .zaczekać z nim do ranka. 

·- Absolutnie nie można było czekać -
wybuchnął z rozdratnieniem majJr, ogląda· 
jqc si~ niespokojnie, jakgdyby siQ obawiał, 
czy kto nie podsłuchuj9, - DBisiflj :;zej nocy 
stanowczo rzecr; si~ musi rozstr~ygo4c. Miss 
Gunt.er pani wykradmesz dla mme z biUrka 
cara pewien dokument. 

- Z b1urka cara? Niemotliwe! Już kilka 
krotnie staralam siQ f)twierllć bmrko ccs1U1.a 
kluczem. który mi p~n wręczyłeA ale rzecz 
ta kosztuje mnie za wiele WszakŻd gdybym 
została schwytaną, los móJ byłby okropnym. 

- c~y nie jesteś pani za swoje usługi 
znakomicie placoną - obruszył SIQ szorstko 
mator - i dzisiaj zarobisz nie mało, skoro 
oddasz mi, tę już zresztll 1ostatnią przysługę. 
Oto masz pani portmonetk:~, zawierającą p1ęć 
tysięcy rabliJ 

Ru··bem, pełnym wslrQtu ! wz9rdy, odtrlł· 
C•la aug1elka pifDIIJdze. 

.~ Pusłuchaj mnie pan, szanowny majorze 
- szeptac poczęła, Sara ze złe ukrywaną 
namu~tnollctą, ,,rzysuwa)ąc się smuktlł kibiCI~! 
do pl'}knego Moskala. Dotycbezas słuiyłam 
panu tak wiernie, jak tylko kobieta m~~czyź 
nie słu~yó mota. Odważałam się na naJstra· 
azniej3ze czyny. na jakle w tym kraju zdo
być się możaa t. j. wykradałam carowi naj· 
watniejsze tajemnice. Czy myślisz, tiergiaszu 
Paninie, te aie wiem, co czynisz z tymi pa
pierami, O, motesz za nie hojniEJ płac!Ć1 sko· 
ro ci złoto płyme k~t,ka~lł z kas tych mo
carstw, którym j~ sprzedajesz ..• 

D.ab8łski &dJutant zadrzał, z ciemnych fego 
oczu pusypały S•Q 1skry. 

- A gdyby nh.et tak było wykrztusił 
zdlawiouyml{łt sem-n•e mutesz mnie Oilkartyć! 
H1l ha! tyś n'oJ& wspólniCZką. pcmocn,cą i 
- gdybys chelala mię zdrł:ldz,ć ... 

- Ja c1abie zdr dtać? krzykc~ła Sara 
i n'e mo~ą.c kł ,1s6 dłuźej tamy swej namię· 
tno§ci, zarzuc1ła mu ręeo 011 szyję zatapia
jąc w jego źrenicach błyszozący tądzą wzro~. 
- Więc nie przeczuwasz tego, Sergjuszu 
Paninie, ~e cię koch11m bezsranicznie1 do sza-

Li na śniejo si~ gorzko i szyderczl). - Dlaczego nie? ja cię do twego brata zanro-
- Ract~j bym sz t.lłlnom ~ p ~ Ił~ uw;e•zyh wadzie) chcę 

i. . ę wwrocll n ż t b.e w łll ona. Z • m - Co?- pyta Liana :; niedowierzanie"' i 1.d -t· 
Ja ws ystkie tw > a u tu 11tt i ?:brodn•: w.e." wlen•om. 
ze głowa twoja k tow1 si~ oależv \A..i ~- teź. - Tak fest! Wier~;aj mi, że Ja to na eBr ·o 
źe k•tdyś.. mde wkrótc już naw• t d ··.s łgnie myślę - zapewnią Alf• es Ja nio ;el-item v: ~
c ę r~ka Spta'Wi~dliwo6ct.. caebte i wr ól •~iczk~ caj sprzymierzeńcem OI~i Ja Jlł nlenaw1d~~ 1 we 
h;r.,ją, Oige ł Jr:żeh żału fiSZ i C:tUieS~ !kruche, to życzt} sobie mezego gor~eei, Jak Jej zguby. 
oadaj s :ę t~am sądcwi. To jest dh. c •:btc; ;edyna - I ja w to mam uwierzyć? 
drog i 1edyr.y też sposób d·J osiągat~cht mego - Przysięgam ci święcie. 
pu.ebac~enia, i ,żeli ci rze,t:ywlścle n& niem %aleiy. Lecz Vana pr.~;erywa mu niecierpliwie: 

Alf red ::bladł. oct:y jego ci,kają błyskawice, - Twoje przysi~gi są tylko profauacją Botego 
a tw .. rz skrzywin sit; do wymuuonego uśmiechu. imienift - mówi ona z oburzeniem. - To wszy-

- Co? Ja. mi~Słbym s1~ oddać katowi? Tego stko jest udawanie i kłamstwo. Idź sobie precz 
ty pr-::ecież na seryo odemn•e Żiidać nie mcżtlsz. i nigdy więcej w drogę mi aie wchołź, Ju s!ę do 
To bv było szL"l ń twem Ooż ia b"·m r nez t'J mego brata bez twojQj pom0.cv dostanę a wtAtly 
UZ)':.·IU.l? L ano, ja j~ s tcze n '\tra• łem n dl. e i biaria ci, ty z::,rodn·arzu, bo ze r~ sta niSszr t.ł ,,i t;,t'l 

że ly m1 *Yb&CZ)'S% i ze mną s:1~ N 'g ·az n cię, gdtiekolwiek sią scbronis~. 
Z'l m cło i więm, Jakaś dobra l sz1a th ..,t. •H.! W1em. Aktor traci na chwilę konteo~tns, le"z ote e .::e. 
żu 11\e <- d ;r <}C'SZ IT' uie od stebie, Wid -.ą. m .~ tak jeszc;za d1tć z.a wygran4 i nie traci zupdale j~t,;zNe 
żałuję,~. eg·J i !kruszonego. n~Jd.~;iei. 

ratrzy on badawc;..o w jej twarz 1ecw. !edynie - Ty masz zupelnll ałttszność, ~e mnie P\•tQ· 
'o z mej wyc:yh.ć może, i~•t głfł>Oks pog 1rda piasz i nienawidzisz. kochana Liano mów' on z 
i wstręt udaną skruchą. - Lecz ja raz jesz ze "owtarza a: 

·- O, ja w t9 skruch~ tW~"J~ n ·e wier~e - fil przychodzę do ciebie, jako skruszor:y Rrzt>sznik 
rzuc oua mu n euol g1nte w twt.rz - B...,g w te, i błagam o twe pr.~;ebaczenie. Czy rni out potraf1sz 
j ak e nowe; !)Odłe rb.ny ku ~gub•e l!ll'Jaj knuje'JZ zapomnieó i wybaczyć. 
t.1a u .~a ci s1ę JUŻ tern podejŚĆ mn'e qZJtt"ńsk'~"' Ma on tak pokorną. i zrozpaczoną minę że 
podstęt-em . A teraz pAtrz wołtl. o ,- , chwyt Liana w~tha siQ przez chwilę Lecz oiPz\ł.'łocznia 
ill; za C:ługt sz ylet W•dZiSZ że JEStem utbro wyhucba dawny jej gniew, gorycz i n•ef.ta'\\ 1ść ~u 
JOrll i ostrzegarn cię. że JCSt-.m Zih:cyd wan~~ w;-.J 'Pe•lm 
ccyc do OSiat n Jet ktopiJ krWI Przys ~gam źe C! Nie ja ci nie wybaczQ - woła f>Ofł obUfZ(l• 
raczeJ n tylet ton w serce wepchnv, :ut SI~ d m na. Gdyby to tylko o mnie chodt.iło, to mo:te 
od e eb e porus tyć. bym mogła zapomnieć, ale tyś mego męł.a zamor· 

Alfred : cofa au; mimowoli, 6miej~&c sit sucho dował. Ja za~ zabójcy kochanego swego me~a prze-
i szyderczo. baczyć bym nie mogla, choćby mu nawet sam Bóg 

- Nie b~&dź głupia i daj ze sob4 pomówić - wybaczył. 
wola on gn1eWn1e -- Mnie ai~ przecież nawet - Jaka ty okrutna. Liano. 
n1e śni coś złego ci zrobić Ty to nazywasz okrucif•fistwem? śmieje 

N t;le WJfiU · a SfQ z kr.un; y włry11tks, której uj~ ona łtf.l.!:'t.ko. - O, gdyby ci sorawtedhwt:~M stać 
on d ,tyct:,c u s me sposttz gł. ~1ę rru ·.ł1, tu !l{bwa twoh musialaby paść r~h k:t. 

z bi}Sl!nącym sr(jtn e wzrokiem i z c.ltikin) t-t, ty dz•· ·&<~ei ~krotny zbo;ul Zomordowa•'lt> m g·· 
kttyk fl" r. u.:a •i• m'~·-ZY L ~no ' Alfred~ l o.''? '~ :•ie J.-'-;' Jedynym występkiem, ktory s. ~r.~ll e 

M l Bor.~ be:kuc. A -fred przeraz ny tw,T=- olx!•...>.a. Ale do9!ć na tern Opuść mn1 J , z 
U ł'ok óJ t~ ool ukao~ t1·bą •11C wi~Cel me '}be~ rntłl6 do czyn enif<' l !liO 

l.'tecz st~J. ~z"' g • tu chaenf krzyczy l Wił \\H~ ·t"j tb c •eme nie przemów Q 
L ana 1 puk· :r.uJe mu dr~wt - D.ut-mne są two1e A ja )•rzecie~ jeftzcze Jedną propozyeję .zro· 
z abiegi. Ani slowa w·cco1 odemnte n te usłyszysz;, · bić ci wus r ę , L •łluul pr"wtllrza Alfred z bezwsty1doą 

- U r.fyabła Ja tra~v ~ierpliWOŚĆ - zarzyt& bezczełni>ŚCiiJ 
on wściekle. - Uspokój t~ kobietę, bo inauej ja - A ja ci raz jeszcze powtarzam, że ja żadny(:h 
za nic nie odpowiadam. propozycji od cieł•de wi~cej nie przyjmujQ i na tern 

To móvtllłc, wyci4ga on swój rewolwer i ee- koniec. 
łuje. L'una ohawla si~ o życie swej towartynki - Daj mi wreszcie skończyć - zaczyna znów 
1 • Z' l} WSzy ją n . bok at 'a sie jĄ USt!Cko ć. Alfr~>d Wi" ll?., ?.A l'lrat twóJ wyznaczył nflg••'dę 

A•f t:1 ch z ów sw · !Ił br• ń i mówi: 20 00 t emu~ l!.lf:J y mu m1ejsce pobytu tw!',·~ 
Jc:.~t~ ' z e'} d ~ •. ny Ole łtł\ :t.yć s 9 łlfłd ~t.ok.., żłj, 

. c c!:>te Li 11 ! t • ros t. ę! dal rot sa~ uspr&\WJedh Luma patrzy zdziwiona na przebiegle uśmiechnię 
\ Ch~fl .:1 e :ną propot,)"cJę u• bić, tego ło~ra 

N e 1.h t; t .tnyc~ or•Jp• tyc11 w1ęcej od t!ie· Pewno ł.e wiem. Ale cói dalej2 - pyta , 
btd 1 tego bJSOŹ peN,en, te J• z to b' ma póJdO- L lana zan.epokvjou 
oJpow1ada ona stanow~zo. TQ nagrodę j 'lbym cboial dostaćł 

. . ",.~ ... ... 

r -- ., ' "'\ 
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lei1stwal z,. piooiąd~a nie ch~ ci d3lej słu • 
życ. to _jest n1d mo!e s1ły. Ltcz po8łucb .. j, 
WllZ~sU:'ł. co możliwe i niemoźliw e czy'lić 
bf}dę dla ciebifl joioli mię poślubi~z. jeżeli 
dasz m• swa m1lość Czy możesz mi to prly-
'rz~>c? 

P•ękna kobieta w zaślepieniu nia spostrze
gła cynicznrgo ::śmiechu, 1aki z,<tgtał lla U· 
st~c-b ma)·Jrd Z upo1eniew bow1em poddawa 
łJ srę fego pozornie gorąc-ym uściskom. 

- W1ęC ty IDlfl kocba\!Z - zapytał, Od• 
gry~ając przepyszn-e komedję czułośr.i. -
Jestem w1ec n&JszczęAliwszym na ziiJrut czło· 
wiekiem, odda w na po1.ądałam c eb:e gor11co. 
O, ty będz:ieo3z moją ukochaną małżonkll! 

- Przy s ęgnij na wszystko, co masz naj · 
świętszeJO na żiemi, przysięgniJ na grób 
ojca l 

- Przy!'ię~am na prochy moich rodzit:ów 
- wygłosił mlłfe~!atycznie .djabilski adlu· 
tan t•, przyctem znowu ukrył sarkaty tyc7.ny 
uśmiech pod bu oym WJl&9m 

- Skoro więc wiem ze jestsm twoJą, 
Sergiuszu - zaw, lała gorąco aogie.ka -
rozkazuj mt, jak nsjpoddań;;tej swej niewol· 
nicy. Powied~. co mam UCZ\'Dić? Jeźali ka· 
zesz, dzisiejszej jeszcze nocy samego cara 
zamorduję. 

- Ciszej - zasyczał trwożnie major -w 
Rosji nawet drzewa mają uszy. Dokument, 
l!t6ry masz m1 dostarc~ył zna1duje się w zie• 
lone) szufladce. Jest to umowa z Fr•nc!ą 
dotycząca bQłtyf•kiaJ floty. o co się dliś wszy· 
scy ubijaj!\. OczekuJ~ cię na tern samem 
miejscu, za godzmę mustsz mi wrąazyć ten 
dokument 

- Bedziesz go posiadał. zanim jeszcze go• 
dzina upłynie - odpowiedzlała angielka1 tu · 
ląc si~ do adjntanta drtąca namiątnością i 
po~!łdaoiem. Lecz wspomniałeś mi także o 
jak'emś ostrze~eniu? 

- Jest on9 oadzwrczaj ważoe -- odpo• 
wied~lal Sergjusz W1dzialaś zapewne tę dziew
czynQ, któr11 carowa dzisiaj przyjęła do swe 
go pllłacu? 

Tak, widziałam Jest ona bardzo piękna i 
carowa zdaje si' być w niej f~rmalnia za
kochanll Mów•a co§ e tom, ~e dziewczyna 
ta ma pozcstać, j~ko bona cesarskiCh dzieci 
w płiłucu •. 

Saro! ona zajmie twoje mieisre, je!eli 
~awc asu nie przeszk-o!izisz złemu - rlekł 
pr:ek• oywująco Pdn'n Carowa wkrótce odda 
sw<'i 111ubionej Tacyannia twoJe miQjsce, a 
skoro ciQ nie bfldzie w pałac:u str•cę swo· 
ją wspóln:czkQ swoje dochody, ktf~ wie, 
co z nami bądzie - derzucił z szatań;;k14 
chytrości Ił. 

Angielka zapieniła si~ niemal w gniewnem 
un.esieniu· 1 

- O, mus Q tę orzeklQ'ą Tacy!lnm~ uczy• 
n •ć n1eszkodhwą! Pomyśl nad tern Sergiu
szu, 1akąoy drogll naJłatwiej by!o dojść do 
cGlu? 

- Dlugo jut natl tam pr,emyś i watem, bo 
wszakżtsz ('hod~i tu główme o ciebie. mój 
l'łodlri skarJia SposJb, który obmyśirłem )est 
zupełn·e prosty Gdy ostatni 1.1okument wyję
łaś, car pienił się w bez-!l!oej wściekłrści W 
całym pałacu panowało nie:1.wykie wzburzenie; 
wyna1dywano tysi4ce sposob6w, by odkryć 
?.agadkowl'go złodzieJa -.:. daremnie! I oto 
teraz nareszcie złodziej ow odkryty... ~ · 

- Co - jęknęła, chwie-jąc si~ angielka. 
Wu~e p01iejrzywają mię? 

- Kccha -.ko moja, jak~e§ naiwna! Dop61 
ki Ja cię strzegę, jesteś ~.upełnie bezp\eczn!4, 
fl pozustauH~sz nią zawsze, Ieźeli napiętnt1jesz 
Tr~ cj~ :~UE) , JP.ko złoddejkę. Z pierwszej spo.. 
sobności Jlł ka ~<ię nadarzy, skorzystamy, aby 
zwa 11ć aa nią br.zernią wmy. Hal bal moja 
pięku11 jak~() ci s ę ;>odeba ten plan~ 

- Znclawyca]ątyl mu,zą eię ueałować za 
ten pomyKI. R~uc!ł!l mu się na pi<;rai, a Ser
gj\lsZ wpił srę ustami w jej usta. Długo trzy. 
mali się w objęciach, )"reszcie wyrwała się 
Sara, 

- Żegnam cię ukoch:tny ~ wyszeptała 
namiętnie. BQ snG!nić swe dzialo. Wszyscy 
w paf .. au ś •ią ju~, ll w:ęc najlepsza po te• 
r:nu. pora. Prz;yniQsę ci V'ln diJkurnent tak pe• 
wnie, JRk pewnie kocbam CiQ do utraty 
zmvsłow 

W kilka roiout pot~m zniknęła A•gielka za 
starem1 drzflwami parku 

Sergmaz odarowadził . 1\ szatańskiaro spoj• 
r.~;eoie'!il, 

- Pragnieaz zostać meJą Mną ~ zgrzy
tnął, gjy ofieszła. Koobank4 b~tdzieaz i to tak 
długo, póki mi będziesz potrzebną, a potem 
kop~Q ci~ E pogardą, Jak tyle kobiet przed 
tob' i jak to uczynię wielu k"bietom po 
tttbie 

Gdyby miis 5ara lunter słyszała ten mo
nol6g, nie byłaby z tobą śpieuyła do zamku, 
ZtodtieJka nie ttr~oezu .vala Jednak, f.e jest 
oszukiwaną Bez t.bu niemal wpadła do swej 
sypialni, :t.rzuo'ł-' s1.yt..ko plaszcw, potem su. 
knif} i ubrała się w c•amny szlafrok. Nastę
polo wyciąglięła ~: pod materaQa swego ło~ka 
maty k luc:&yk · 

J11k im1ja wy,ł:znqła si~ na korytarz ma· 
cając w ciem!lo~c· rękami Weszła na jakiaś 
scbody ktdr·e prowadtiły n~t pi~tro. Tu rzu· 
liltła się .Lla ziel!lililt 1 Alldsłuchi wała , 

Na rtoli, w miarowy~b krtkach, chodziła 
warta pałacowa. ale na gerze było cicho. 

Co? I tv siQ spnd~:iewasz, 1e brat mój tę su· 
me tobi~ wrrłaci? 

ża na iehętoiej w twarz by mu dala. Opanowuje się 
f!'dnak, bo wuizi, !e jest wo:1ec niego betsilną. 

- Dl c.: .. g • ni ... ? Ja fo;;tem gotów donieść mu, 
gdzio ty -; j~ zn jrłujest. łllbo wy11łać tw6i l ·st do 
n•ego N-ttu-Hlllie poił w~tru nkiem , te dostanę za to 
8W!ł nagrw:łę 

O, ty ł.>tr?.e, tor · ~ nię wreszcie przenikam 
i wiem, jakte "'fl tw .. je podłe zamiary! - woła 
Liana w bezgrawcznem oburzeniu. 

- Aloż proszę ja cieble nalega Alfred -
Przecież ja tu jestem zupełoie szczery i nie mam 
żadnych ubocznych myśli przytem. 

- I ty naprawdę myślisz, żs Jabym si~ na to 
zgodzić mogła? 

- Nia masz inn(\go wyboru, kochana Liano! 
Q§wiltdcza z naciskiem. Rozw<~ i sobie tę sprawę 
do jutra. 

- N :c to nie pomoże ja się z tobą więc~j nie 
chcQ wdawać, 

- Musisz! Pomyśl tylko, ~~ jesteś w mojej mo 
cy - mówi Alfred g-·ot11e. M •gą ctę w•ęc więllić 
jak długo mi się 11podobal Czy a ę spcdztiwaaz Jesz 
~ze, ~e i pfld tymi warunkami odoajdlł e•ę tu? Rę 
czę ci, że ani brat twój, ani żaden inny człowiek 
cię tu nie odszuka. 

- Owszem, mam przeczucie, w zbawca móJ 
juz sit zbliża. 

- Ach! - szydzi aktor ?.tośliwie Ty my 
§lisz pewno o kertco tego uurnia na którflś odpl 
sała, Popatrz, oto jest ten śwista ; ichowalem go 
d a siebie, twoJa odpowiedź nie d.)sJła wtqc ad.e~atl• . 

To rzekłszy, pokazuje kartkę z tryumfująeą 
miną. 

Liana cofa si~ blada i przera~ona. Ostatnia na· 
dzioja jej znikła . 

- Nik.;;zemnikul - wola Liana w bezsilnym 
swym gniewie. 

- Ale ty przeciet n'c przez to nie stracisz 
jPŻeli będzie~z roz;;(\doą i pr • pozyc;ę moi!l prZYJ• 
mieszl - odpowiada spokejnie. - Gdy pieniądze 
te dostltn , wyjadę za granicę i wy nic o m1Fe 
w ęcej słyszPcl nawet nie będ~iecic. Zrezygnowałbym 
chętnie z tych pieoię•jzy, ale w taden sposob nie 
fll•J~~ ho mi one do ugruntowania dalszej meJ 
.. g,.yst<>ocji ~ą !lotrzebne. 

Onrabowaleś przecież mego męta, a oo przy 
sobie miał wi~cej, niż 20 000? 

- Pozwól. ml'łja kecba,Ja! - odpowiada Alfrad 
obra~ony. -· Ja twego męża nie zabiłem, ani nig 
okrądłem. Znalazłe::n tylko jego portfel i zatrzyma 
lem. To wszye'kol Mogę go nawet oddać, je~li ci 
na nim co za!eży. Oto go masz. 

Wyciąga on portfel Kurta i kładzie go na stole 
pned L ~'~11"1 

- Wi"~~ przecie~ S9A'8. jak mą~ twój zginął 
m~wi on dalej Smierć jego nie jest IDOJ P. 

\\ •llłł Ot" mt-sz portfel, pieoiądze naturalnie jut 
wydałem. T:.Li t jednak rótnicy to aie uczyni, bo 
odz1ed,. cz~:t .o~z cr..ły maj11tei barona' - dod;.je z 
cyntcznym uśmiechem 

Liana tak Jest oburzona uyderstwem tet• łotra, 

Wrac!łjrny d~ rzec,;yl mówi Alfred dość 
su~bo Napisz list do swego brata i popr~ś go, 
uby posłał te piioiądze Mah nawet sam po ciebie 
przyHJcbać Rozumte się, że m •l!IIZ!ł być .,owny, i~ 
mi te pieoif1dze da i ~e stfłd bez przeslkody odjadą. 

- A Jeżali ja na tl) nie pozwol~? - cedzi 
Liana poouro przez z~h~. · 

- To byłoby bardze nierozsądaie z twojej stro· 
ny! Ja w tym wypadku musiałbym zoow wrogo 
przeciwko tobie wy:~tąpió . 

- Czy chcesz :mnie zamordować, łotrze? 
- Ach nonsen•l - mru<~zy znudzony - Cót 

by mi z tegil ,rzyszło? Zestromę tu jodnllk tak dłu· 
g<1, dopó lci ty ?.yczema mepo oie spełnisz 

Przy .. uśćmy, żQ uczynilabym to! Ktńżb r mi 
1edn11k dał gwar.mcj~t , ł& ty szc6erze myślisz, bez 
cb)trośei i pOtbtqpu? 

Ale~! wierz mi nare11zcia (;jy aapiszcsz ten 
list a tw•j bra\ p<Q'Jiądze mi l)l'LJśle, to ja natych· 
miast .Z:Glkam, a ty będzia~z welną 

Liana rezwa*a przoz chw1llł. N1a tłowierza temu 
ost.ustowi w 'r •wdzie, ale o•tateczuie nia przy tem 

Il-e ryzykuje Sprowadzi tu o;wego brata i niech on 
robi Jut z Alfredew, co chee, 

· C•z wiQt? - nalega Qn łładają11o. - Czyś 
się namyśliła? 

Tak jest! decryflula Liana. Ja napisz~. 
J. k jutro raoo przyjdziesl!, to list ju~ btdzie eotów. 

Oczy Atfreda świ&&f\ tryumfem Uzyskał on to, ' 
co chciał 

- Dobrze! Tiraz więe wszystko w porząlikuł 
mówi z11dowolony. Czy masz wszystkie przy-

bory do pisania? 
- Mam wszystko. 
- Dobranoc więc! A oapi&z do jutra! 
Liana nawet mu cie odpow1ada. 
OJ!I'łrlnąwszy się )Qszcze raz pe rokelu jakby 

dla prze onanta su~, źe s'ę Liana stąd wyallstać nie 
bftdzie mogła odcłaodz1 aktor 

Przy blasku lr tnrki szub xa kluezem, łflCZ go 
nie znaJdUJe. Drzwi te ttUa :ą ptklś t~jemny zaruok, 
któr.,go mechanizm puprt.edow zu~ełoie przypadka· 
wo poruszył. tsraz JOd"ak Jr:twJ w żadell sposób 
zamkn11ć nie może Cbedzi mu zai G to, aby L'anię 
wyjścio stąd uniemotliwil 

Pociesza si~ fednak myślą, że ona mu z zamku 
niespostueteniQ umknąó nie mete, a nie przeczu• 
wa, że dwaj przyjaciele Liany już są w zamku, i że 
go obserwujq. 

W pogoni za waryatką stracili oni ślad Alfreda, 
który z Leao powodu d.ostaJe ~:o ?.upełaie baz przesz· 
kód do komn~t, któr?. dawnieJ t F nny Zllmieszkiwal 

ZadClw lony z re~nlt~< tu t'3gtt dnta, zamy a 011 

się w środkowym po~oju 1 układa si~ spokojnie 
do snu. 

(Ciu dal1zy uastąpi,) 
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szych pakunków, saczeg6lnie 
głównych łiajacb, na który'b wa• 
gony czt";sło są ptzepdoione, tak 
~e trudno nieraz o miejsce dla o· 
soby nic mówiąc już o bn&atu. 

O okołica<'h le~ących na północ 
od miasta Sao P~·ul o wiele powie· 
dzieć nie putraf1ę, bo jechełem 
przez :li e noc aj sadz~c jednak z !irz· 
nycb1 wielkich i towarami zapcha· 
nych stacyj kolejowych przypu"łz• 
czaa należy, że okolica ta jest bar· 
dzn. bo~ata. Są to zresztq okolice 
kr.wowe, a kawa to bogactwo sta• 
n!l S. Paulo. 

Około 4 godziny nad ranem pOi 
ci~g przybył do Earra de Piraby. 
Tu musiałem wysidó, albowic m 
rozmaite sprawy, które miałem dn 
załatwienia z O. Prowincjałem, zmu. 
szały mnie do udania się do Jaiz 
de Fóra. Jest to jedno z \\iQkszych 
miast stanu Minas Geraes, gdzie 
Towarzystwo Słowa Bo~ego posia 
da wielki zakład naukowy i wyeho· 
wawczy i gd~ie 1est rezydeocja O. 
Prowincjała tegoż Towarzvstwa. 

W Barra de Pirahy musiałem 
czekać aż do 8 godziny ra o na 
,.ociąg idący z Rio de Janeiro do 
Bcllo Horizonte (stolica stanu Mi
nas) zaś w Juiz de Fóra byłem 
około południa. Kolej idąca r: Rio 
do Bello Horizonte nosi nazwę 
kolei "Centralnej" i jest 1:nana z 
częstych wypadków kolejowych~ 
Jestto kolej szerokotorowa, wago· 
ny. są więc obszerniejsze, środ· 
kiem wagonu idzie ganek a po 

· olDu stronachitanku są równe wiei-~ 
· kit siedzenia. 

Okolica, przez którą przechodzi 
"Central" jeJt bardzo piękna. W i

. je się ona wciąż pomiędzy górami, 
idąc w znacznej części biegiem 
rz:ek Parahyba i Paranybuna. 

Teren górzysty w Minas różni 
się znacznie od takiego w Paranie. 

Uwaga. 
W najbłiiszą ni~dziel~ dnia 21-go grudnia o godzinie S-mej 

wieczorem odbędzie się w Związku Polskim WIECZORNICA KU 
UGZCZENIU ZASŁUG SENJORA KOLONJI POLSKIEJ PANA 
INZYNIERA EDMUNDA SEBASTJANA SAPORSKIEGO, udeko· 
rewanego świ~ż? ordere~ .. Odrod.zon~j Polski: ( Polonia restituta.) 

Po częsct wukalneJ odbędz1e stę zebrame towarzyskie w salce 
biblj<!>tecznej (u_ góry) połączone ze skrom~ą wieczerzą. Wst\P na salę 
Z~t,zku Po~skteg~ ~ezpłat~y - na. kolacJę zaś, ~tóra kosztuje 5 mil· 
reJsow. zasptsywac st~ :noz~a do ptątku włączme u p:ma Jana Wił· 
czyńsktego, Rua Fłonano Pe1xoto 56. KOMITET. 

Aniliny i farby niemieckie 
~--- Darki B4YEB ----

do farbowania zwłaszrza wybł tidvcb rzeczy w pal.zka<'h z 
iłrobnemi wskazówkami i w bkrzynkach po 1 kilu W~;.; wszel· 

kictl kolorach, Jakotf·ż fal'bV anilinowe · do kap»lu.,zy, 
. skór, wytworljw r<~ślianvch i napojów. 

ISIS BIIJHOBOL 
nafakuteczniej~zy arodek do wyt~pienia robactw.s wnetkiego roduju 

--- CARLOS LUHM 

Nakładam własnem 
co dopiero wy~zła z pod prasy: 

l.v.t~P~ 

{w i m1U kolorach 50X70 cm.) 

* 
Taka sarnil mapa kosztuje 

w ksiuarniach przynajm11iej 1:$000 

* 

Mamv wi~c nit:~łor!ną nadzieję, 
ic przykra ta sprawa będzie nie 
zadługo w myśl powytej przyto 
czonej uchwnlv S') jru u polskieg;1 
pomyśłtlie i ku ogólnemu zadowo 
leniu z~~ łatwionl} . 

- Z Rzymu donoszaJ że pitrw 
szy arobasader ~o!ski przy Wa!y
kanic>1 P. Ski Z\ ński przedłożył dr. 
11 bm. Ojcu Sw. Fiusowi XI swe 
listy uwierzytelniając(', a nash;pnie 
bvł prayj~ty przez sekretarza stao'l 
kard1·nała G"spaniego. 

~ J =~;tp :~;i;kł a ~ 
poava :133 

on~-yjmu;e wssclkie roboty w 
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·l':~hlł G J\ S }\ J I"\ ł ""1 7' l ~~i 'H H J -~•~'- , C 
}~ ALBERTO C. EL~AS 
.,,, ~~ CURlTYB .~ - PAR.-UlA - BR.\Z1 L - .... 
1Jr ~ rua .Jose unifacio li. 9 ( w pobliiu kat.ecłt)) 
Skład Jll!t ś r~l :s;'l w t t.. Ol 8 t.<. l f m do:.Ih\ jatt .i a wn~ej 

ob '· :.o:f ź ! G re · • 
FILJA: Rua 15 de Noventbr·o N. :11 

Ogromny wybór obawia 
lnaelki~ao rodzą.Ju po cenach aajniższl'ch 

--- SPECJALNOS'Ć ---

G.a.~~SZ:El 
W~konane na w..:ór trzewików do sznu"owani3 

BARDZO PRAKTYCZNE I ELEGAI\lC I{lE 
UWAGA: Ubuwie sprz:edl\!e A ię • 'Id gwara·,cjlł , t ·l je5t, gdy s :ę okuuje 
jakaś nie~okładr.ość, c?.yl• ret wn "ŚĆ obuwia u 'owodnlaj '}ca win~ f4 · 
brykucj i, to tak·e małe napr wy wykonuje sio dt,tmo. 

.... 
Fabr-ka 

:T'6e :f 

cukie-rk Ó\\7 

) I~ A" 
:E: uli.. 

i --~;"!'~-· 
' Wyrabta cukierki w najl6ps~ych gatunkach i karmeli owinięte w pnpiu< 
l (.b&Jlas") wo wsaystkich odmianach. 

: Ulica. Martin'l. A . .f'Pon.Sto nr. 18. 

i C o r i t i b a P a r a n a Ił 1· a s i l. 

'~- ... --.. fi! ' . .. . ..... .. 

Nasiona z 
znane s ~ j ut w nas!~pującyd1 s fl0:1ch Bra?.ylji: Es;-i,·;fo Si.!.n' 
to, GovazJ S. p ,; uloJ Parana, Stt.ł Cllhnrioa i Rio Grande. 
W~z~dzic w tych sześciu stanac~ . czy to na ~~ż~u ·H~h •'.i;y 
nizinach gorących, dsj~-1 znako::mle wyniki i uznane tlft ;~a 

najlepsze nasiona 
Ws!:~dzie tlldajn:rv tylko poł~lrich nasion. Nie ku)'ujmy ioo ~'ch! 

ł 

· Pojedyńcze góry i pagórki mają 
kształt kopiasty, półokrągły, zbli· 
żony bardzo do kształtu garbu 
wielbłądowego. Brak tu również 
płaszczyzn, a choćby tylko łago
dniej falistego terenu do tego sto
pnia; iż trudno by było znaleźć 
miejsce na wybudowanie miasta. 
Jedynym prawie wyjątkiem jest do
lina, na której założono miasto 1 uiz 
de Fóra. Opowiadają, że założy
ciel tego miasta, niejaki lekarz nie- l 
miecki nazwiskiem Halfeld, na ca· 
łym tym górzystym terenie nie 
znalalł drugiego miejsca, któreby 
się nadawało na założenie miasta. 

Ateby ceo~ zrobić vrzystQpniajszą 
a raczej a~eby !ltcł ka~dy mógł zaopa
trzeć w dobrą M;tpę ?arany - kaza
liśmy wykonać wielką ilość tycia map 
specjalnie dla nas i które sprzedajemy 

~ rua Vls!:Z'":: Gaara· ~ 

D zakres budowoictwn wrhod~ą· D ·· 
c e, jakolE-i ~ naprawy. Paweł N•lkodem Skład nasi~n z Folski w Kur~LY 

bie, Paraoa, Travesrn Z·tch;;.rias o 

--TANIO--

CENY: 
Na dobrem papi~u·zA 2$500 
Na najlop~em papierze 3SOOO 
W tuzinach 2 mapy darmo 

* 
Studjowanie Geogrnfji - to jeilen 1.: 

najważniejsl.ych rzynników Oświoty 

NIECHAJ WIĘC KA2DY SOBIE ZA. 
MOW l 'tĘ TA~IĄ MAPĘ PAHI\NY. 

* 
Położeni· miasta 1 uiz de Fóra 

jest ,rzeczywiście wyjątkowe. Po: 
budowane jest ono na obszerneJ A o R E S : 
równej dolinie, ze wszystkich stron Gazeta Pal,ka W Brazylji 

łJailu PoJSłal B 
fJUBITTBA - P .&B.llfA 

obramowanej wieńcem wysokich 
gór. Być może, że dawniej było 
tu aobie takie "Oko mor~kie, 
które ocean wypłakał przed wieki. 

Za ład Misjonarzy Słowa Bo· Ostatn·le w·;adomoścl·. 
żego w Juiz de Fóra nosi nazwę 
"Akademia do Commercio" i o bej· 
muje gimnazjum i szkołą handlo
wą; przed wojną istniała tu także 
politechnika. To też w .Academji" 
znajdują się kabinety bogato wy
posażone w przyrządy techniczne 
i fizyczne. 

Położenie zakładu jest nader 
piękne, Jest on zbudowany u pod
nóża wysckiej góry, na wyży
nie, która panuje nad ca
lem miasfem. Na górze widnieje 
na wysokim masywnym postumen
cie posą& Zbawiciela, który w no
cy jest rzęziście oświetlony świa
tłem elektrycznem. 

0s•czędnośe1 złoż,,ue w Pohtce 
p r zez t•miiJrantew P''l"'kiela zo · 
słaną 1m w całości zwróeone 

Amerykański Dziennik Z RJ~zlło 
wy ,zgoda« podaje nast~pującą 
W1adoml1~ć: 

nJ'· dno z pism nowojorskich n 
trzymało iskro w t\ windomość1 nade' 
watoą dla ws~ystkich emigrantów 
pohkich, która brzmi:c 

"Sejm uchwalił znączną większo· 
ścią głosów wniosek posła Dzi· 
ducha w sprawie zwrotu osz· 
czędności emigrantom polskim: 
Wniosek przewiduje dokładne 
obliczenie depozytów i sprawie
dliwy zwrot wniesionych oszczę
dności. Szczegóły opracuje spe-
cjalna komisja 11

• • 

Wśród mieszkańców miastajui:z 
de Fóra pulsuje dość silnie życie 
religijne, czego dowodem jest licz
ny udział wiernych w sakra•en· 
tach świętych nawet w dni po- Wiadomość ta wskazuje, ~e pol , 
wszednie. Podobno przedewszyst- scy wycbodźey, kló rzy po wojnie 
kiem inteligencja jest tu praktycz· światowej ochotnie wysyłali sw~ 
nie katolicką; jak wogóle religij- oszczqdac', ści do Polski, aby z;; s:> 
ność ludności stanów środkowych httmi temi przyt ść z pomorq odw 
i północnych Brazylji przewyższa dzonej Ojcr.yzaie, nie ::J OniosŁt strats 
pod tym względem stany polu- bo Ojczyzna ~acią{pi~ty dług spłaci 
dniowe. w zupełnoaci i nie paswoli na to, 

W Academji do Commercio za- aby c1 z jej synów, którzy oddali 
bawiłem 3 dni poczem wyjecha- Jej w chwili największej potrzeby 
łem do Rio de Janeiro jako osta- oszcz(d'lości całego żyda, zdobyte 
tecznego celu podróży lądem I!a ci~żką pracą, ponieśli straly spowo 
brazylijskiej ziemi. Przybyłem tam clowane oboi~eniem wartoaci pio· 
rano 26 czerwca. (C. d. n.). i uiądt:[l P'~!skiq;o:. 

~ 
W mieJscowościach połato· ~ 

oy<h poz<t Kurytybą wykonu, 
je tylko wi~ks:::c budowy jsk 

Wyłyłka koleją lnb poca&ą do WUJ'słkieh Jni~.Jscowuśei 
w ości w Braz)'Jj i 

to,L:W, szkoł 1 t . P• ~ 
n. R· budo~y ~ cgciołów, klasz. ~ 

Jest s~Jecjo.hstą w budowa· \ 
ni~~~ó~ 1- 5 ~~·~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

M gR *IC:III* •• e ł l p AT R ze lE , /J.' ,;1.--b 11 

.----.--- , AN _c ·O ----~taf- ·l 
Masażysta ! 11 

E g:!& miao\va ny ; .;~ .. c a f.;Q l'.T 
cwrniącym n t re1Jma1vzm gt, 
śdtc (he h~;• ~·) p\ld ł\Hą ner• 
wr•bóle i t d S1 0'illj~ r )wnir ż 
lfltSUź f lelttyC,~'lYJ j c\i; rów 
uiei v·ci. rarj ~ 1 i {i-.~ w 1 b } 
r bach !ue! \'C'- ·J~ciJ (0~ >hll•~) . 
Zgł(r:-;zrnia uprr M' m JH-is'!fbó 
d_, ,A::>t::!!ti T· ~~r." ·t (P~"' 

ll KLIENT 
1 z ad ow o lo ny 

A 
KRAWIEC 
również 

bo · 
KRÓJ 

DOSKONAŁY 

li 

i l 
i l 
l 
l 
l 

c; : T;:-r. d. n h s) • A to dlatego 

l po d l Z E U B R A N I E 
i! 
l· 
l' !l Dpplo••••:: aaa~aży•:_ L WYKONAŁJ A N 

n ZawladamiL m mOich 8~a· ~ 

K Ułł l ł'Y łł~ 11 
Av •mda Lurz X•,voer 

N 11. . ~ FA UCZ 
U noo;.gnyr.h kltlil rd6~, źe po po 

~ 
wrocie z Polsltt ot~,.a rł(..m po 

· wtóroie w Kurytybie 

Zakład fryzjerski D przy ul. Ąquidabam IV. lł a 

~ 
k !óry pol,..ca i ... ~h dalszym ła· D 
sk({ wym w&g'~·l om 

Strzy~enie włosów 600 rs.J n g'11eoie 400 rs. 

U. ~t:.n~l;:_uucki· ..................... .._. .. 
; Dr. Zygmunt Gradowaki : 

' ADWOKAT f 
i Po u4. : ńozcuiu uniwersytetu, • 
' ma zaszczyt zawiadomić Sz. ł 
l Ko1oojQ Poh:ką , ii otworzył ł 
' kanceltuję adwokacką i że 

załatwia wsze l ki e sprawy cy. 
wilne1 krymioa1ne, spadkowe, 

' rozwodo•,·Te i t. d. • 

Biuro i mit>szkaoie : ł 
. Pl"a4JĄ O•ot-i9 11.11'7 0 

?!§\ . ...... -~ '\!~.t-~ •• ;.; ilil: Jlt 

a1 ~·~dzh dla kowali:, ~· o~arzy i wszel· i 
kich innych rzemiosłł szkło do okien1 f.:uby. tow3ry emiitjowanc ~~ 

i f•jansowe, drut kolcz»ty, l, itcuohy, M>ozyny Roloicz•, jak ~
n. p. pługi, włóki* bronj, d·ap :ki, siec~ka.rnie, młó ckaro i m a· i 

nf- te, łupatył rydle, ·kopnczki, sieki€ry1 k c)S}' i t. d. ~ 

.Zdazo sztabowe- okue1.1; 

tS 

~ 
f-
F 
l 
h 

ł · W wielkim w borze l 

Po cenac.h przystępnych ! 

CASA MET AL ~ 
Jose Hauer Junior & Cia. 

~ 

l 
L. 

Curityba - Rua 15 de Novembro N. 44 

" ' 



Wielki Sk ep olski 
Marcina Szy dy & Ska 

Plac Tiradentes N. ,ffi 
ma zawsze na składzie: make psz~nną1 tytoią i kukurydznmą, cukier, ryż, sól, 

~ladzie, EiHwki. rodz ok:i i kODf)l'UVY OW <"O t\ 

----------------------~-----·----------~----·~~ Ma rówmei najłepszfł kawę mieloną z ł ne1 fabryki. 

r: 

LEii.-\HZE. 
D, \..-au lul!i .!lu .. eira. 
ruedy'-Zhu "ll L"li1 ,u;zua ;:,pe~J 1! 

Ah~roby o'z.u, uszu, nosal gardła 
u.torjum: uhca J.łarechal .lflonano 
.L9, Rc;.ydencJa. ul. V-a1:2 .Nacor 

n. 85, Telefon ::S88 037 
-=- -Dt: -.ario• lckler __ _ 
O r .. tor 1 akuszer, spc.CJalnusc eboroby 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlepszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jakoto: kukur dztJ, faso1fi'1 ziernma 1, m sto, jaja, drzewo it.p. 

ił ,a~~) l~ ~ ~ H.a, i l~ fi!Uł' ł ~'l\. l D~r lł..I«JSifA. 
CENY PRZYSffjJPNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i Araukarji 

f&COCOCG<łCGCOC.CGCłtł(Mł(łl•l• · ~t Cł ~ Stł~ 

,,Ccrvejarta Cruzeiro·' 

-~-= 

~ i V 1 {"i Z V V l t l f. ' li rf a 1.., • ZP. n f H 

Eli 9l.~ 
~Un&ny przez; Narodowy Departament r.ldrowta PUbliot~ne«o pismem dn lU lutego 

19HI reku, Nr, 2ł 
ZWI&l~/1 SKUtdt!ZUitl 1yfihB bt11. Ul fot!.t.pke&u&l'ltWit dla injAkcyj. Je~t ADtlł• 
g'le~nym §rodiuem, c<~:ys;~,cr~cym k.·ow i elrar.•twam n,.i11ki j Wllrto~~· 
Już przy utyciu trzAciej flru!L ,uzld. objawy cborob ~a~ Jt. pow~mi~· 
try : ~·lamy fistuła. pry11zc~. lll 1dy i reu natf"$111, za1ka~ Jłlkhy J8 ntką 

e'" 1 Pi~herza. Przyta.UJe ud 8 do łl 
l ~'-U 4~lOZ łtl•tC~. łr:t) Ul'-) 

.Najh·pszy br• WM w Kurytybttl pO!. t·d. t~ 1 oa ·J..P'irWmcjl 

pJW'.I własnegil wyrobu t:N a~Jjpr,;vlo41QP·•• ~~ ~:"!•:h •· ... JJach marlf 1 

~Cruz~tiro .. , aPiłaer; c, .p )mb.ac, •EiCtł• ·'"i a • l· Of' 

Kupuje dla własnej słodoWQJ 
J płaci DaJlepsze ceny. 

(ltłjfłł U 9&'/o m".Acązn ~6n>Uyc któr~y z cuuó~ ~a v. lertki~h, eła~ro 
wsh na eboroby kr•t·Je choroby t p3:roat:llll ~romcznelDI l to Jest 
,rzyc.zyną, ZP. t\•Stąoa kob•et r. •n ż ych cictrt)ił\ na rmn:naite nied,Jmagania on ełheuo B .. rraaas n 111 U30 

- ~-Dr:-E• p 'ndula 
k yd<:nCJa 1 konsult lJUM ul Marechal 
D doru n 4~, ł"rzyjmuje od l~ dv 16 

pu polL n u, lett:Iun 151 U3v 
.wJr ~~,au~ UłAa.h. .lfr~a.h.41t 

P J'··UJe 1.a1 ii u• O pv pul KonJUI 
m uiu:.a Et~r&•... Llo :::ierru Az.ul u 8 

.K ZJ at.nCJA ~~~~a Culi•lli~nlla~iJ( 
A ULo~1u n 'l t Ul 

IIUYTIB4 ·- l'J-ł.II1. ,. ł ; l' \.L 108 

~QJ·· CłetflJ)08 A.t~~ i» 
t·~~ltiłłłiił~S:ailł · !IB. 

.AJ.t:. 1ł.ll. 1:..ilat:l!!D.Ił 
C t.!. tl.r· .. '\((~.;5.,1;;1 !)t eCj ta.;Sc i.:hvlOtl) ltt» 
1 IJ ,;e 1 p~~ht.IZ•. Kun:.ulturJum Apte 

Apteka 
Walerego 

,.Tiradentes" 
Wiśniewskiego 7 1 dt: Macc;:u u o, 1~h.h.•n n ij2 R" 

l'.,. n~> Ja .hlu Bton~o h i-6, Te1el"'n 
n. dOl ~ 

,_.Dr D.:ilt'-'iU~IS ~"' A14UJO 
:.., '•loiu .... s .. , 5)1.11$ 1 ~hvtl.l~) Picne.~a 

,n11 .e Oo.l ;:$ uv 5 po p1.1t K _,n!Ul 
.,,1• ~ aptd\1.. .l\·J.:.lbt v .. , d .. c T.rA 

ol~Ul-l!l UD 

~. J;.hó! .. Ołl V. ił. """Cb.ę• 
J• uu ... sc .. bv,vO.)' nt'tw.,we l dz.,~ 

'- e, iJ,Yit:K•d Ct~u.rauwsty.utu .. p.•:Kl 

' 

J ... ~"m' ~rl-y ul. J".!~1S'tf ił o ga"•e 
... ) 1r~UJU u u .t. O CI~ U • poc z umu 

- -b i!'łalqaa:..~a1a &u b, •nuo 
.1ha 1a u J...,:»łJIIOU • 1.1.-.~e~t. Le~;z.y. 

, ,,:t wu ,,., ..... h 1.ft ·LiluJIO\in pLc,,,r~ 

, .1 ,b,$,. olu'•J.J•l•li• L. ..... y ~hOhll:•y 

, t"ov J u:i<' ti W~;; "'"' .. i&.ll·.ll.o.u• 
c:.sq;. h. Il:H.Iilo.~r 1 un: U •. :>. F ... u 

•d•U 1 ;:;4. n 1 l~R M_ .• Q-.iu< Kl:.c.~Cic;;i,~Jo. 
'll~v~as ..,a~.;n J"h•ll 11 l~ " U\1 

-~\t 1 lliUu.łl ~•DaA 
k ••• $ e•J• t rcl~'-J"'· 1\. ........ wu. '•""' U •. 
l ufl .1 It,:~o. n 17. fiZ.)'JfiiUJt:'l.al ''i-Oł 

l) ~ i po;. ~t IJZ. pu )!Ull.& .. il•U tlt.•j 
dt:nc,a l.iA Dr .Mwt•~.;y n 12\11 

l t.H .. l u l~:::S Ol d 

D .. .ILVL·~· "'"""V 
\ lJt.t. .... "v ~h"'y·n . .w ~--.~n 1 w 

.. :J. b'yJn•Uj.,; cll ł3 u 10 1 od łó 
'"'" J.7. _K,,. .sL&lW!J~m 1 r ... :!iy-.len~,;j;;. ~Jł41.l 

'!,m ~~- ~o:t n M a. ( 1.1 k c:pt..-.;lu 
;:,leu~ml) Uo 

DE~TYSVI. 

L> ... u u -!La.r llliltll.aco..uu '-Ule a 
1..• .i::.~~.. r"'•"'•' .. u. 4o Ul.:: 

........- ---· 
b .. ua...,era.u ~ IW\:lJ11."1 

L•&H .I.U~l-- ,, l.l Ol~ 

.Btt~ea J.h umltnt acz 
t,. l .. ~ol.lw/ou\1 Z. t'"wUII.Ot<..łUCI(Q l bel., \ :.~..,e 1 li~u .. ~u~u. .1:"!\lm.a~.~.,.c.n,~:: a 

wy~m~wau11.7 Dtizo o~lu. 

..,tfj, p.r.ci l:!ZUJZ,<lna C~ny przyst~ 
u n t.. t'u.y ul Klict.u~w n ~- 1.1 l b . ------------..., - .luao U. .tuu·t Jus 
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4Wil0 n ... c·~· 
l flo. .. \..1.)' u .. IU.)SUl _, f1. hU -;Ty~.oc, .t. 

.<:; , l-·1-l pta •• •)'K'ł· W~l~'NA .Jjjó:t. I.'IOHł, 

f. ;tUp• f' C (.fOJUie UU "ł l "IL"tłlili }'Ił 
..... t,lt.l ull JU~. ł:tuuO~Il &" .. c lttutu-.nl.l. 

lh. (.;;;aunł;;lh!~llv1 Alal.lJv u. ~i: 

u .) 
--------------------

.L~ a" Jjvt;_,U. ... 
! 1 jmU~IO "' ~ - .,.., 1.1 ~ vu l oh; O) t-J 
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~· t:;;.trn.e, J!aiJ.Cl'łlit-' • dt u 
.u.-....J...he 
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Baczność Koloniści polscy! 

S \V Ó J DO 

Liv• aria llond al 
1'.-::;nw.t•· t:r.w ... mY z.c:~"la-.~ .uukacsll.l, •ntro 
t·~•turn11"• l,u,a.ra,a 1 fa.l:lrykał;J& kS ·~~S 
h~.~al..•.)~łl W)bor ka,,żc.k • przyu.,. 
d .JW sl.kr..luych. Dla Kup~ow • znaoz 
nvm upustem Ul. li d.e Nov~~n&ro i2 

€71ł~SA 8e.łunłtlt 
\ yrvby ł"aJ~Sns~.; we, Zo•a ..... wa, ezkła, 
aa.un:C)a, F.a1by i vle,c:, •uelkte m• 
1 iJAł)' .tul :nt . I.CJ• eleKuyc.:.neJ łam 

,... ..te. t' la" .L łliUlt:na;s u OS 94i 
-- ~apaiArłu l!fi,ia- 

K;.~!Z.)St .. ;c ta . ... widUJe I lV w1eld:l wy 
• ur uuu~1a ccky ultiSłyl:lbame tamę 
ł'&a~ ·r,,.,~~łlh.l t praWteJ ~trony ka 

ę;a.y u w 062 

...":,Eh.Ld.\0 ·• r.C ~11:; li A L.Yl,lE 
tuiJ. .... Ill) i.)U\v -. 1!.\,~Uu.nfi~U: •• l(l0 

«:> Ul". l:l'flv,4 f ,!Jt; w. l.'.Ut/Lj&;JtG jl!'l..)' 
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