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Pokój ludziom dobrej woli. :.\me państwo Wielkiej Brytanji, Macdonald Tą było przyczyo~ dla liberałów w i?bie 

---·-.·~~)r.'--:»~-a•---

' z!mał się mniej. więcej tych samych zasad gm1~ do stawiema wnio-slru 0 wyra;;:eo'e r;.ą . 
.f> Jego poprz~dmcy, a nawet przewyższył dow1 ~teufuośd 1 wnios•:k ten ptZ.iB~, dl G i 
,h.? tyle, ż~ .tdąc do kró:a wdział złocony wł. śme, którzy pumpgir 1\'l.~cdoo M w1 do 

Stało się to przed dwudziestwu wiekami... tego świata. Był Mędrcem i Nauczycielem, .r.oJ dwo111k1 l .zachowywał ~ciśle obowią- uzyskania wJad~y, o!Jaldi gc1 daj c !PP) rio 
Nad światem pojawiła się gwiazda, j:.Wia-· lecz nauka Jego nie w Judzkiem rozumie ·'!~cy ceremontał, wylilawałamu się również zrozuf:Uieui~, że tak długo popter&ii g b1,1 :t 

I.JII~śMł stująca ludzkości nowy okres. miała swój początek. ;yc małą pensja jaką pobierał, oraz sumy SOC JJ.h!:l yc:my, dopóki nie w1dz.rtJ!i 1 . 1m 
W cichej stajence niedaleko Betlejem na- Zwycię~ył świat i śmierć i przyniósł \ l(. zwane reprezentacyjne. ktGte obracał na nie b. zpieczeństwa dla_ własnego kuj u. u 1ą. 
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rodziło się Dzieciątko, które później utwier- "PO OJ LUDZlOM DOBREJ \Y/Q U". ' raszezanie swych przyjaciół. O ile. te ma- gnęb zresztą to czego pragnqli a s .t. m t wy· 
dziło i śmiercią Swoją uświęciło najwyższą, 'jery pańskie mogły niepodobać się jego konać me cbcie!i. }j\·!lncja zoeht?a osłabioaa 
największą i długowieczna p')tęgę na ziemi. My Polacy zawsześ11y święcili rocznice · rogom, o tyle zawiódł on cały lud pracu- 1 odosobniona, k pitał żydowski ma lok tą 

Panowat wówczas cezar rzymski, Augu- Naro~zenia. I:?zi~dątka J~zus uroczyście, sei- .r:.y w pokładanych w nim nadZiejach. Nie korzysiną w potyczce dla Nłemiec Nwnwv 
:stus, part i władca prąwie wszystkich pod- d~czme, tkhw1e 1 rzewme. Bo i nnd nasza ... mia~ bowiem usunąć bezrobocia, które prze· upok~r_;onr ~rzez Francji,) aźwigaj~ Sl!J d;~ 
dówczas znanych krain i ziem. Ojczyzną srożyli się przez w~eki całe ceza: ~wme podczas jego rząd~w znacznie wzro- noweJ patęgt1 AnglJa zaś". wptowadzaj~ c 

Ziemia judzka (Judea) odzyskawszy na rowie i Herodowie. Bo i n:1 polskich zie- ~4o i_ d?chod~i dziś do 1,1/4 miljana ro- Niemcy i lbsję (:fo Ligi Narodów 1 dyktUli&C 
pewien czas samorząd. była j~dnem z pań- miach rozleg3ły się jęki matek męczonych i otmk~w. N1e udało mu się również zała· swą wolę Europie, jest władcą '!Starego s..;l!J.. 
stewek należqcych do olbrzymtego cesarstwa dzieci mordowanych. Bo i my często -mu- .-odzeme spraw politycznych w Egipcie i ta. Macd ,nald1• który t~go dokonał p ·zy ~h.'l• 
rzymskie~o: Dzierżył w niej rządy z łaski sieli~my uciekać prz~d uciskiem i prześlado- ndjach angielskich, gdzie bezwzględnem mocy, dw~ mlę.dzyaarodówek1 czerwo:Jt'J 1 

cezara okrutny tyran, Herod ldumejczyk, wamcm • atów. uwem postępowaniem wywołał wielkie roz- żydowsktt:!J, dz•ałaJ~cych w poroturniOdniU 
zwany królem. Do kogóż więc miało się zwracać serce oryczenie. Postępowaniem zaś swajem z JCSt dziś ju~ zbyt jaskrawy a WIQC zhy: 

W granicach państw~ ~zymski.eĘO fn~jdy-1 polsk~e "!" dniach u~ręki? U kogo czerpać .olonjami wielkobrytyjskieroi osiągnął to, że teczny. 
wały się różne ludy, rozne rehgje 1 ro, ne moc t s1łę wytrwam a? U kogo krzepić wia- 1astępcą tronu, podróżujący po Kanndzie, Ąte ~ię my~ lał on tak łatwo ustilpić. !Joa 
cywilizacje. Zbrojne zastę- rę i nadzieję? loznał tam bardzo chłe>dnego przyjęcia. stanowu rozw1~zać partumeut i rolpltsac ua. 
PY legjonów utrzymywały Słaba maleńka Dziecina wlj .... ystko to ICdDi\k nie b)łoby UłU llkr~· e ~ybory, które odbyły .Si~ 2~ pĘźdz. b. r. 
w nk:h ład i posłuszeń· ze stajenki BetlejemskieJ .iło karku, ani nawet· jego polityka w Eut Wybrał termin naiweześOłtlJSzy, 0" p.t~i kJn• 
stwo. skruszyła pychę cezarów i :opie, gdzie ten czerwony anioł stróż po· stytUCJa pozwala, abv nie oać c~a5u do J''l-

Pot~żny władca rzymski Herodów! Boska Nauka ws~ecbnego pokoju chciał na gwał' przepro tacji ko~~envat~stom i hberałoru, który~h 
zapragnął ująć w cyfry licz· prześladowanego Nazareń- 7Rdzić pojednanie ogólne na korzyść Anglji, szczegótme me Iudzt. Konserwatyści bowiem 
ne· rzesze swoich poddanych czyka przetrwała zwycię- W tytn celu zwołał konferen 1;ją londyń !ttórz,· podczas je~o rządów midi 2f>i gło: 
i nakazał w tym celu prze- sko wszystkie 7amachy i sy· 1kil w &prawi~:; za.łagcdlmia warunków od. sów,~ ~ WIQC ~i~ wiele mniej niż połowę .. ą 
prowadzić spis ludności w stemy religijne; Czyż nie by- ~kodo N'•twczycb dla Niemiec i ud~iełenia 1m dla nH.go IDDICJ mt:bezpieczoi 0 tyle, że ui:.1 
calem państwie, a więc i ł<? to pociechą dla wszyst- 10ŻYCEki na spłtlclmie zobowiązań wobec wiele mracić a oatomia:;t daźo mogą zysk~c. 
w ziemi judzkiej. ktch dusz polskich, tęliknią- F~~nc:i i Be~g;i! a rówooc~eś?ie W)'nv~g~ czę· Rachuby, te jednak za w Jodły ,go; 1;1n·1 no1 

Heród, wypełniając rvz- cych do lepszej przyszłości? wi?Wlj. z_n~eSieme okupłW]! ~uż: obec~Je, a wyc?. !łfDOI'i4Cb ~wrci~~~·h przt:ClWJ.!IC}' jego 
kaz cesą.rski, zarządził spis Pilllad pr~t~ze ~.;z..!ą~ ] azntP S'lego za tawu, Zll~J~b·a Wtf.aP ,., , t~ rtu ł r~łtd socjah<Jtyczny Macdooal .... ,._-.c.;l· 

w ten sposó~, ż~ każdy?: i oceanów! ponad potęgą « -"RUiiry, na- ' ~-ryt~trr.r ' ~ '' · l v ~f ~ó - P "A .. 
bywateł mustał s1ę stawie mocarstw l mocarzy . trjum na to, czy Niemcy płacić btidą lub nie. W t;łj• ob)Ął ~- powroteUl Stan!ey B:łld.vm. 
QO spisu_ w miejscu swego fuje Dobra Nowina, gło- t~~ celu !'ystąpił w. Genewie na zebr~niu Jakie wnioski WVCJijgtli:a.ć możeny ~ tego 
urodzenia i tam złożyć przy- sząca światu: Ltgl N:uoaów z proJektem S!ldów potubo, m)', PJhc~? Jak na1tży nam ::;ię zapa· 
sięgę wierności cezarowi rzymskiemu Augu· CHWAŁA BOGU NA WVSOKOS'CI, oych mi~dzy narodami i powszechnego roz· trywać na nowe w·ybory w Angi1t 1 

, stowi i królowi judzkiemu, Herodowi. A NA ZIEMI POKÓJ LUDZIOM DO- brujen•~, odmawiając ~t~nowczo ~dzielenia upad~k Macdonalda? Za~ówno jak i I,'Jera• 
BREJ WOLI! pot~tileJ floty angtełskteJ w obrome zacze· iow1e z pod znakuLjoru Ueorgc'd. amna w1dzilt 

z powodu tego zarządzenia przybyli do pi;,>nego państwa i zgady na przymierza miQ· nas z całej duszy soctallści, i:'arła ich do tego 
~azaretu N .. P. Marja i ś"Y· Józef, który właś- Ale gdzież jest ta dobra wola? Zapewne dzy za~rożonemi pań.3t~ami: ~ trm celu mi~azynar~dówk.a czerwoao-.żydows&a. Musi· 
me l ~c~odzl~ z tego ml.ast~c:ka . Napływ l jesf ona w sercach ludzkich, jest i w sercach w.re~z~Ie za~l\dał pr~V}~caa Naemtec l bolsze• my WIQC ClC3ZYó sią zwyc:ęstwa konserwaty· 
ludnoscl ?Ył Jednak tak w!elkt, ~e. wtelu przy- polskich, a 0prócz dobrej woli jest i ofiar- WICkleJ RoSJI do Lagt Nlłrodów, przvc~cm stów, chocld po mch ~" IlUŻ.) s;od&iewać 
byłych, me mogąc znalezć mieJsca w do· ność i poświęcenie. Ni~m~y. maj~ .otrz~mać stałe m1ejsc~ W. ra· siQ uie mo!emy. Ale choćby iHa t~gQ~ ze dą, 
mach, musiało szukać schronienia w pobli· Ale nie ma jej w sercach tych, którzy na dz1e '.e!ze Ltgr, bez wzglę?u na toJ Ja~ ?~d oo1 staaowczy?Ji p~zecavuir.az:m kowu.Jidtów 
ski ch grotach. l życie naszego młodego państwa czycha ją. te panstwa z:.chowyw~~ slą b~dą w rodzt?_~e> l bols~ewu:KleJ H~Sjt, Wlumśmy duch o .V ..l s ta. 

. . . , . Nie ma jej i w sercach tych rodaków, któ- ~udów. T_.o w~~ystko Dll: ~ocio ~u zyHktić n~ć. po Ich strame. Pozattlru mu~tmy zdać 
Dztec1ątko Jezus przyszło więc na sw1at rzy na najuczciwszych Polaków, wylewają z~chwytu panstw,. które ~te są ·~k za bez: a~l>Ic _sp1·a w~1 • że Ai1głJ4 cz;y czet w ona l\lac· 

w stajence, w pobliżu Betlejem u, utworzonej kubiy pomyJ, jedynie za to, że im wytykają pteczcnt ~or~em. 1 fl~tą ]~~ Anglp,. k.tó~c duaalaa, ct.y. zyd,:rw.;~a Llyd u~or~ :.1 .. \!~Y 
z groty, do której, ~ braktt lepszego· miej ich błędy i winy i do naprawienia..zła nawoiuja .. ]edaak .u~ma]ą Bl~ przt·d Je} pot~gli s p~lme b1~la ~!łdwma _ mysh zaw.3ze 0 ~u ole" 0 

sca, schronili się jego rodzice N. P. Marja Jawnych i ukrytych wrogów ma nasza Oj: patr.zii Je] oczy, me -~._.~z.ac na. to, że Ma~, rJW~( h tateresilcn~ sw!rc. roLwoju 1 s.veJ po, 
i św. Józef. czyzna. Ma ich i u nas każda dobra i uczciwa donald ko.rytarz. ~daiĄ;)ka l ~órny Sl~sk za, tęo.Ge. W \c w ~U:lltc.u. fols&at:: a ws~e naśla. 

sprawa. · -· brałby naJc..b~ln~cJ Polsce .1 oddał .NJ.eJ:?CO~ dowuó! 
Nad tą stajenką zabłysła gwiazda, a rów· L k t . . . k' a w spraw1e nteszcz~sneJ, krwaWlł\Ce) s1~ 

nocześ11ie odezwały się chóry anielskie. os ,O runy sy~~~ .nam ~ ?czy .PI.as Iem pod obuchem bołs!!!\Vkkim w Gruzji pa!~em ~-
za.wod?w, przykros71 1 . sł~bo;:)c!•, mroz1. naszą ruszyć nie my~Ui. "' . . ~ 

z dalekich stron przybyło Trzech Mędr-. w1ar_ę. 1 otuchę, zacierni a Jasno~~ Iep~zeJ. przy- Koniec rzs.uom ~"acdon ld ł · l' d WlAdet~mOI:JCi11 
" 'B~lai•ł szłosct... /' le czy mamy zwątp1c? O me! . . , ., , ., • a a po. ozy 1 .o. a VIII 8 l 11 ~V Ala 

~ów, aby Boskiej Dziecinie złożyć pokłon 1 "Na świecie ucisk mieć będiiecie, ale ufaj· p1ero .An~ltcy sami, ~ay dwukrol~•e zam!e• 
dary. t naleźli je, ale Herodowi nic o tern cie, jam zwyciężył świat". ~zył .Sit; przcel'!ko ~Hn: ~·az su;gaJ~C. de kle· 
nie powiedzieli. Krwawy okrutnik wydał wte· Oto słowa przestrogi, wiary i otuchy, zo- tSZem obywateli aogaelsk1ch a druga raz go· 
dy rozkaz rzezi wszystkich n emowląt w Be· stawione nam przez Boskiego Nauczyciela. dząc w ~orządek .społeczny. 
tlejernie i okolicy. Ponad obłudneroi hasłami i dziełami fał- P1erw~za sprawa dotyczy ~raldatu handlo• 

szywvch proroków i nowoc:zesa ch f r • wego ~Jądzy A:nt;IJą l ~OSJ~ł w. którym 
szów~ ponad bluinierczą ch ~ . 1~J:zeu _ bol.:zew1cy wzam~an za ob1etmce maeh otrzy• 

' Narodzeniu Zbawiciela S wiata wtórują 
więc nietylko tpiewy anielskie, ale także. ję,
ki matek i ich niewinnie mordowanych dz1ect. 

W takich to wąrunkach narodził się i żyć 
zaczął Ten, który światu przyniósł zbawienie 
i cichą Swoją nauką opanował świat cały. 
Był królem, ale królestwo jego nie było z 

S!6w iilkor~ c polityce. 
Gabinet konse. watywny Saldwina w A n· 

glji upadł z tego powodu, że chciał państwo 
wielkobrytyjskie odosobnić od reszty Euro
py, polity ~znie przez niemieszanie się do sprąw 
stałego lądu, handlowo przez zerwanie z za
sadą wolnego handlu i zaprowadzenie ceł 
ochrennych. Anglikom nie pod ot ało si~. że 
w sprawach powojennych i odbuełowie Eu
ropy nie mają zabierać głosu, oburzało ich 
zaś to, że zniknąć ma stara tradycja wolnej 
i nieograniczonej zamiany własnej i obcej 
produkcji. 

zaró~ i Herodów nowoc~~snfch oo uk;z~~e msć znaczn~ pozy~z~~ ~a propagandą ko
się nam poraz setny i tysięczny obraz BÓ- mumz~u-w AogiJl l _JeJ ko~on)ach. 
skiej Dzieciny, która zwyciężyła świat i śmierć . WzaJemne. pretensJe panslwowe według 
_ fałsz i obłudę i zesłała. . teJ umowy m1ały być. u~orzon~ lu~ wyrów• 

Pok6j tu na z'lern i l·ud.~iorn nane a zr~?owane_ m1eme angu~lskae pryw._a· 
dobrej u1 olJ! tae w RosJ.a rząśc~owo zwrócone .. Lecz o~· 

szkodowania te mtały być przedmtotem póz· 

Aczkolwiek przy nowych wyborach partja 
pracy zyskało tylko 192(losłów w izbie gmin, 
równającej się naszemu sejmowi, co na 615 
ogólnej liczby nie wynosi nawet jednej trze· 
ciej, po raz rierwszy od czasu istnienia par· 
lamentu w Anglji zgodzili się zarówno kon
serwatyści jak i liberałowie na to, aby oddać 
rLądy nowej, trzeciej grubie radykałów. Na 
czele rz"tdu stanął więc Macconald, socjali
sta angielski. 

Było to osobliwe widowisko i osobliwy 
człowiek, który za pierwsze swe zadanie u
ważał uszczęśliwianie państw, naro 'ów i ludz
kości rozmaiteroi nowinkami zaczerpiętemi z 
ewangielji Marxa. O ile jednak chodziło o 

nieJszych targów, oa razie zaś chodziło so• 
wtetom o poź,czkQ, o pieni{łdze, a te miał 
nurćd angtełski dać na własnq zgubę. Za. 
u ważył on słusznie, ze miesiąca.m1 wlokące 
si~ w Londynie układy miedzy wysłannika' 
mi sowietów ą własnym rz,dem bolszewicy 
umieli d\lskonale wyzyskać na propagand~ 
zguhn}·ch dla każdegi> pań;twa haseł. Było 
~o bezpośrednią przyu:,yną upadł\u gJ.biaetu 
.Macdonalda. Albowiem gdy redaktor d~ten• 
nika kumunistycznego ~mit!ścił odezwę do 
robotnaków angielskich, aby w razie 1.atargu 
~brojnego wystąpili przeciw własnym obywa· 
teJom a połączyli si~ z mi~dzynarodówklł1 i 
za to został uwi~ziony, naczelny prokurator 
z rozkAzu M&cdOD!1lda kazał go z WJ(}~r.tem:4. 
wypuścić i proces uwoiZ)ć. 

BANDYTYZM NA KRESACli 
NIE USTAJE. 

.•: Dnia a listopada rano na plciąg1 idący z 
BrześCla ku BaranowJCzom, pod stacj~ t.eś· 
no w lesiste) i blotouteJ o&oitcy kaudvw 
Królewskiego i Og1ń :ikiego~ dokonano n c. w J· 
go zbrojnego napadu. 

1\laszynu~ta zatrzymał pocią,g.t ponieważ 
otr~ymał syguał alarmowy 1 spostrzegł, że 
wnęto szyn~ 1 ułożono kloce w puprzeK 
toru. Poci~g otoczyła. natychmiast bamfa u~ 
zbrojona i zaczc:h strzelać. Bandrei byh u• 
zbroJeni w karabiny 1 graaaty ręczne rosn• 
ski~. St:oój 1cb był zbhzoay ao _toiszewlt\{tt!• 
goJ mOWlli po rosyjsku. Ogrs.b1H podróźnych 
z Kosztowności a z ubran1a oaw\it 40 urło· 
powanych żołnierzy i dwóch policjantów. z 
Których Jan Tuli.~o został zabity. t'oruc.mlłt. 
Znslu i niepo~nany jeszcze podoficer s"' 
c1ężko ranni. Kilku ja::l\cycłi z powodu bra• 
ku broru me mogło ~ta Wtć oporu. 

.Po dvkO:lilDIU ra.bUJkU bandjCi CAilllli po 
cilig o nzy kilometry wstecz; gdzie c~t1kaiy 
na nich furman~i. Banda Słt coz~ztehła1 j~ · 
doa cząGć udała si~ na połuctme, drugtt ua. 
północ. PodoDuo dowodził band1ł znany o 
prys;;ek Arszynow, Zarządzono pośc1g. 

Donos~ą z W1toa1 żu w J)~,t·il ~ tdJs;~~y 
na 7 km. oJ · s~acJt l.Ji.i.l\l:~t' t-H .. tlijl$ o~obJWY . o 
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LEC&SNIJ: O"LNE 
~oec!lłłnoś4: eboroby kobtece l dz.te· 

c1nne Prtyj~r.uje od 10 do lZ 1 od 4: 
do 5. 

r nn~uHorjum ! rezydencja: ul. Com
ttW'l•!. dor Arllu'o n, 5J Telefon n 150 

o 2 

polskich, szeres innych cennych 
przedmiQtów, wywifziooych przez 
Moskali swego czaeu z tnwsrzyst w a 
przyjaciół nauk w Warszawie. 

Z\IIANY W iiZĄOZlE POLSKIM. 

=== Z Warszawy d!lnosz~, że n1eha· 
s:ar:ął ua z~porzt>. Poło~one na wem ustąpi minister spraw wewnę· 
turzo !do(e zdołano jedna~ szcz~· trznych. Jako BaStQpcę jego wymie· 
śi;wie usuo~ć i poci!\3 bez przesza niai~ gal!<ety posła titaoisława Tbu
kOd p<-j€chał dale-j. Ziirz~dwno ~uta lub tet .. wojewocle ślaskit·gu 
śledztwo i dotychczrs aresztowan'l Bliskiego. - Konkretnego jednak· 
3 bandytów. że nikt powiedzieć nie może. Z 1zna 

.. YYS 

K--rpus ochrony pogranicza, spe1 c~yć naJetyJ że ~aden z ministrów 
qa nie sformowany do strzeżenia i nie podał si~ do uwolnienia. -
g1 ani c wschodnich roz~oCZ!\ł od 30 ! 
paź jz:trnika obsadzanie 6;·;-tn cy Maszyny do pisama, liczenia 
Budowa st .ci• łq•:znoś!!l ~, .. st~pn;ł'! 1 i do szycia 
m: b o i w najbt;ższym cz._,sJe b~ Poprawia 1 ca,.&el 
d z e ukończona. BlRUTA DERGlNT- RAWICZ 

Do Lwowa pr~ywieziooo i OSi • 

dzouo w wiązieniu szereg mebez. 
ptecznych bandytów, którzy od 
dłużsl;ego cza::~u t.;;rroryzowah miesa· 
kańców powiatu jaworowskwgo. 

.Ma;ą oni na s:~mien1u kt!k..,naś "ie 
·zbrojnych nap~>dów i ra buH&ów. 
Osta.t.nio napadli z karabmarm w 
ręku na gościńcu pod S .r.ttm na 
wracają,cych ze Lwowa 6 kupcow 
i groźbą rozstrzelania zmusili tch 
do oddania gotówki. Bandyci stan~ 
prawdopodobnie przed s~ d e m do· 
raźnym. 

Dz:eoniki pulskie donoszą z mieJ• 
sca postoJU kometldy grupy pości· 
gowej, że przecl w,cz;oraj banda W o i 
mka napadła na folwark Popowce 
oddalony o ki!ka kilometrów od 
Podkamienia i zażt\dała od właści· 
cu:la folwarku Fawęckiego wyda· 
nia pieni~dzy i kont. W oba wie 
pr~• d śrnierc;~ wydsł Faw(;cki po· 
lecenie przyp1 owaaztmia 4 koni1 
które cddał band~tom. 

przy uUey Augusto Stolfeld 34 (róg 
ul. Colombo) adres pocztowy ~aixa • .x· 

Curityba 

-------------------------
Trudności wiecu ogólno· 

polsk•ago, 
(Oo kc.ńczenie). 

Hość członków danej organizacji 
byłaby taka, jakll wykazałaby lista 
wvłat człon!!ostwa. Fikcyjne człon 
kostwo, byłoby w ten sposób unie· 
mo~l,wione. DuJegaci wybierani by 
być mo~li co rokuJ op~trzeni zaś 
listą cdookó w w imieniu których 
głosować by mieli, wu~iehby i!ł 
( ist10) mieć zawsze przy sobie na 
zebraniu, posiedze!liu Delegacji, cz7 
wiecu. Konsulat R. P. mógłby po' 
świadczać raz !la rok prawomoc• 
aość d~h-gJtOW.J prowadz~c w tym 1 
celu liste tychże. Bez pctwłerd3e• 
ma Konsul&.tu, daBY delc> ~łt nie 
m•ałby prawa reprezc~otGW10iił ~wej 

USTAWOWE BWJĘ rĄ w POLSOE. organtzacji wobec krJ.;u. Obecnc.ś4 
ws~ytttktch za t wi~rdzoa ych przez 

Spra 1ę uregrdowania dni świą
te_cb w.ch obeJmUJe projEkt rozpo 
, r • ·m.a Pręzvdent~ ił~.e('myp~~ 
lit(ł uchwalony na wmosek mi• 
nister€\twa pracy i opieki społeez• 
nej pi'7.ez RadQ cniOlstrów w dniu 
15 br.n. Rozporządzenie to ma być 
W\ dani,! w naJbliższym czasie na 
p~"d"'tawie ustawy z dnia 31 lipca 
1924-. o naprawie skarbu państwa 
i p 1prawię gospodarstwa społecz-

Konsulat delegatów, tub prawi iło· 
we zastQpstwa tychże, decydować 
0-f W'JSia czy np daoy wie•; w Ku 
tytybie ma mteć chara.kter w1ecu 
ogólnopołskie,o, be~partyJtli:go, czy 
też nie. Brak gi1JSU ehochżb~ Je<Jae. 
go delegara1 mógł by uoh:w-ttni6 o
gólnOpCJlski cbarak.ter dan.,~o wiecu. 

Mai"c dobro sprawy polskiej tu 
celu, wska~anem jelit zaataoo wie; 
nie się nad wyżej pn~eds'awionym 

De&v. sposobem roZW1ł\zania poruszoaego 
l.,o?;~vrządzenie przewiduje świą· problematu, i to b:!& u przed ~eń. 

lo \l tm:e następujących dai (prócz S~dzQł że takie rozsLrzygoi~cie tej 
DlPdZ el): Nowy \Rok 1) stycznia) KWestji b~dzie bardzo lojalne i de·r 
Trz(.ch Króh (6 styc~nia), Trzecse· mokratycz!le, a przecieł 0 to nam 
go MaJa, Wmcbowstąpienie Pań· wszystkim chodzi. o ile tej sprawr 
s~ie ~oźe Ciało, Sw. Apostoł~w nie załtttwimy1 musimy się z tern 
Plotr~ 1 ~awła (29 czerwca~, W~u~· pogodzi(§• że Kurytyba absolutnieł 
bowtiQCJe N. P. M. (15 Sierpma.1 l nie mo~e się wypowiada4 w 1mte• 
Wr-zystkich Swic:tych l) iistopadi!)1 niu szerokiego ogółu kolonji pol· 
Nitpok31aoe Poczęcie N.~P. M. (8 skiaj. Rozwiązanie tA.3j sprawy w ten 
grtJdnia). pi~rw.;zy dzirń Bożego sposób Jaki to przedstawiim, nie 
:Nal·odzenia t25 gtudnti!). Je'it Jednak łatwe i wymaga duźo 

'<.dług proJektu w zakładach dobt·ej chQCi i pracy, Kto ma d;)• 
pracy ('Ł wyjątkiem sltfepów), w bre l.h~ci i pifJime cele# zapewne 
których pracownicy w większości aie stroni o.d pracy społecznej, a 
nakż~ do jednr_go nie rzymsko. takie jednostki kołoaja polskll po-
katohckiegn wyznania, doi świ~t Siada. w1~c zatJrils~am do d~ieła, 
tecwe: Trzech Króli (S stycznia)1 a może · da siQ co zrcbłć. 
\Yn!eb JWSt!lpi€nia Pańskie, S w. 
Ąpo~tołów Pi(;tra i Pawła (29 czerw• Powi."acajj\c do poruszonej przeJ:e 
ca).t WoiebowziQde N. M. p, (l5 mrue w p;)przednich artykułach 
sierpru~), Wszy.'31.itkh Swif!trch t) sprawy zwołania bezputyjllego, o. 
łisropad.1), NieplJkalc - e Po ..... ·c• g·~ l'lctllni~<ki~grJ wiecu w Kurytlbie, 
N. M. P. (8 grudu;a;, iUTJHq b~ó i .t,; •• t.i:'' ... :~ •:• d m11 stronoic%t:·g , 
zast~piooe rzPb uiE-mniejs~ą iiczb~ wtecu koła Wygwołenia, oświad · 
dni świątecznych. uznaaych przez czaw, że projektowany wiec nie 
·wyznanie wi~kazości pracowników mote przyjść da skutku. Chociażby 
za obowiązujl\ce. bowiem zniweczył rezolucję wiecu 

Projekt rozporządzenia dntyc~v ostatnif-go, to je~nak nie byłoby 
Ó • ••.r ·-'~ -r i~· 7.\łrbiJW •ć <'harakteru praw 

f l1ICŻ lH'i1Cy Z:..,.Jt;•«!.l€J l u .i,,.·~ 
teczne w rolnictwie, leśmetwie i dMY?le be.zstrcnoego, a mianowtcte 
og:·odnictw;t.': · moc obowią7.ujacą z tych samyeh powodów z jakich 
rov.tlo ~qdzeww t." wa ot r.yruać z oazwahśmy stroboiczym i tenden• 
amem 1 styczuia 1925 r. cyjtJyw wiec ostatni, Fakt ten stwier, 

MiENIE POLSKIE Z't&BOWANE 
PRZE.:. MuSKALI WHACA W 
DALSiJYM ClĄGU DO POLSKI 

się nie roote. Oświadc~enie to nie temente cidadaos brasiłeiłOSJ nar.> 
jest oznak~ bt- .s b\ośc11 lec~ stwier. de1X1'lb de ser di_gnos d65 seus 
dzenjem faktu a•ltepassado51 Ja nos primeiros me• 

Najł~pszym dowodem, te uchwa· zes deste anno, na occasiao de 
ły wi~~u k1nytybskiE>go nie mog~ inaugurarmas a humilde S.Jciedade 
byó wyraz~m {.~ół\' k.olonj1 nrlłski is e.,cote:ra Sa -,feHcianenseJ escolbe· 
Sił liczne lt~t f z protest· m• nrz~ rac-s por nosso o distico q te resu· 
ciwko ucbw ,_cłom oslatnt~go wiecu, me o idea l dos e~tudant€s polooos, 
które otrzymałem nie tylko z naj· escolhido por coocurso e vota~iio 
dalszych prowmeyj Par.my, ale na• ge;:al. · 
wet z 'ianyca slaoów Jak nbvwd.• Et l o traduzido: ~nas minnas for· 
tds!.ue ~tanowi;.ik~ ·t,ajmuJa w t~-i Q l8, da minba vłda di3pó! sempre 
sprawie niek~órzy ob~wateta . niech bo1ldoso O,ms1 meu lar amado, Pa· 
posłuży !:Iorr.spondtjncja p. SL Z .t· lda q wrida, cont1a at~ q tes dos 
Ie wskirgo z Po. to-U [Jiao. Oby · bosi es te,ts•l 
walel te o, złotył swoif'go CZllSU w E •te s v .!rsos, lany t dos nos ge' 
P. K. K. P. u poarednictwem o~rosas C(•rac;ó s S~LfalicianenseaJ 
t\onsu:atu j%tr.:o tys1~cy mi!re . s._,,~ pro.lu~iraill o ( ffeil.v, q'l" ptoduz 
J rltit o.. 7.() -n1.t, ża oszczęino~ i urna boa sement•~ l;n.c; ~ria a tfjrra, 
złt.)ŻOU' ~, i'ti sce •me powinny l \.hl,..td•l urna copiosa colheita. A nos• 
plzepaM• ~ ~c zwrot tychże. ~u· sa soci!Hl.ade e urn passo de pro• 
wmien oastąpić rHi jakiej kol w1ek grl?sso ll·'1 oo3sa orgs.nisac;ao1 q \l"' 

formie wygodnej dla Rz,duc Czyli de simpies escoteirot~1 ja em oa::te 
p. St. Z, nie ęodzi sią z uchwała vassamos a sr.r socios do Tit"o 672. 
wiecu, w której domaia sif; •oieu• A Baodeira Nacionai1 q Je as vvs 
Stępliwie l bezzwłocznie~ zwrotu S:lS delicadS'.S Wij. 15 prepararam e 
pożycze-t i wkładOw1 stawiając Pafi• <łS v..>ssos labios tornararo immen 
stwa W I'<Jii j&Kby DiCUCZciWt>(;O o:;aLLent~ prrciosa , nii,o. e Sómeute 
dłutnak · c.> uc&~wiAcie godzi w ho. d mais grata e a mai3 preciosa re 
nor tuL !i&t!J Polonji compensa ans DOS30S esfor((lS d e 

Na w;eca kt~ry z1mierzałem do' gymnastica deste aono, mas e espe· 
prowadtló do skutku, chciałem ciałooeote o iman q11e continuamen. 
przedstaw1ó wmoski ujęte w sto te ha de attrahir os nossos cora 
sown~ form~J a maj~ce na celu: <;o JS, a estrella polar1 a q u al com o 
1) uzyskani~ kouwNsyjnei ztmiany ag•llhas magneticas, dingir se-hao 
obhgac,, l pa ód, wnwych1 2) sa bez ad nóssas mentes1 qilando n v JI"Yi 
pteczen. ' ~it ... ) o1$łe l polskiej emigra• das pelo turbilhiiJ das piiixD.!S. Co. 
CJI odpc wicdm~J opieki; skierowanie m'> a e:otrdla polar na Polonia. o 
jeJ do a.'M.tny z wvłtlrzeniem sta• cruz~iro do suł no Btasil, scrvir· 
nów p~łaocnycb jako nie odpowia· aos a de §lilia para no~:~ mostrar:n ns 
da)~cycu Pol:t.kom rolnikom; w prze• d•gnos de tao nobre preseute. Nao 
cawnym razie wypowiedz~nie siq podds off.::rec:!r oos urn mim.> mais 
przeciwk<> t:m graCJI do Brazylji. grato, dar.nos urn penhor mais 

Termul łwnwers\IJOeJ zam1any valio:3o1 do q 1e es~e symb ~ lo sa• 
państwowych t)bllga.cyt (fllilionó grado A nossa hoFJra es!a emt~e 
wek); u_ ływa. 1 go stycznia 192ó r; nb0rada em defendel•o e os ideaes 
~ te~o powodu ta CZQŚć re~ołucji qJe elle represeola. Od nossos la• 
miała br~ przll~ ({oasulat zatelP.gra ba,_· s s~ntem urn prazer im menso 
fowana do liiS~ąą ~Hn. Skarbu da poder beijal·o. As noasas mi )5 

wyznaczyło 2 złj). (3$600) za mtł. estremecern de jubilo em poder 
jnnówkq~ W2•~ "').:r.ą w1ec pod .~wa• '.łp~rtal (). 
gę, te obJiSłCN te płttc._•no tutaj po E~ 'lltdmos de a!eg ia cal'ltando; 
2 do 4 miirej:i.}w u sJ.tuk~, wła· •SJbre a imweosa nava'J brasilem:l 
śdciele mil1on6wek, podd&ją::: je N )S m omenfos de tas!a ou de dar, 
konweraji, me byltby pokrzywdze P.; ira sempre, sagrada bandeira, 
ni, ą. !}a we~ mogliby na tem zrob!ć Pav.IhaJ dJ jusL<;., e do amor•! 
intere$. Pofl,stwo tłotskJe dawało V va a Bandeira Q.o Brasil! 
Qam samo farHlQ wyjścia, &Nj~c na. 
letało z Qie; korzy~ht ć, a nie ssu• 
kae wyjścaa mneg ~, cuHtit>m nie 
właśaiweso W1cc do którego zdlł · 
talem., ni~ przy ctzje do ·ak lłku z 
przyczyn podanych w n7nielsz;emJ 
to też, dobre i togic4q~ rozwiazanie 
kwestji ob 1ig<Acji pań'jtwow~lch, U· 

padło (Dr. Sz Kossobudzki, na o 
statniw wiecu poddawał tQ sarną 
mySI, ale na to nie zważano), Na· 
leży sir: Jednak spodziewat; te Rzfld 
polski sam załatwi t(j €prawe; w spo· 
Hób naibar~L~iej odpowiedni. 

Posel"t'vo Pęlskie Nr 1,.6ęt~~ 
Rio de Janoiro 18 wr.ześ 1ia 1924. 

Wiebny Ojcze. 

Potwierdzając odbiór onegd~.~.j u' 
trzymane~o pisma Ojca i obi.& f(Jto• 
grafJi spieszę pvdzi~k.ować Mu :lllj• 
serdec~niej za te prawdziwie pol 
skie powitanie i tyczenia, które mi 
Ojci\·c w swem włas~em i w imi~. 
oiu kolonji i szkół Feliejaoowskich 
wyl·a~ił. B.Jg zapłać za te dobre 
sł->wa. Jl ~dl& wi one jed :~ t\ z pobu 
dek więceJ do pc$wi~c\;;nia si~ jak 
m g~ na~łepif3J memu tutejszemu 
zad .l OlU dla dobra OJi~Z~ t l y i ży · 
j~cy1.b tu rodaków. Również ser
de\..lDie pozdrawiam młodzież szkól• 

pracy włożyć mus~eli1 by zad!lniu 
tej wai1(•i i 'lStytucji naukowej po. 
dołać. 

Uczniowie prz;-;dsiawi.di materiał 
nieied::lolity, byli mi~dzy nimi zdolt 
oi, ale było wielu t:!ki~~, któ~Jm 
zadna sz~nła nie po'llo!e, byli na. 
wet tacy, którzy zahdwia czytać 
i pisać umieli. Przed nauczyciela· 
mi stawało wiQc zadanie bardz~ 
trudne, mush•li ułożyć odpowiedoi 
prog1"am nauk i zasioaować mdo· 
dę muki !ak, aby z lekcyj wykłe, 
danych korzy.,tać mt>gli wszyscy 
qczuiowi~ siedzący obok siebie, a 
aaL~>iCi do 5·tej i 6·tej hlttsy ~ i - ~· 
doi hC:&łlCY 11 lat, drudzy 16 i 17 
lat. W Jąz•{lta portug'dskiru wykła. 
dan ·; gramatykę z uwzględnieniPro 
cz..,ści mowy1 flkładni , ot.is6~1 
p!:ośb, list6 w. opowiadań i t. p. 
geogr~tfją ze azczeuólnecn uwzglą · 
dnieni~m Brazylji i Parany tudzteż 
hislorJę llra~ylji. W języku polskim 
uczono przyrody tj. zoologji, nota· 
niki i f1zyki, geogt'afji powszechnej 
ze szczegółnem uwzgh:dnienieQl 
Polski, historji powszechnej i Pol' 
ski, geometrji, rachuoK.ów erc. etq. 
Nauki udzielano w teorji i prą· 
ktyc41nie. 

Nie przytaczamy lu obszernego 
t~g ~1 sprawozdania z braku miejsc?, 
Zaznac~vć t~lko musi!lły te ze swe' 
go trudofg) zadaaia kierownicy 
Szkoły Sredniej imienia Henrykil 
Sienkiewicza wywiązali się, o ile 
to od nich zależało, ku zupełnemu 
zaqowoleaia a jcże~i ~aqważoi.W 
pewne braki w wychowaniu i kształ· 
~ceniu uczniów tej szkoły, lo winni 
temu ~a, jfdyoh rodzice, któq(-b 
współ;m1ca w wychowywaniu ich 
dzieci przetłsta wi..tła się pr!~Wa ź ~i e 
niekorzystnie dla szkoł\1. ZdarzllłO 

• ł 

srę na WE: t kilkakrotnie, że rodzice, 
zamiast skarcić chłopca winnt'go4 
uspo:-awiedliwlali go lub te! niesto· 
s n:ne.JJ gadat11em utrwalsti swego 
syna w uporze. 

Stosunek u,,znit'lw do nauczycie, 
,,, z WYJątiliei:H drobnych zajSó był 
pop rEI. WfiVJ a p~;d konie~ roku tl ~b 

wet najb&rdtiPj n~espot>ojoi uczmo
wie r~nstali się ze SWJm prof~sota· 
mi serdecznie. 

Gdyby w:c:c rod~ire wytrwałe i 
rozsądnie wspólnie ze szkul~ pra• 
cować cbcieh, to je~te-śmy p-zekJ• 
nani, że ze Si.:koły Sredniej Zwiad:u 
Polskiego im. H. Sienkiew1cza1 po 
jej ulwńczeniu1 wychodzi!iby mla 
dzi~ńcy "'oietyHw przygotowani umy
słowo do życia społecznego. tłłe 
także i dobrze wycbowaoi. 

C l zlś do poru-;z meg:) n!ł wst~ 
pie próJut•·matu, to powwn1gruy sit: 
obecni~· ~t'lr<tp1 b1 k·Jion)d poi.,ka 
w Paranie, mo&il' si,ę w przyszło 
śc& wyp .wiadać b?.zstl'tJOilie i sa 
modzi41J~e, Projekt podał~m, a Sz. 
Czytelni ~!:- zechce go osąd~ić; 

St. Bessol. 

--~P::-a-p":""ie-ro_s_y_' ..,/'f~E:"':'A~D~O~c-~ 

La Rnine 

ną.. W pro~t icpponuj "co przf.'dsia 
wiajlł się jej 9Joj<3f€ji na f A,;graf1i. ~ta; 
Nie w~tpi-J. ie pod swiatłem kie• 
rowoictwem Ojca b~dzie ona d<1lej 
szła po tej r:o!skiej drodze, w pt·a. ~ 
cy i przywilłnniu do Religji i Oj
czyb.lly, a Jeżeli ja z mej st•·ooy 
mog-3 w _('z•·mkolwiek być JOn!"r . ~ 

Obowiązkiem więc n~szych Ro· 
dakow jest nietylko wysyłać dzit:ci 
swe do Polskiej S~koły Sredni0j 
Zwi~~ku Pulskitgo icnienia H~myka 
Sienkiewicza, ale także z tą szkc• 
l~ współpr-acow. ć tj . tak poslępo
wać ze ~wymi dzircit jak to do· 
kł&dnię okrt:śhl!śmy · w a'lyktile 
..vst~pnym nu:::ne;.·u 86 •Gtiztty 
Polskiej c. 

TU1-'\S'l.il'li"'·' Wł&:!'r.llkHl'ł 

------------------------. 
Koreapoadeacje~ 

(Dokończenie) . 

Sim! defeoder a Reli~iao, a Pa
trj~J ·• F .. -. · , . a o nosso mais 
suol:mr- "J~ L bt;~J defen<:!er ~ste 
ideał ~ .':~fe!lder a v :Ja, a vossa 
honra, r'. v•1ssa preciosa existencia. 
Soffrer somente s~ria sacr.fido pe
q,Ieno <1~->mau=J plłrlt aJ1Jdar vos a 
consegutl !a-. subhme ideał Purłl 
nos se• .-~ nru prt-.ser derram'lr ate 
a Ulti(Oa goHa Jv oosso saog11e SI 
a Rd!g•li·,, a P. tria e a Famllia 
dtsto P''~c.sarem. 

1}.:U ,S'.&•Jie luo pj uct.hivm p<"·J-~ ~ 
S~IJ Ojca najzuvełnieJ mn& dyt~po· 
nować - najchQtniej uczyaię co n 
będ~ mógł. U 
Ł~czę wyrazy prawdziwego sza. n 

c11nku i powatania. JURYSTOWSKI U 

PapH!rosy »VEA.UO· LOTUS ~ 
mic-lsEsnt/1!'! d~>hk ·-1 trt:• 0 

------------------------.-
Szkoła s·rednia Zwiłzku 

Polskiego lm. Henryka 
Sienkiewicza. 

0 
~ 
E 

Nowym 
prenumeratorom 

dostare•amy bezplatałe 
p ocząlek nQwej p«nvieśe i 
.Bojowuik o wolneść• 

HM HM *F 

Do Warszawy przybiłY ~ RosJi 
cztery wagony zaWłflają.ce m·ente 
połe~kie . t et. wakuoWiiDe ua P•'dst&· 
·wifi ukł ,~ · u w Rfd4e. B~ło w nich 
39 ... k zyń I'Qkopisów 1 ks1ażek z 
biUljvtckl pllbllczneJ w Ptotrogro 
dza~ ; daleJ ~~abi~ 1 m:ecz Kuśolu~z. 
lti :c. Er~mit"zu.-mitra bu:;ku~Ja z 
ł.at dry przemy~kL3j i 491 pieczęci 

dziłem na dwóch przedwiecowych 
vustedzemacb, w ktorycb brały U · 

dz1ai osoby z IOZW(litych kury 
tyb:iktcb organi&acji Pierwsze po. 
aiedZtlDie odbyło się w prywitlnem 
mll .. sdtamu 17 go hstup. br., dru• 
gie1 na skutek mej pruśby. w Kon· 
sulacae a. P. 20 go l1stop br. Jako 
J6deo Z •DICJ3tlWó'W ~)!Ol · SI łl pr&e• 
CIWI:o uchwałom Wiecu Wyzwolenaa 
1 rzt:cto&lt maJąceg!) się od oyó bez• 
pa.rł-yJnt-go1 ogóloopolek&•!go wiecu, 
stwierdzam, tcs w Kurytyble t<Jkt 
wiec w obecnych warunkach odbyć 

Nas tJo~sas Vrll&.S circula o nobre 
e ard>•nte sr..ngll· polo·to1 q 1~ ge 
nerOS1,n1•'nte SA derramvu ,,a eda. 
de mt.d•łł, ale merercr o tirulo 1lo• 
riosa de anto.mur? da H~łigiao e 
da Cłvttlsa<;ao. S1m~ oa f1lhos 1os 
descendeotes de 0-tReruiro, Sobieski, 
Kościlllzk:o1 Ponhtto Mski, presen• 

P. profesor M·.Jdest Nirrfoi Fa 
larz, dyrektor obec1y Szkoły Sre. 
dniej im. H. Stenkiewicza przedło· 
~vł'delegacji szkolnej Zwi"zlru Pol 
sk:ioga obszdrne sprawozdanie z 
prac s&koloych tej szkoły w roku 
t9a,, Sprawozdanie to przedstawia 
oiezmierne trudnoaci z jakiemi 
kierownicy tej szkoły wałczyć i ile 

P p Kudcy ·i Pr~emy
slott~~cy c~ytajcie! 

Organiz:ator działu maszyn rol· 
aiczycb przy f1rmie Sociedt~de Com
merciał Limita da, p. Stanisław He s . 
selł wyjeżdża do folski w spra· 
wach handlowych w czerweu 192ó 

(OokofiC'Z""'if> n1 7 '~'i st•onit>) 
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- Po Iska w~dług ostatnich 
zestawień statystycznych, ogłasza, 
nych w dziecniltach pelakich przy. 
chody pańitwa polakiego w pierw 
szych IO·ciu miesiącach te~ roiu 
wynos1łv 1 3551400.000 a rozcho· 
df 1~328,900.001 zlotycb. 

- Francja. Telegramy nade
słane " Paryża donoszą, że rzt\d 
franauski zarządził przed kililu dnia• 
mi energiczne środki przeciw ko· 
muoistom znajdUUlCVCh się we Fran• 
cji, a których dział&.lność w osta· 
tnich miesi~cach ~na\:zoie się roz• 
szerzyła i w wysokim stopniu za· 
niepokoiła Francję. Obecnie setki 
policjantow wpadają do środowisk 
bola~ewkkich w Par~żu1 ar.eszt1.1ją 
ich i kocfiskują ich pisma agita 
cyjne. OkiSzalo s!ę przytemł że rz~d 
sowiecki popiera ten rueh komuni· 
styczny we Francji; szczególnie po 
uznaniu rzq.rlu sowie~kiego pr~ez 
Francję i po przybyciu jego amba· 
sadara do Paryża ruch ttn niezmier· 
nie 9ie powi~kszył. . 

Podczas Jednej z takich rewizyj 
u komunistów został zabity wy· 
strzałem z rewolweru inspektor po• 
licji Jean Fagnet. 

Rozpoczęło się te;:a~ wydalanie 
z granic Francji kamunistów zagra 
nicznycb. W ciągu jedaej doby wy• 
dalono ich około 500 Inni Sl\ a· 
resztenvani i karani sądowm{>. Mię 
dzy wypędzonymi komunistami. 
znajduje Sifl sześcru Polallqw. 

- Denoszq z Paryża, że rząd 
fiancuski zarzadził pntyezkę wew· 
nętrzną u sumie 4 bilJonów fran 
ków. Subskryp~ja tej po~yczki jest 
jtJ.~ prawie wypełn!ona i zamknię!a 
zoatanie z końcem tego roku. "ft.{i .. 
nistel.' sk~rbu c•( mentol oświ. d czyi 
że Jest to ostatnia pożyczka, jaką 
:Vrancja zaoiqga. 

rzytelniajllce. - Dnia 15 bm. do· 
.:;lała sie do ambas?..dy sowieckiej 
ni-.Jaklł Mary D1cksonł aby doko 
oać zamachu na życie Kras:sina. 
Pani Dickson jest Rosjank~ po mę. 
żu lecz Ą,merykanklł z pochodzc .. 
nia. UwiQziono ją i odstawiono do 
więzie ia. Przyczyny ! go prejekto· 
waoego zamachu nie są na razie 
znane. 

- 'Vłochy. Donusz z Hzy· 
mu1 że matszadek Gadoroa1 znany 
z lęski, poniesionej przez Włochy 
nad rxeką Piave, został przywró 
conj do czynnej służby. 

- Senat włoski udzielił rz~dowi 
votum z1ufania 206 głosami prz€
ciw 54 Jesttonowe zwyciestwo Mus· 
solinięgo i stronuictwa 1faszystów. 

- W Cremo ie dokonano za. 
machu na życie deputowanego fa· 
szysty Roberta Farinaccicgo, uwa. 
żane~o za prQwą r~k~ Mussolinie· 
go. Farinacci nie zo8 ał raniony. 

- W Turynie uwieziono 34 ko• 
muni:~tów, w chwili gdy odbywali 
tajBe posiedzwie w pewoym hotelu. 

- Wiadomość nadesłana do S. 
Paulo ze sfer urzędowych wło · 
skich inforwuje, że rząd włoski 
nie moze zostać oboj~tnym na wy' 
padek1 gdyby Hiszpania opuściła 
prote .. t,>łat nad .Marokiem Dotycb 
czas WłJch.y pozustawi&ły swobodę 
dztałania w Maroku Francji, lecz 
w pt·zyszłości i Włochy takte lą 
sprawą sit:S zaimeresają. 

- D.lno~zą z Wat~·kanu ~e w 
dnia 14 b. m. odbyło ~;,t: w koście 
Ie Sw. Pawła drugie uroczyate czy. 
tanie ogłoszenia roku Swiętego. W 
obecności Ojca Sw., Mistrza cere. 
monji, i licznych dygnitarzy kościel· 
nycb, prałat Capotosu odczytał pro• 
klumacj~ .. poezero udał się do Ba· 
zyliki Sw. Piotra, gdz;ie ogłosił ca• 
ł mu śNi a ta katolickiemu słowa 
OJca sw. uznające rok 1925 za 
ŚWięty. 

- "z"d jugosłowiański wypłacił 
w tych dniaęh Francji półtora bil· - Hiszpanja, Do:1osza z Ma· 
jona franków tytułem czt:ści długu drytu, ze wojskom hiszpańskim w 
austriackiegol jaka przypadła do n1 roku udało SIC: odebrać 'powsłiń• 
zapłacenia ze strony Jugosławji. com kilka pozycyj w Mthje\'ek. Przy 

- Kwestja religijna w Alzacji ~takowaniu pozycyj w Alifajal po• 
i Lotaryngii doszł3 obecnie do osta nieśli Hiszpanie dość dotkliwe straty 
tfcznych gra .ic. Jedeo11s'u dcnuto Adrni ał M.agar, który zas:ę 

. wanych ah~ackich ztnt~ło swoje puie generała Pe~ma de Hivera w 
ro1.mdaty oś w m ezau~c, że przy m4 rz&dacli Hiszpanj 141 zawiadomił pra• 
pon0wny ich w ~bOr do parlameutu St:J że oprOźoiani~ doliny Spinozy 
tylko pod warunkiem. że wolno im została ukończoDe i wojska hisz
będzie walczyć o ~~ligijny program pań~k\e pr:&eniesi,,ne na inne sta 
katolików z Ahmcn. nowiska strategiczne. 01\azuje si~ 
· - Doia 13 b. m. ambasador z tycb .ruc!ló strn.iegicznjch, że 
sowiecki Krassin prze.dło~ył prezy .

1 

mil:~10 wszystkie. wiado~ości. poci~ 
dentowi Fr~uc}i swoJe hsty uw•e· szaJ!lC ł stanowisko WOJSk htszpan· 

s kich w Maroku jest z każdym 
dniem słabsze. 

W bitwie pad Latache zginął od 
bomby jeden z głównych dvwodców 
POY/Stańców marokań3kich1 Arbibem 
Hełima. · 

- Z Madrytu n' ~cliodzf\ wiado· 
meści., ż.e z pow du cofania siQ 
wojsk hiszpań3ki h ku wybrzeżlJ 
Morza S.-ódziemuezo zachodzi oba. 
wa, aby aio prz 'szło do 
za. wikłań międzynarod( wych szcze• 
gólnie ~e wzgle lu na Gibra~· 
tar,.~ b~d"cy bramą, prowadząca do 
M_orza S:ódziemnego i mający wiel· 
kte znaczenie dill angielskich inte. 
rcsów koJonjaloyc~1. Napr#eciw Gh 
braltaru lezy Ceula1 uważana za 
klucz od tej braan i będą<::::! w ręlm 
H1szpan6w1 zoa~aJ r.ycb w przviaz· 
nych stosu 'll::acb ~ Angl]ą. Otóż 
Hiszpanom gruz· u rata Centy, a na 
to A\lglja pozwolić' me może. 

Opróct t~go F: aucja, Anglja, 
Włochy i H ,szpao· obawiaJ~ się 
ogólnego ruchu m ~.ułmańskiego w 
Północnej AfryceJ . szczególnie w 
posiadłościach ty~ p .ństw1 skutki 
wi~c cofania ~ię ~jsk: hiszpań 
skich ku wybrzeżu Morza Sródziem· 
nego może mieć bardzo fatalne 
skutki dla prutekloratćw Aoglji. 
ł.francii, Włoch i Ifs.zpJaji w Pół. 
nocnej Afryl!e. 

- Ost!l.toie wiadomości zawia· 
damiają, że ·w 1\ła~rycie Jm~.ią U· 

porczy we pogłosl i, te w Maroku 
zbuntowały si~ piel iona Anuherów 
i ~parły wojska hiszpańskie t. ich 
pozycyj na wybrzeżu morskiero 
mi~dzy Ceuf& i Tangerem. . 

- Korespondent dziennika an· 
gielskiago ~ Daily Mail~ w Taoge. 
rze telegrafuje1 że 80 tysięcy woj· 
ska francoskiego szwbkim marszem 
zdąża ku granicy Maroku hiszpań· 
skiego. · 

- Chiny. \Viadomości nade• 
słane w ostatnich dniach do Lon 
dynu informuja1 że jeat bardzo 
prawdopodobnem1 że w Cbioacb 
W) buc~ nie pow 6 a rewoluf!ja1 z 
powodu nieporozumień, jakie wy· 
buchty o władzę między geoeralami 
Chang Tse.Lmem i EengYn•Ksian· 
giem. 

- Przedslawidęle oocych mo 
cat•..:fw oświadczyli oowemu rzado 
w· chińr:;'·iemo1 że uzna;ą go jako 
l'Z d .pr wy, alę t)lko pod war:.~n• 
ki e m p1 zyr&eczenJftJ że t'Ztld ten 
uzna traklaty z wt1rte z obcemi 
państwami. ' 

- Austrja, -- Z Wiednia do• 
oąc;zc, że szewc Ja orek, który do 
ltouał zamachu na życie p:-ałata 

ks. Seipla; prezesa ministrów au• 
strjackich, został skuany na 42 
lata ci~żkiego Wi~Jziei'Jia, 

- Prezyde!l~em Austrji został 
ponow~ie wybrany Dr. M1chał 
Hiioisch. 

- · Anglja. Angielski dziennik 
:.Daily M~ilc ogłosił dp. 12 bm. 
se~z~cyjn~ wii.ł.domóść o bltskiej 
WOJOJe, m1ędzy państwami central. 
nej Europy i żP. ona odbędzie si~ 
przewa~nie we Francji i B •lgji. We· 
dług Lei wiadomości władz!ł dc;ty. 
czą<;e w Paryżu i Londynie o(rzy, 
mały zawiadomieuie" ze komisja 
wojskowa nie mot~ ptzeprowadzić 
kootroh w Niemczech i że te t;ą 
gutowa do nowej wojny zaczt'pnej 
i posiadają ukryte wojsiw w sile 
100 tysięcy żnłnier.zy. \V1ad .mość 
ta wyY.arła ogromne wrażeilie w 
k-ołach politycznych wojskowych i 
cywl)nych. 

- Niemcy. Rząd kanclerza 
Marxt podał sie do dymisji. Dymi. 
Bja została pn;yję~a. Prezydent Ebert 
powierzył utworzenie nowego gabi• 
n c lu ministrowi spraw zagr. Stres. 
s~mano~i, ·który Jednak misji tej 
Dle prZYJiłł. 

Str. ~ 

fychczasl>wy cl':..Hvódra wojsk bra' 
zyłijskich w stanie Matto Grosso. 

P. t;ene:ał ~ep.am•.t~eno cJa Uosta 
przybył do Kurytyby duia 18 bm. 
i objął już dowództwo tuteJ5E:<'go 
rejonu wojskowego. 

- KOMITET U'rWO!-IZO:-JY OLĄ 
UCZCZ~NIA ZASŁUG P. EOFtiUN. 
DA SEBASTJANA WOS-SAPOR· 
SKIEGO nadesłał nam następującej 
treści zawiadomienit: 

Komitet dla uczczenia zasług p· 
Edmunda Sl!bastJaoa Woś.Sapor· 
skiego podaje do wiadomościJ ku 
wielkiemu swemu załowi1 że wie• 
czomica dla trczczenia p. Saporskie• 
go, zapowiedziana oa 21 b, m. nie 
moźe się odbyć z powodu sprze. 
ciwu wi~kszości ZarJ:;j<:':u Zwi~ 1.:1 
Po1skiego. Mianowicie Zarząd h~n 
p~stanowił na zebrani u dnia 17 bm. 
odmówić sali na p:>wy~azy cel, cho. 
eiaż sala, jak o tern p. Prezes 
Zwiazku Polskiego zapevrnił sweg() 
czasu KomJtet, była tego doia.wolna. 

U..::hwała powyższa jest niewątplif 
wle wyrazem1 że Zwiazek Połslti 
nie solidaryzuJe eię z Rządem Rze, 
czypospolitej Polskiej i ogółem ko· 
łonJi polskiej w wyrazie swych 
uczuć wobec dostojnego p, S. Sa 
porskiego. 

Niestety Komitet jest bezsilny 
wobec zd€cydowanego stanowiska 

Wszystkim swoim Szanownym Zarządu Zwi~zku Folskiego - i 
Prenumeratorom, Czytelnikom i muai z przykrością przepr•sić p. 
Przyjaciołom redakcja "Gazety Pol- S. tiaporskiego za zawód spowo· 
ski ej" p!z~syła niniejszem serdeczne dowany powyższą uchwałą wspaMJ· 
życzenia."WESOŁYCH SWIĄT". n~anego Zarz~duc. 

· Z Kur~by Mamy nadzieję, że w pnys_złości 
.f ~V • • l podobnie przykra sprawa 01e b~· 

- Z POWODU BRAKU WODY, dzie miała miejsca. Mamy równiet 
zarząd elektrow~i »SJulh' posta• nadziej~, że ostatnie to zdarzenie 
nowił zamk~a·c światło dzienne i wyrwie z oboj«:tnienia chroniczne• 
sił~ elektryczną dla molorów po• go wszystkich tych członków, a 
czawszy od dnia 16 b m. w na· szczegółnie z icteligencji, ktorzy 
stępuj~cych godziaach każdego dnia; dotychcaas uważali poniekąd za 
~d godź, 6 do 6 i pół ranoł od 11 swój honór, st&ranne \.lllikanie 
godź do 12 w piJludnie i od Zwiłl~ku Folskiego i zadawalniałi 
5 do 6 i pół godź. po południu. s WOJ obowi(\zek obywatelski regu. 

~ _ ZM1AŃA W · ROrt~ENDZlE ł~t~~m wpła~aniem wkł~łek . , . 
5·GO KUKYTYBSKIEGO OKR:Ii;GU ~1ęcznycb. Mamy ~resz~•e .• nad.&te• 
WOJSKOWEGO D t h )ę, że w przyszłoact naJbhzszeJ w 

: 0 yc czasowy życiu i sprawach Związku P•!skie· 
k~z:nend~ .. ot tuteJSZego 5•go ~okn:gu ~o, tej najwi~kszej naszej placów· 
W~J~kow g13 P• generał Pedl? Fer· ki s:ołecLNej, wezmą udział wszy • 
re1r .. Netto: któ~y ~rz3z długte lata s::y jfgo członkowie i szczerze i 
z ~ałą ~o:~noś~tą 1 ku ogólne~~ eaergiczuie zajmtł si~ jego rozwo· 
~a owol~nui. ptasto~ał ten wysoKI jem, jego umoralnieniem spolecz· 
1 odpowted.ziałny ucz-.d, przesze~l n~m i jego zadaniatni obywatelsk~ 
w tych dmach na własne tą_d~me polskiemi. 
w stan spocz-yoku, a w m' ]SCe 
jego komendantem tegQ rejonu WOJ· 
skow,go został mianowany p.· ge~ 
nerał Nepomuceao da C~JstaJ dor 

Schowa}m\' do kieszeni fałszywą, 
ambic1ęJ prywatne intere3y i uu~y 
i zaczaiJruy wspólnie pracowao dla 

~~~ .. ~~~-r~~~~~~~ .. ~~~~-.~~~~~~~~~--~~~-.~~~~--~--~~--~--~~~~~--~~--_.~--~~--~ 

MESZHELD. brudnej i· ciemnej norze nadać WY· l •starszyzna c, sierżand, wachroi C tekawsi z naszych przybl;ży!i mi w sam wieczór wigilijny.+ wi~c 
K I gląd mieszkania Judzkiegq; zoie · strze i ksprałe. K .t ten miał wy, si~ do niemieckieJ gromady przy· zaproponował~m od Wiedzeme lult o ę a. ch~c .. ni porzucali Wi~C pr~cq i Wra· g '\d znacznie ~:Hzyzwoitezy mt słuchując si~ śpiewom i rozmo· ku znajomych, łOŻUj..;,Cych na prz:e, 

cali na swe lc~e. re1=1zta baraku; k· mendant . obozu wom. Sltsiad mój TomaBz, mł()dy CJwlcgłym krańr.n b · .. m~ku, (10k&d 
Ogarniała wsz~stkic!'- :i palia. Dwa 'iywtł bowiem skr ~je sympatJe dla tiOkół wtstfa!czyk klął w ts w~ f a' nie dochodził JUZ gwar u~vCZ} ::;tt.ś.:I Wspomaieoie z nicwoli 

ros7jakle,i. lata jednostajol'go· ·3ycla w n~dzy Niemców a wśród ~ołntcrzy rosyj· mitmie. ciemieckiej. 
prz)·tepHy umysły; dawoo już o;;ta• f=kich dozoiUiąch jeńców było wie - Weselą się te psiekrwie1 za· Spłu~ąt w stron~ )szwabówc i 

Był dzień wigaliJnY. - dzień ra, ły gor~r.e dyskusje na temat . wy ni• lu koloniz;t6w niemieckich; za ich miast płakać kied~· hled!ład Ie· zgodztł s·~; poszliśmy w :1adz1eł, 
dości dla jednycbł wspomnień 1 ci. ku wojny1 przestaoo qtać się kie pJśrtdnictwem jeńcami niemiecki dwie zipie i ' żadne już mu Wilu. że uda su; spQdlJĆ Wieczór na po• 
chego smutku dla d ·ugich; w na· dy i jak się to skończy. Jedynie mi opiekowab sicy dość liczua nie• sie i Hindenburg nie pomogff,l gaw~d~e .1'. towarzyszaaJl Dłedoh. 
szym obozie ieńców 0 tys~ce mil listy z kraju, które raz poraz po miecka koloni~ t szkiencka. llył niewzruszonym opl~mistą: Tu jednak było już zupełnie cie· 
oddalonym od !!raju taki sam na długich tygodniach a nawet micsią. Znalazło się ięc drzewko dość od chwili kiedy »dostał si\}« do nie· mno i cicho, wgramoliliśmy się oa 
pozór szary, monotonny dzień jak eo.ch dochodziły rąk adresata lm udatnie imituJąCEl .rzadk!t w tych woli-a był!> to ju~ ·w pierwszych •genuą prycz~ c, T·Jmasz za.pallł 
inne. Od samego rana deszcz mo• · · · l ~... b dziły na nowo drzeroJflce •tczuc1a tJtronach cboink~! ptzyslaoo też z tu;:odniach wojny powtarzał upor ~ap'l ~~-p1erwszy z iJr .... eG\1 Jem~::c, 
notonnie bił 0 s~~by naszego ~· tęs!moty za swymi, za krajem, za miasta podarki. Zapalo~o świeczki czywie, że Niemcy •ledwo zip1~c młody chłopak, odwroc1ł su: gwat . 

. ralm, mdłe światlo dzienne zaledwie b · · l t • d b jakimś ludtkim choć y naJCięższym 1 dukoła drzewka, przy którym -tymszasem zipali tak już trzeci towme• zapcz1o Je nak, yśmy me 
pr~~~~ał~ do wnętrza. . ,. . ba 1 r be m tycia. ;:;;adła starszyzna1 cisnEJ1i siQ żoł• rok C naz sceptyczniej odnosili si~ spostrzegh łez śwltcącycb w Je'o 

k 
Y b 0 pie~w~zóy :.gerTmr.an :i~~cir: Nastawał powoli mrok. Oatatuim ni erze. - do· wywodów jego nawet ci, któ oczach, 

ra o ozu 1enc w w ~sz , . . d d ł .. d lJ . . t•~ ".. ~ ~ · p ·1· ś · tł b · pod ·edn~m· dachem w potwornie wys1Hnem woh o pę "'a meJc en . rocz.ysto~ó rozpoc.z~ła su: śpie· rzy. poc~ą l\owo ~rz.yzcawa., mu - ogas11 w1a a, że y su: 
dłu i~· szo ie rzebudowanej ze l wdzier~Aj~ce siQ wspomnienia - a wem: suro\Ve głosy żołnierskie nic• l rację. N1e dawał J~daak. za WY• l wybaczeć spokojnie-mrukoli\l To
s• f11-'1ko 8 ~ie·.· pmieszkało tu pra• jednak myśl powracałJ uporezywie mibsicr'nie kaleczyły piękną sycy. g ~ni\:_ z _nad~słane_J ~oresponde~ · wasz i 2i.Jahł j.akby na zJeść 
~re t~sią~ ieńdow _zaduch pano• do swoich, w wyobraźni !!la jarzyły lijską melodj~ tr.advcyjnej •O du cj1 wy3aw1a skwaphwH ~szystkJe św1eczk~ łojow~ przyjepiOOłl d() 
wał więc nie do opisania si~ obra~y wilji, nocy wroźJej, pa fcO ;htiche Wcinach~szeit•. Potem półsłówka, z których wmosko.\VBĆ pr)c:zy. Na słomaa.okach ze slomv 

Pr· 'W kl ~mr ·u~ do tej prz . ster i s l ' · ostb naJblits~n::h w t•bml trz roz"ioczął przemówie- ~ył~> można. o stratach w Judg1ach ryżoweJ leżeli tu liOkotem, jeden 
gni;t:;s~c!· ~tmGsf!r ·-dziś jmlnak i n l roższych, r .. t n l \\S, .... m 1 . t . rz ł słowao;i ewangelji gło 1 wyczerpamu śr~d~ów · tywnośu. obok drug•ego. Jed01 śład_em swe. 
·akiś J odwó'c ciężur ·.dawał się ui oJ! głych QhWlł vc.ś 1 ~ b :1 Z ~ft n:n ł(Wkój ludziom, dobrej ~ .~.L~dwo z~~rąs z głodu p~· go. towarzysz:! o.dwracah się od 

· l rz ł Pczać Jii~ atkirl.a ci żar" ktJ· A n d ~~~ tych wnporam ń. m ty c:.h wol~c. a nkoń~zył but~em w.vg:a zds<h~]'- maw1ał ku zgorszeolu ś~n_atb, ~rud~y nl:!ChQtme .spog\4. 
~~ ż ;v~kszał ni~ w min1·c; jak na. ch ć ramący b ourtow _ł m t~ p lk·~l z, mem pod adresem nuiprzyJaCJÓł sta~:szyeb to~arzy~zy" _kt~uy drteb dali na. JDtruzow .m~c~cych Ich raz. 
s!awał m~~k i zbiitał si~ w1ec;:ór Jlęk:. czy wi~je te. staną.sio Jesz. •fate.d~~<ltlłJ wyrązamini~z~omnej o lo~ swych żon •.dz~~Cl.. . myś\ania. 
wig tijny. ~ze ktedyś rzeczywJ~to~ctq_? ~~~~ t.o nad~~c•. w osta~eczne zwy u:st~~ Mrał z ?akatą Ja~~~t~ ' ~sob1st~ - B.> DłJ to też nie potraf1my 

Cisza ranowała zwłaszcza w na· ]Ut spoczęłll w leJ obceJ mem1? at'~)\ 1 okrzyk1e~ D& cześć JCJ porJoch~nkl.! o któqch me lubJl tak jak tamci, ani zebrać się au1 
szcj polskiej pt>łowie bar!kUi gdzie Stawały p~z~d o,czyma te długw wuaza. Z grzm1ało lrzykrotn~ ~spo~a 1ać,. a które podsycały w zaśt>iewać- gdera! Tomasz nieco 
skupiło SitJ kilkaset Polak6w ~ rt~dy mogtł 1 las. KrZ1'Żó'! ~o.sną,cy • h och .c, a~ m ~Ien.aw.tść do , wszystkle~o co skonfundowany. 
Poznańskiego.. Pomorza i Sł~ska. tam. opadał .. z dma na dZlen.. Posypaly się wspom~ienia z po. memieck•e 1 ~os.uaę d.la Każde~ot --: Właśnie ~i tam komu śpie: 
Kilku aby orlegnać przyinębiające CtemnC\ lUt było zupeł01e Po !a, raz po raz rozbrzmiewała zo· k~go . radowuły zwyc1ęstwa me~ wame w głow1e - odburkn~t ktos 
my a li: krzątała się nad przygoto· drugiej nitJmieckiej stronie baraku nieraka piosenka to znów dzieJ o.. mreck1e. ' ze swego posłania. 
waniami •świątecznemic. Dat·emne wzrnagałsi~ tymczasem gwar. Miesz' no sifJ najnowsł:"mi wiadomoada· Obav;iałcm sif$J by nie 5prowo· - Nu prz!;lcież kolEJd~ mogl4b}th 
jednak były wysiłk1, by wstrQtnej, kala tam na samym koń~u baraku mi z kraju. · kował .jakwj' uw~uiury ~ N1emca' roy za~ł'itw~ć -:: ~~c,ą! Tl,);11a.sz • 

l 
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Companhia Territorial e Colonizadora do Parana. ---
Niedawno podaliśmy wiadom'-'ść, i e w Kurytybie zawiązuje . się. polskie towarzy

!;two kolonizacyjne. Otóż dzisiaj możemy powiedzieć, że stało stę JUŻ _fakttr,n to, co 
wychodźtwu polskiemu w Brazyłi już _dawno brak b~.ło. I znowu zawdz1ęczac to mu
simy obywatelowi, który dla dobra 1 sławy PolonJt w 
Brazylji już tak wiele uczy,fił, który swe si~y, swoje wy
kształcenie i swój drogi czas zawsze poświęca sprawom 
społccznem. Zawdzięczamy to prof. Dr. Szeligows_kiemu! A 
owoce jego pracy są widoczne. jako prezes Związku Pol
skiego w Kutytybie podniósł to Towarzystwo na lep~zy 
poziom i usunął niejedno zło: Nie mogą by~ zapomma
ne zasługi jego przy I>rzyjęciu ~tatku polsktego. Z_nan~ 
jest to świetne przyjęcie polskich marynarz):' - a jeżeh 
było ono tak świetnem, zawdzięczyć to mustmy przede
wszystkiem Drowi Szeligowski~go, ja~o niezmiernie ~zy_n
nemu i energicznemu prezesowi Komitetu tego przyjęcia. 

, ~edakcj~- "G~zety Po~skiej" życzy. nowemu p~lskie~u Towarzystwu aby się 
~yslm.e rozWIJ_ało 1 wypeł~1to swe wdzięczne zadame. Ntech się cieszy ogólnem zaufa. 
mem t poparciem wszystktch Polaków i niech jedna sobie jaknajliczniejszych przyjacid 

jako prezes Komitetu bu_dowy_ pomnika . nie ża~o~ał 
ni trudu, m grosza, by pommk • S1ewcy" w Jak naJkro~· 
szym czasie wzniesionym. zc;>stał. <;J~y dzieło_ to s~częśh; 
wie do końca doprowadził 1 gdy jUZ pommk "Stewcy 
stoi gotowy do odsłonięcia nie spoczywa na laurach, lecz 
zaraz ze znaną sobie energją zabiera się do założenia pol
skiego Towarzystwa kolonizacyjne~o i tworzy je. . 

Nie wątpimy, że i to rozpoczęte dzieło poprowadzi 
ku pożytkowi i dla dobrobytu polskiej kelonji i że dzieło 
to stanie się z czas~m jego 
największem dziełem a zara· 
zem pomnikiem dla jego za
sług. 

-···- ........ _. ""-

Wiadomość ztchęcająca do nabywa 
nia tecenów oci towarzystwa "Ccm. 
panhia Territorial e Col nizadora". 

Kurytybska "Gazeta do Povo" z dnia 20 grudni 
b. r. :ogłasza następujący telegram: 

"BUENOS AIRES 20 grudnia! Deputowany ar
gentyński Delia T orre po zainterpelowaniu ministra 
skarbu p. Wiktora Maliny przedstawił Izbie De. 

putowanych projekt usta. 
wy, na podstawie której 
władza wykonawcza nie 
może w przyszłości obni
żać cła od importu her. 
wy brazylijskiej, jak to · 
dotychczas czyniła. 

Projekt powyiszy nie 
·=:zQstał jeszcze oddany pod 

głosowanie z braku po· 
trzebnej liczby deputo· 
wanych". 

KS. ST. PIASESKI 
2 Wice- f'rezes 

Polskie Towarzystwo ko
lonizacyjne ma dla kolonji 
polskiej bardzo donio:słe zna
czenie choćby ze względu na 
to, że kolonista polski jest 
coraz to więcej zainteresowa
ny nabyciem nowych ziem a 
w swych poszukiwaniach za 
niemi bywa często oszukiwa
ny i wyzyskiwany przez ob
ce spółki parcelacyjne i nie
sumiennych pośredników. Teraz może się 
z całem zaufaniem udać do własnego to
warzystwa, n& którego czele stoją oby
watele polscy, znani ze swej prawości, 
uczciwości i zasług dło dobra i pożytku 

Prof. Dr.!tMir. Szeligowski (prezes) 

Projekt nie zcstał jesz. 
cze zatwierdz<?my, jak pawia· 
da telegram, może nawet nie 
zostanie uchwalony, powinien 
on jednak być ostrzeżeniem 
dla naszych herwiarzy, że her-

IONACV KASPPOWICZ ~i~ brazylijs~i~j w _nie~3le: 
1 Wice kleJ przyszłosc1 groz1, Jeżei1 

·prezes. nie zupełny cios, to w każ-

kolonji polskiej. 
Towarzystwo "Companhia Territc

rial Colonizadora" dążyć będzie po na ::f to 
\do skupienia Pulaków-kolonistów w jedną 
olbrzymią kolonję, w której koloniści bę· 
dą się czuli więcej niezależnymi, tędą pa
nami swego położenia, przedewszystkicm 
zaś będą mitli pewną i spokojną przyszłość, 

· podc1.as gdy d0tychczas, będąc rozpro
szeni, narażeni są na ciągłą zależność i 
wyzysk ze strony żydowskich speku
lantów. 

Do Zarządu należą p. Dr. Szeligow-
ski jako prezes, p. Ignacy Kasprowicz ja- FR. LACHOWSKI 
ko ~ -szy w ice-_prez~s, Ks. Stąnisław Pia- fiscal 
seck1 jako 2-gt w1ce-prezes, p. p! jan . 
Faucz i Franciszek Lachowski jakc kontrolerz.>: (f.Iscale), oraz J?·P· J?zef 
Domański, I. Dromlewicz, franciszek Woclm1k 1 Dr. Rydyg1er Jako 
członkowie Zarządu. Wszyscy ci. panowie·zn~ni są,_ j~k, _już powyżej . . 
powiedzieliśmy, ze swej prawości charąkteru 1 uczctwoscJ, dla tego godm zu 
pełnego zaufania . . 

JAN FAUCZ 
Fiscal 

dym razie bardzo poważny kryzys. 
Przezorny więc herwiarz powinien 

zawczasu nglądnąć się zą nowym produ
ktem, któryby dawał gwarancje zbytu na 
wielką skalę. 

T ak im produktem są dziś niezaprze· 
czenie kawa i bawełna. A do uprawy ich 
nadają się właśnie znakomicie ziemie, któ
re ma zamiar i będzie kolonizować. no· 
wo zorganizowane polskie towarzystwo 
kolonizacyjne. 

Tylko zaślepieniec lub niedołęga m Q· 
że nie widzieć, że plantacje kawy i ba
wełny, będą miały w najbliższej pr~ysz?o.
ści ogromne powodzenie i mogą prz.y .. 
nieść olbrzymie korzy~ci tym, którzy za 
wczasu postarają się o nabycie terenów 
nadających się do tych plantacyj. A takie 

JACEK DROMLEWICZ właśnie tereny posiada polska "Compa-
Członek Zarządu. nhia Territo:ial e Colonizadora do Pą.. 

rona". 

Zarząd rozpo!:zął już Jwą czynnoś_ć. Wy~ane zos~~ły ~k~Je po 1.00~$000, 
które już są do nabycia. Kto taką akqę kupi, ma SWOJ p1emądz zabezpieczo
ny przed złodziejami, i zagwarantowany przed stratą, przed dewaluacją, może 
wkrótce zapewnić sobie ziemię na 11owej kolonji, ponadto otrzyma, aż do nabycia 
ziemi, 4 proc rocznie od włożonego "apitalu i bierze udział w zyskach tego 
to warz tstwa aż do chwili, gdy zwróci swą akcję, w zamian za nabytą zie
mię. Nabywca akcji ma więc najdalej idące korzyści. Ponadto ma ~ierwszeń
stwo w nabyciu Z!emi, a trzeba wiedzieć, że akcje wydane zostały w ogra
niczonej ilości i kto później będzie chciał kupić z~em~~ za gotó~kę nie bę
dzie już miał prawa pierwszeństwa przy nabyciu ztemt. Komu w1ęc zależy na 
dobrej, pięknej i pewnej przyszłośc! .ci~ siebie samego i ~la s~y~h dzieci 
niech nie zwleka z zakupnem akcyJ 1 mech zaraz zapewm sobre 1ch naby
cie, Zamówienia skierować należy pod adreiem: Companhia Territorial Co

Ziemi~, które będzie kolonizowało nowo załoione polskie towarzy 
stwo kolomzacyJne, są położone pomiędzy rzeką Ivahy i górami Apu
~arana Są bardz? urodzaj!le i nadają się szczeiólnie do 1}lantacyj kawy 
1 .bawełny. Kł~dzte~y nac1sk na uprawę bawełny, której zapotrzebowa
n!e w Polsce_t w mnych państwach europejskich jest ogromne. -Rów
meż olbr2ym1em jest w Europie i Północnej Ameryce zapotrzebowanie 
kawy brazy1ijskiej. 

. Kto ~ięc nabędzie t~ zifmie, pewnym być może, że pieniądz, wy
ł_ozony n~ 1_ch zakupno, metyłka ulokowanym będzie bezpiecznie, ale tak· 
ze przyntes1e mu dochody znaczne i pewne. 

Nale~y wię~ popierać to polskie Towarzystwo kolonizacyjne we 
własnym mteres•~ 

FR W0Cf1NIK 
Członek Zarządu~ 

lonizadora - Curityba - Parana - Rua S. francisC6l ~3, gdzie tymczasowo znajdt-t~ 
duje się lokal tego towarzystwa Członkowie zarządu oru redakcje płsm polskich w 
razie potrzeby chętnie udzielą interesowanym potrzebnych informasyj i wyjaśnień, 

nie czekając na odpowiedź, zainto
nował: • W żłobie leży•. 

Kilku najbliższych podchwyciło 
od razu melodję, jeden po drugim 
podnosił się ze swege posłania i 
głos swój łączył z innymi. 

Spiew potężniał z każdem słowem. 
Naprzód tedy niechaj wazędy. 
Zabrzmi świat w wesołości ... 

rozlegało się już raźno w całym 
baraku. Wszędzie zapalano świecz
ki i niebawem barak zagorzał świa
tłem rzęsistem; pierzchał mJ!Ok a 
z nim ustępowała niemoc, zwątpie· 
nie i trwoga. 

.. .Nędzę świata precz odmiata. 
A płaczliwe jęczenia. 
W dźwięków głosy pod niebiosy. 
I w węsele zamieniał 

płynęły ~ława pieśni: Naiwne, pro- (Ciąg dalszy Kroniki) 
ste bu.dztły w od~ętw!ałych du~zach dobra i rozwoju tuteJszej kolonji 
~rzem1ące l;l~Z~c1e Wiary, wzmec?ł~ polskiej. Oto rusz~ hasło! 
1skrę nadziel r rozpalały płom1en 
miłości. 

.MNu:t i teraz z miłości. Sao Paulo. 
Wyśpiewujmy w radości. - UKRADŁ 100 KONTÓW I DO
Niechaj chwała Bogu będzie w STAŁ SIĘ DO _ULA W miasteczku Mogy 

niebie. das Cruzes. w stanie S!lo Paulo został 
uwięziony Portugalczyk Dawid Antonio 

A na ziemi pokój ludowi. de Souta, podający się fttłszywie za ka• 
Zmieniała się co chwila kolęda: pitena okr4tu, który u jubilera Francisz

po poważnych uroczystych melo- ka Horty w 8-łnto., skradł klejnoty w 
djach chóralnych następowały inne, wartojei. 100 kontów. W pos~adaniu te 
te pasterskie, tkliwe i rzewne, o go .l>kB!Jitana ok~et~ c znaleziono wszy-

. . ·. h . t . 1. h . " stk1e skrad~uJne xleJłloty. "mizerneJ, ctc eJ s aJence 1c eJ , · 
która nigdy pewnie nie była nam ~ ZAB_óJSTWO: Pr3?d kilku dniami 
tak bliską, tak drogą, jak tam w został zubllf przez mtyntera Paula P1a. 
t · · d . do W)strztłRm z rewolweru przewe~nik 
eJ S1:0pte n~ zne~. . na rzece T1ete. Drugi przewoźnik został 

(O<Jkonczeme nastąp1). raniony. Intynier ten zt~zoał w śledztwie, 

że strzelał do przewoźników dlatego, bo 
przypul!zczał, że oni kradną drzewo. 
Ogolnie iedoak vrzypUSI.CZają, !e inży
nier był i:apangą przemysłowca Fonseca 
Cotchiog i strzelał do przewożai.ków na 
tegoż polecenie. 

Z Rio de Janeiro. 
- MINISTER WOJNY PRZECHODZI 

W STAN SPOCZYNKU. Marszal~k Se · 
tembrino d9 Carvalbo, minister wojoy, 
na wlasnll pro~bQ został przeniesiony 
w stan spoc:~.ynku Marszałek Setembrino. 
który liczył zaledwie 51 lat ~ycia, hę 
dzie nadał Sllełohtł funkcJA ministra \\ ojny. 

ILU IMIGRANTvW PRZYBYŁO 
DO BRAZYLJI W PIERWSZEJ •POŁO 
WIE R. 1924. Wedłue wykazów staty
fltycznych Departamentu zaludnienia pafl· 
stwa przybyło do Brazylji w pierwszej 
polowie bie~lllłłO roku 60,64& e•iJran
tów zagraniczoycb, 

- ZMIANY iW RZĄDZIE FEDERAL· 
NYM. Dzienn•k rioski .o Brasil• ogła· 
sza, ~e ministrem sprawiedliwollci, w 
miejsce D·ra Joąo Luiz Alves'a, miano• 
wanego prezesem Najwy!szego Trybu
nału sprawiedliwojci, ma być mianowa• 
ny, deputowany paulistański p. Hercula
oo-IFreitas. Minister spraw zagranicznych 
p. Feliks Pacbeco ma objąć tekę mini· 
stra spraw ,wewnętrznych. zaś minister· 
stwem spraw zagranicznych ma być miar 
nowany p. Dr. Mello Franco, dotychCia. 
sowy ambJsador brazylijski przy Lidze 
Narodów. 

- PODATKI BRAZYLIJSKIE BĘDĄ 
POWIĘKSZONE. Komisja f1oaosowa w.niQ• 
sła de projektu przycbod6w Republiki 
na rok 1925liczne poprawki, podwy~sza . 
Jllce detycbczasowe podatki i stwarza• 
jące nowe 
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- O to była nie lada robota - mówił 
postąk~jąc i gramolile sią znowu RB siedzenie 
olok Taeyanny. Ale naj1orszem ze wszystkie· 
so, te dalszlł drogę 4o Petersłm~ga odbyć 
musimy pieszo, tJdyż tutaj, jak ok1em rzuCit, 
niema żywej duzzy. W nocy zaś nie możemy 
na to liczyć, żeby jakt~ś fur12 spotkać. A za
tem pi~kna Tacyallko wstawaj i ~bodz zamną. 
Gdyby cię zaś napadła ochota wyzyskać ten 
przypadek do ucieczki, to widzisz ten rewol· 
wolwer w mej ręce ... 

- Przysiągaro ci, że raczej wszystkie pięć 
kul~ które mi on nabity, wpakuję w twoją 
głowę, niżali zrzeknę siQ przyjemności odsta• 
wiania cię do Petropawłowskiej twierdzy. 

Taeyanna podoiosła się w milczeniu, Nie 
przyjmuilie pomocy Panłnł!, wysiadła z kibit• 
ki, tak zręcznie, f ak jej na to pozwoliły kaj • 
dany. P~tem zactęła kroczyć obok majora, 
którego nie raczyła zaszczycić słowcłm, ani 
nawet spojrzeoiem. 

Noc była ogromnie 'iemna. Księ~yc i gwiaz• 
dy znikły bez śladu pod ciamoa powłoką 
chmur. Panin uahwycił łańauch-y swojej ofia
ry, aby nie mogła mu Ul!1ec i cią~nął nies~
częśliwa dziewczynę za sobą. Rownocześn1e 
wytęt~ł uwagę, by nie zmylić drogi Pomimo 
teiO, po upływie pół godziny, musiał przy· 
znać ai~ przed sebą. ~e stanowczo zeszedł z 
właściwej drogi, bo znalazł się nagle w ja
kimś lesie, k+órego nigdy w podróżach swych . 
do Petersburga nie wid;1:iał. 

- Jestem bezgranicznie znu~ona - jęknę• 
la słabym głosem Tacyanoa. Wyczerpanie 
woje zbyt wielkie, muszę przez chwil~ spo1 
tząt. 

Marsz - rozkazał brutalnie Serg)UBZ 
Paaia Czy s-dziss, żem tRki naiwny, aby się 
llad •vbwytać w pułapk~. Chcesz sj)oczynku 
w tej piekielnej ciemnoś.>!, aby wyktr:ay8tać 
chwil~ i ut.~ieo. i koro wzgardziłaś moją miło· 
ścią, znoś teraz skutki własnej głupoty. Chy· 
ba, ~e przejrzałd 11agle - dodał podstępaie 
- powiedz sł~wko i daj się uścisnąć, a na: 
trehmiast spadną z ciebie cię~kie kajdany 1 

to poał1:le lasu stanie się nallzem łożom we· 
selnem ... 

- Nie jestem wcale żmęczona - zawoła· 
ła zapanowawszy nad sobą Tacyanna-chotl:Z· 
my dalej. 

- 0t9 błyszczy wśród drzew jakiej§)wia· 
tełko - odezwał sią z n!epobamowaną rado· 
śCil\ S&rijusz. Dochodzimy zatem widoczn!e 
w jakieś zamieszkałe okoli~e Las wldocme 
siQ kcńezy, Przyś~ties1my kroków, spodzie'!am 
1ię, że dostaniemy tu koni, które zaw1ozą 
do Petersburga. 

Wkrótce też wyszedł z lasu djabelski atlju· 

tant z towarzyszką i znalazł si~ na 1ługim 1 
wyged.nym go~cińcu. 

Po chwili dotarli do w~ale okazałego bu• 
dynku. Zastali okna jasno oświetlone - a na 
zewnątrz dothodził ich zmieszany gwar wielu 

. głosów, brzęk szkła, śpiew, wrzawa. 
Major wiedział już, gdzie się znajduje. 
Byl to tak zwany trakt ~yberyjski, którędy 

prowadzf\ z Petersburga zesłanycn na Sybir. 
Ten dom zaś, to g0spoda,. w której dozwa· 
lano zesłańcom po raz· ustatni po~eguać siQ 
ze swoimi najdroź3zymi. 

·- Czy znaJdował si~ właśnie taki tran· 
sport więźniów w gospodzie .Pod ostatnią 
szczqśliw(\ godziną•, jak budynek ten nazywał 
lud w swych pidniacb. 

Przypu~zczał to Serg}usz Panio, lecz się 
pomylił w przypuszczeniu. Tym razem nie 
~fiary nieszczęśliwe, przeznaczone na Sybir, 
wypeloisly gospodę, lubo nie mniej pożało· 
wana godne istotv. Byli to mianowicie Minie· 
rze siódmego pułku, którzy masz13rowali na 
pole bitwy, na daleki Wschód. 

Aoy ucikofić przykrych scen pożegnsnia, 
nakazano żołnierzom zebra~ si~ nie na dwor· 
cu kolejowym w Petersbur~u, ·ale wyznacza· 
no im całą noc do zbierania się y; gospodzie . . 
ażeby z brzaskiem następuego dnia mogli 
wyruszyć pociągiem, który stał już w pogo• 
to wiu 

Drzwi gospody były zatarasowane żołnierza• 
mi, jedni w bramie na schodach spaH lub leżeli 
czuwając, inni stah oa.wpół pijani trzymaląc 
w ręku flaszkę z wódką. · 

Panin '3pojrzał· przez otwarte drzwi do 
izby gc6cinnej i przekonał się natycbmiatf1 
~e ani dia niego, ani dla towarzyszki nie bQ· 
dzie tu miejsca. Nie miał on też wcale za· 
miaru z!'llraymywać się tutaj - pragnął tyl• 
ko dostać konie, aby módt ruszyć w dalszą 
drogę . 

Na dziedzińeu, ktory ro:l siE: od żolnierzy, 
spotkał gospodarza, teu ofłnrowal s·ę natych· 
mia1t doatarczyć kibilki, Pros.ł tylko .majo1·a, 
by się zatrzymał przyna.jmnioj ~ ma"ł4 godzin· 
k'>J, bo konie ·nrócily dopiero z dalekieJ po• 
dróży i są ogromnie ~m~czone. 

- Z&odzę się na to - odp<&wiedział Ser· 
gjusz - jeżeli ta m)oda kobieta, która jest 
uwięzion!), będzie umieszezona w bezpiecznem 
miejscu. 

- Byłoby miejsee tylko obok stajni- od· 
powiedz,ał gospodarz ....... ta ma silno drz\\·i 
od dr.iędzińca, g1: je zamkniemy, trzebaby 
chyba gł·)W4 mur rozwalić, aby się tu do• 
::.tać. 

Gospodarz roze§miał sil), rad ze swego 
wybm·oego kóil,cptu. Poc:;em j:)Oprowadził 
Set·ęjusza Panina i Ta<;yannę do 'wspomniaaej 
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zdusi. Uwolnijcie mnie i pozwólcie mi mó
wić. 

- Ja jej nia puszcz~ - wrzasla miss Guu
ter, zanim N~jjaśniejszy Pan, sam Car, nie 
dowie się o jej zbrodni i nie zawyrokuJe o 
jej łosie. Zbudźcie Najfaśniejszego Pana, za· 
chod1li bowiem nieodzowna potrzeba, aby 
się dowiedziuł, kogo do domu jego przemy· 
eon o. 

- Rozkuzuję pani, miss Gunter - rzekł 
'porucznik Grancow - puścić natychmiast tę 
dziewczyn~. Jeżelii dopuściła się przestępstwa, 
to b~dzie za nie odpowiądała, na ra:r.ie nale· 
ży ona do moie jako do dowodcy straży pa• 
łacowej. 

- Naijaśnie;sty Pan - zabrzmiało z ko
rytarza. - Zrobić miejsce dla Cara, światła, 
światła. 

- Cóż to za wrzaski w moim palacu, dal 
stę słyszeć głos Mikołaja U który widoczuie 
przerażony zorwe.ł si~ z loża i w pośpiechu 
wziął tylko zarzutkę z Ćzarnego aksamitu. Acb, 
to pani miss Gunter, kogoż ani tam trzymasz? 
Czy to par..i wołała§ o pomoc? 

- Najjaśniejszy Panie - odezwała sio an· 
gielka, udaj~c znakomicie wieikie zakłopotanie. 
Odkl'yłam tajemniczą 7.łodz:ejką, która wkradł· 
szr się do gabinetu Was:t:ej Ces5rskiej Mości, 
·wykradła ważoe dokumenty z tego oto biurka 
- zdemaskowałam ją, jest to Tacyanna 
Gap on. 
• -· Ta o!Jca dziewczyna? - w~·rzekł car 
dr~ącym głosem. skinąwszy równocześnie na 
jednego z towarzyszących mu żołnierzy, eaby 
podniósł wyżej sześcioramienny Hchtarz, tak, 
iz migocący p!omieti świec jasno oświetlił 
twarz Tacyanny. A zat9m przestroga gtryja 
mego Włodzimierza nie była hf'zpodstawaą 
-:J iona moja pozwoliła się z\•.•ieść zbro · 
dDiarco. 

- Tak jest, zbrodniarce, Wasza Cesarska 
Moś~i - kr1..yknęła angielka. Sypialnia moJa 
leży obok poko;u wyznaczonego tej dziewczy
nie. Przed mniej wi~cej kwadransem posły
szałam za ścianą podejrzany szmer, zerwałam 
SIQ z łóżka i narznmwszy prędko sr;lafrok 
spieszylam do Jej pokoju w tem przekonaniu, 
ze zachorowała lub też potr3ebnje innej po• 
mocy. 

- Otworzywszy fednak drzwi mego po• 
koju. ujrzałam j14 zakradającą aię przez ku• 
rytarz, domyśliłam się czegoś złego, więc pu
€iciłaro sili za ni a - i proszę mi wierzyć, Ce· 
sarska Mości, że mi ei~ słabo zrobiło, gdy 

• zauwa~yłam, że skierowała ku wyższemu 
·piętru. 

Przed drzwiami tej uświeconej komnaty 
zatrzymała się, otworzyła drzwi, \\~szła, ja 
sun~ chyłkiem za nił}, a w chwili gdy usiło• 

wała biurko wytrychem otwo.rzyć, tym oto, 
który oddaję Najjaśniejszemu Paau, pochwy· 
ciłam j~ i zawołalam o pomoc. 

Car wysłuchał sprawozdania z drżeniem, 
zdaw!lło się ono bowiem dowodzić, ~a nawet 
w swym pał9cu w Carskiero Siole, nie rnPźe 
się JUż uważac za bezpiecznego. 

- Potworoa zbrodnia - za wołał M1ko · 
b-1 II gniewnie, spogłfldlł_ l\e na Tacyannlł 
w:u·okiew palnym w~aardy. WiCi·' po<t ID!.tllk:fł 
nieszczęśliwo] wergała~ si~ w lllój <Iom, ty 
n~llzoa i~;tuto. Precz z moich oczu, a!Jym cit2 
więc~j nie widział: z.akojcie ją, a jutro usly· 
szy swój wyrok. 

Tacyana wybuchia rzewnym płaczem, a r~u. 
ciwszy się na kolana przyczołgała się do n6g 
cara. 

- Łaski, Najjaśniejszy Panie - zawołała 
- l>roszę mię wysłuchać. Straszne oskar~ecie, 
które angiel~a przeciwko mnie skierowała, jest 
zmyślone; jak Bóg na niebie jestem niewmoą 
N1e ja to je8tem złodziejką - lecz o'J.a, oskar
życielka moja, nie miss Sara Gunter odkryła 
złodtieja, lecz ja go odkryłam - chwytając 
ilł na gorącym uczynku. 

- Zwykły wykręt złodziejski - odezwal 
się głos fakiś od progu - gdy achwylany 
zbrodniarz nie widzi drogę wyjścia, to zwala 
win~ 'na tego. kto go na zbrodni przy · 
chwytał. 

- A tó pan, majorze - odezwal si~ car 
c!o Sergiusza Panina - dobrze, że pan przy· 
chodzisz, dziś jeszcze tej nocy, za~14dam od 
pana dowodu tak często wypróbowanej wier• 
ności. 

- Wiernośl! moJa ustanie dopiero z osta· 
tniem mojem tebnieniem - zawołał dfabelski 
adjutant obłudnie . Miałem właśnie inspekcją 
stra1y, gdy w okuach światło ujrzałem. Prąd· 
ke więc pobiegłem n~ schody i dowied?;iałem 
się co ;zaszło. Najjaśniejszy pan nie powinien 
ani chwili dłu~ej pozostawać w pobliżu tej 
przeklętej nihilistki. Raczy Najjaśniejszy Pan 
łaskawJe zezwol!G, abym go z widowni tej O• 
brzydłei zbrodni odpr3wadził. 

- Masz sluszność, kochany maforze- po· 
wiedział car powstając leniwo - dłu~sze prze• 
bywanie w obecności tej :~ikczemneJ istoty 
ub!Ha mi. Pani zaś, kocbana miss Gunter, 
otrzymasz jutru za ten dzielny czyn odpo· 
wiednie wynagrot<lzenie, wyświadczyłaś mi pa1 
ni wieikił przyslugę. Mówilic to. podał angiel· 
co łaskawie rękę, któr~ z obłudną czcią uca
wala Odnośnie zaś do tej zbrodniarki po!'\ta· 

• nawiam, aby$ ją dzisiejszej jeszcze nocy .od
stawiono do Petroyawlowskiej twierdy, gdzie 
w smutnej celi oczekiwać ma swego wy• 
roku. 

Tacyanna, lełfłc. na kolanach, wybuchł 

- A moJa łona? Co z nią będzie?- pyta Kurt l młoda i gmukla deie;czy~a, która odsłania ·welon, 
zmartwiony. i patrzy S'l.Uk:ajfłC wzrokiem w około. 

- My obydwaj wybirrzeroy·się bez zwłoki, aby - Gr~tko, moja Gretko ~ słyszy onR. nieba· 
mlljo y. 1a, że R:tter i baron Marwitz jyj4 1 tu Sil, nld 

byłaby wcale wracała. . 
BiadB. jej, jf;żełi ją poznailłl Romans z naszych czasbw, w 4 tomdch 

przez Jerzego Bornes'a. 
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I stary kasztelan wraz z Henrykiem u~tal~ dziS 
w poszukiwaniach, a narad;&ają się w wulży, co 
daleJ robić . 

W czesnym rankiem udają s_ię nazajutr~ z~ ów 
do zamku i chewai!ł si~ w pobb~u główneJ bah w 
nadziei że im .A.lfreQ. tu w ręce wpadnie. 

Niebawem słysz4 rzeczywiście zbli~&~ące się ~ro~i. 
J"st to aktor który opuszcza swól pokóJ 1 me 

złero nie przecz~wając, do przybytku Liany podf\ż,. 
Cichutko wysuwają się oni obaj l skradają s1ę 

ostrożnie za nim. 

ROZDZIAŁ ICVII. 

Smutek zamieniony w J'adość. 

Nazajutrz po ucieczce Olgi w zamku i we ·si 
bardzo jest jeS'-C'-9 żywo. . . . . . 

Krynni j~>źd~cy przybywaJą 1 odJe~dzaJą, a CI 

mieszkańCy wioski, ktć>rzy nie biorą udział~ w po~ 
szukiwaniach w lesie i nad strumykte:n, slOllł przed 
drzwiami swoich chatek i na gościńcu, wyczekują• 
z niecierpliwo§ci'ł rezultatu tej pogcni. . . 

Na podwórzu zamkowem ukazuje ~1ę hra~1a 
Egon i zbli~a sil~ do jeźdźca, który włdme na spie• 
nionym ktniu przybył. 

Jest t• baron Kurt von Marwitz, ktory całą noc 
na siolila spędził. 

- No? - pyta hrabia podając mu rękQ. 
Jeilzczeście na ślad iej nie przJ!szli? 

- NieJ - brzmi gniewna odpowiedź Kurta.
Sam dyabel jej chyba w tej ucieczce pomocnym 
być musiał% Przeszukaliśmy cały l~s, Str~ż _na~gra· 
niczną zaalarmowaliśmy, i wszystkie przeJŚCia 1 kry
jówki przemytników obsadzili! Wszyatko jednak da· 
remneł ena bez śladu znikła! 

-Wraz z towarzyszem 11woim, baronem Foebren? 
- Niestety, takt Nawet Ritter już jest bezna-

dzieJny! Wyjechal on do stołicy1 aby inni\ taktykę 
obra61 

- WiQc naprawdę uciikła? - pyta hrabia Eaon 
rozczarowany. - A wszystkiemu temu ja jastem 
winian, 8o powinien ją byl lepiej drzgdt. kazać! 

Wchl)dzą oni «)bydwaj do zamku. Ucieczka Olgi 
tak ich przygnębiła, że nie wierzą oni JUż nawet. 
że sił~ przyłapanie zltieglych Ritterowi jeszcze ud. ć 
mo za, 

Około południa jadll oni obaj ce miasta i IJO" 
tykają w pałaou księcia Snratewa 1\itłera, klórege 
o przybyliliu swem uwiadoDiili. 

Kemisarz tak jlłst spokoju·/ jak zwykle, 
- Uciekli oJJi nam wJirawdzie na rasie - • 

~wiatlcza on tonem przekoaanis. - Jednak jestem 
pewny, ~e icb pr~dzej czy p•źnlej pr:yłapiemy. Ja 
aię nlezwloczoie znów do sprawy zabieram! 

l 
'· 

za Li!JDq l\ZUkać wtrflca .hrabia Egon. wem w około ~iebio i ramiona hrabiego Egona o· 
- Nie zapomnij pan, że narz~czona pańlika dziś bejmują ją z gw łtowną, nar:niętną:radością. 

przyje~dż!'l, panie hrabio - uśmiech~ się Rttter.·-· Co za sz~ześliwe zobacsmnie siąl Z jłlką 'bło· 
Czy sua pan o tern lapomninł? goiicią tuh SiQ Gratka do piOI'SI ukochanego. Zmru· 

- O, nieJ Chciałem nawet naprzeciw niej wy· ża ona oczy, z których lej\} się nieświadomie łzy 
jechać, i tylko pogoń za tą dyabli<.'ą mnie wstrzy- ·rddości po twarzy. 
mała - woła hrabia. -- Mo~e by i teraz feszczel Hrabia Egon odprowadza ją na bok, a .teraz 
był czas! ' i Kurt przystęouje ·i serdacznie Gra tę wita. Zaża · 

Byłoby to ryzy:;:owne, bo moglibyście się nowana i nieśmie!a, podaje Grata nieznajomemu 
państwo rozminąć - ostrzega Ritter. - Chciałbym baronowi rękę 
też jeszcze sprawę om6wić Najlepiej by było, gdy Po chwili zbll:la s'ę te~ Rittor z wiernym swoim 
byśmy się robotą podzielili . Proponuję więc tak: ja Millerem. 
b~dę dalej szukał za hrabiną Olgą i jej towarzy- Hrabia Egon porJaje temu ostatniemu r~kę i dziq· 
szem. Pan, panie hrabio, musisz zostać przy .swojej kuje mu &erdecznomi słowy. 
narzeczGnej, której tu teraz bez opieki zostawić nię Przad dworcem c-:a3k:a powoz ksiqcia, którym 
wolno! Pan zaś, panie baronie - zwraca si12 on teraz wszyscy z wyjątkiem Ritera i Millera, do pa· 
do Kurta - mo~e si~ z pornocą Millera na poszu·. ł.icu wracają. 
kiwan•a za żonq swą Lianą, wybrućl Tu przygotowana już jest wszystko na przyjqcie 

- Bardzo dobry plan • potakuje Kurt. , Gretki, której pokoje od§wiqtnie są przystrojone. 
I hrabia nie ma mc przeciwko team planowi. Ogląda ona zmięszana i zdziwiona zbytkownie U· 

B.Jloy on ~prawdzie chętnie Kurtowi .w ,poszukiwa- rzlldzone kom raty, i pyta pół trwożne, pół radosoie: 
mach za Lmną towarzyszyl1 lecz uznaje sam, że mu - I tu ja mam mieszkać? Całkiem sl:lml:l? 
Gratki samej tu zostawić Die wolno! Znaczyloby to - Tylko na razie - odi'owiada hrabia Egon. 
bowiem tyle, co na nowe niebazpieczeńiltwa ją na· Niebawem przeprowadziąz się do zamku Ro 
rażaćt tenburg, fako moJa najukocłlańsza żona! 

Oczekuje on teraz z najwięk:;zą viacierpliwością 
na nsrzeczonł} swą, którt~j tak dawno już nie widział. 

Wreszcie b~dzie on ją znów mogł zobaczyć, i do 
serca !przycisnąć! Będzie ona jut teraz na wieki 
jego l 

Serce jego przepełnione jest uczuciem błogiego 
szczęścia. 

Teraz czuje on dopiero, jak gorąco i głęboko 
ją kocha. Nie pojmuje on wprost, jak mogł przeżyć 
teo czas niepokoju i troski o nią. 

Na myśl zaś o Ohh.o, która była przyczyną ca 
lego nieszcz~ścia, opanowuje go dziki, bezgraniczny 
gniew, i krew w tyłach kipi mu gwałtownie. 

- O, dlaczogó~ ja tej ~mii nie zadusiłem? -
zgrzyta on gniewnie. 1 

Kurt i Ritter przerywają swą rozmow~ i patrzą 
zdziwieni w jego stronę. 

Rozumiejlil oni, co si~ w. duszy jego dziać musi! 
-· Tylko trochę cierpliwości jeszcze, kochany 

Elonie - uepokaja go Kurt, kładąc mu rękę ca 
ramieniu. - Ona nam nie ufdziel 1 fa z nią jesz. 
cze mam rachunek, i to wit_kszy od ciebie! Przy. 
rzekaro ci, ze ją znajdę! Muszę ją odszukać, i choć· 
by ona się na koniec świata skrylał Jeżeli tylko 
Lianę odnajtłę, to poświ~cę si~ cały temu zadaniu' 

- Ach, bitcna Liana - wzdycha hrlłbia za· 
niEłpokejo~. - Kte wie, czy ona nie padła Ju~ 
oftsrą tej szatańskiej kobiety. 

O oŁnacxonej porze udają się obaj przyjaciele 
z: Rittorem ni.\ dworzec. 

Ntebawem nadchodzi poc1ąg, a z wagonu dru 
giej klasy wyskakule Miller. Z'l nim wychodzi _cudna~ 

Na sk.menie Kul'ta wchodzi starsza, godnie wy 
gllld&jlłca dama, a za nią młoda dziewczyna. D.1mę 
tą przedstawia Egon Gratce jako jej towarzyszkę1 
a dziewczynq jako garderobianą. 

Nikt z obcych na dworcu nie spostrzegł wycho• 
dząceJ z ostatniego wagonu bardzo skromnie ubra• 
nos. lecz gęsto zawelowanef kobiety, która się 
trwotnie przez tłum ku wychodowi wysunęła. 

Jestto Fanny, która zupolnie przyp11dkowo przy
jechała tym 5amym pociągiem co Gratka i Miller. 

N;e przeczuw ona w jakim towarzy~twie !e 
chała i dopiero u wvj§cia pada wzrok jej na GretkQ 
i jej nieprzyjaciół. 

Jak •kamieniała ze strachu, staje FaliDY i patrzy 
osłupiałym wzrokiem na tę grllpę. Widzi ona Gratkę 
wsiadającą do powozu z hrabią Egonem i Kurtem, 
którego o~aa zaraz poznaje. 

Poznaje też Rittera, również jRk Olga, nie m1że 
wyjść za zdziwienia na widok tych dwu wrogów, 
których ju~ miała za umarłych. 

Pawóz odjeźdźa, Ritter odchodzi ze swoim 
pod władnym, Fanny zawsze jeszeze stoj na te m 
samem mle!scu, l gapi si9 pr~ed stebie przerato 
nym wzrokiem. 

Wreszcie wzdy~ha ona, jak gdyby obudziwszy 
siv z głvbokiego snu, i ogląda si9 w około alebie 

Chwała Bogu, nikt jej nie spostrzegł i nia 
poLnsłl Co jednsk tcr!K poczqa 

Jest ona pe-na, ze hrabia wszystlto wie. Co 
sio z OlgfJ. stać mogłCJ w tym c:z&sie? 

Dla OJej sameJ niebe~p·ec:~eństwo w kra!u je't 
okropne. Gdyby tak wted~tda, gdyhy rr•ę;ru'A"e.· 

A może ona zup•łnic daremnie podróż t~ od 
byb? Może Olga jut w w ~zieniu? Jakby tu 1u; 
o tam dowiedzieć? 

Musi st ~ dostać do nmk11 Ratenburg. pomimo, 
że w:ełkie niebezpieczeństwo jej grozi Teraz na· 
des,.:ł& stosowna chwil s, bo wszyscy Jej i Olgi 
wrogowte Sfł w mieście. 

Naj4wuy wóz, ~jeJzie ona na umek .Roten· 
burg i zawl4"'UJ8 po drJd:.e rozmowo z woźnicą, 
aby ~Cl wy})adać 

Woź ,1ica nie wie jednak nic o zajś~iach na 
umllu, prócz tego, że hrabina Olga nagle wyje· 
chać miał .1, To jest w.szystko. co on słysz:iłl 

- Cty wiecie ~ pewności!\ że hrabmy iut 
tl\m niema? ~ pyta F•nny zlrytowana. - Czy 
inoże coś o tern w guecie było? 

0Jtychczas jeczcze nie! To dopiero wczo· 
raj stać s ~ miało! - brzmi odpowiedź. - Mie 
wiem też, czy to prawda! 

F nny mtlczy ul1'yśiona 
Czy to mo:te być ?rtwda, że Olg& u'ieldal 

Cóż ona w takim razie ma poc:z,ćl A ona t'k 
pewno l!czyła na nagrod~ za swoje zbrodnie! 

Przyjechawszy do ws1. idzie ona pieszo ku 
zamkowi, nie ma jednak: odwagi wejść głównil 
bramO\, tylk:o skrada sio do tylnej furtki. 

Zastaje ilł przypadkowo otwartą i w'hodzi nier 
wid~tana d~J wn~trz~a, 

Oatrożnie wymtja służbt i nadsłuchuje przy 
kaidyth drzwiach, łap14c tu i owdzie urywana 
słowa lokai. 

DJwiadu)e si~ z tego tyle, że wie, ił tu nie 
ma nic wf~cej do szukania. Dochodzi nez;śliwie 
napevt~orót do furtki, ws1ada na wozi odjeidia do 
mia,ta. 

Có.ź tenz poCtflĆ? Wszystkie środki pien:~tne 
!ą wyczerp(ne. Sk<1d WZiflĆ _na d•l~~4 l) . dróz~ 
Czy odszukać znowu Alfreda? Al~ gdzo.e? On 
pewnie dawno za granic:~ wyjcehall 

F11nn}' w1d:i, że jest w niebezpteczeństwie 
i dluźej w kraju zostać nie mota. · Każdy kroi 
zgub~ przynieść jej może, 

- Ja musz~ hrabin~ Olg~ odszukać, to bedzie 
najlepsze! - mówi do siebie. - Le~z i na to 
potrzeba mi pieni~dzyl 

Siada na laweczc:e w miejskim parku i namy· 
ś!a sio, co ma poczl:lć. Około wie;zora ma plan 
gotowy. · 

C:eka dopóki sio nie ściemni i biegnie k11 
mieszkar,iu swej m&tki. 

MJebawem dochodzi do odludn.ej, wą1ldej u· 
li~zkl i staje przed domkt~m swej matki. 

Seree jej bije gwałtownte na Widok tego, do· 
brze z:na"ego przybytku. Mimo braku sumlenia 
i wdli~Ctmuleł dla swej mt!.~ki ":uje przec!eź '11 
duszy swej coś Jlłkby skruchę i iotl. 

Mil u ~u.;:,. rTliHII ,,, • .,.,<:e • ~yn~, k ó y \\ r~'~ 
ch·~r~· tnr·1 ~~ i'lJ,"'··t!"ł ,~~"e .. )t ,.. ' t-t ~ 
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tvlko rozdziersjacym sE>rec płaczem, pi~kna 
jo1, szlnclleta kibić chyliła siQ ku ziem~ była 
zur0otl3 bszsilną, złamaną. 

·c~r wsparlszy si~ na ramionach maJora 
Pani r a krocLv{ ku drzwiom Jeszcze do nich 
nio doszedł, · gdy cichy, czysty, głos za· 
wola!: . . . 

- 1Jr.1s-zę h.slmwie przebaczyć, Najjaśnie)• 
"'ZY p!HIIH, ie •:łę odważ~ słówko powiedzieć. 
PuniCv.fl~ Joduak pierws1.y przybrłem na 
ruiejsco zbrodni, słowo moje powinno zawa
żyć żali. 

Car się odwrócił, skierował wzrok na mło
d gl) porucznika Bogumiła Grancowa, którr 
mQ~n:e stan14ł w obronie Tacyanny. . . 

- Coż mi pan jeszcze możesz pow1edztec'l, 
poruczniku - odezwal si~ .car do. Gran~o 
wa. - Zbrodnia udowodmona, Jasna Jak 
sionce. 

- Za pozwoleniem Waszej Cesarskie) Mo· 
ści. Ośmielam si~ zauważyć, te wina Tacyan· 
ny Gapon bynajmniej pewn~ nie jest. ~a m~· 
Jem przybyCiem ujrr.ałem !1\ szamotaJąeą BIQ 
z tą angielką. Sam nie wiedziałem, ktOra z 
nich jest winnq, która niewinną. ~pr~~am 
przoto Waszą Ceearską Mość najumten'eJ u· 
dtielić Tacysonie Gapon króciutkiego po~ła· 
(',tania. Nie moina, bez zupełnego prześwtal· 
ezenia sil} o jej winie, r.łamac t9 młodfi la· 
tprMl 

- llezczeloy - zawołał major Sergiusz 
P.mlo. - Pan się ośmielasz Najjll§aiejszemu 
tanu, naszeUlu Nfl.jdostojniejszemu carowi, 
d' wać nauki? 

- Watę się na wszystko - odpowiedział 
Grau~Jw pełen szlachetnej śmiałości - tu 
bowiem o życie człowieka chodzi, o wy~sze 
jtls~czc dobro, o.niżeli samo życia, o dobrą 
iego sławę. . 

- Porucznik Grancow m! slus:rn!łść -
zabrzmiał w tej chwili głos, który w sercu 
tak młodego porucznika, Jakoteż Tacyanny 
rpzlegl się niby echo sfer niebiańskich, jakby 
ś!=iew anielski. 

- Ja również nie moię nil razie uwierzyć 
w winę Tacyanny, błagam wi~c równie~ me· 
go pJałionka, nie potęp1B6 od razu pieszczę· 
snej dziewczyny, 

- I ty tutllJ, naidroższa? zawołał Miko• 
łaj II. i :,;zybko podbiegł ku swej małżonce. 
Otóż zoowu jedno tak bolesne rozczarowania. 
Obdarłyłaś Jitością pod12i kcmedjantkę 1 prm· 
klętą Olhillstkę. Nie! - aie! Nie trać JU1 ani 
stawa na korzyśC tej nę'dznicy. Precz z n!11. 
Do twierdzy P'ltropawłowskiej, 

- Gwardzisci - zakomenderował Panin. 
wz·ąć Ją Olru6 w kaJdany i do kibitki. Ja 
saUJ dziś jeszcze odstawię ją do twierdzy Pa
tropawlowskiej. 

_.. Najja~ni.ajffY panii:' "'~ ta.wolar ~Oi.'UC~· 
nik Grancow - czy rozkaz, wydany właśme 
pnez majora Sergiusza Paniua, zgadza się z 
wolą Waszej Cesarskiej Mości? . . 

- Zgadza się z IDil wolą - odpowiedZlał 
car ponurym głosem, równo~zt~śnie ~dsuwając 
sw11 małżonkę, ktara błagaima ~u n~emu wy: 
cif\gnęla rękę. Nie, Jestem bez •htoScJ dla tf}J 
nibilistki1 w straszneJ walce, któr~ .nam et 
krwiołorcy, niecni złoczyńcy wydah, me znam 
pardonu. Ja albo oni - to maje baa'ol 

Czterech gwardzistów .rzuciło silł na Ta· 
cyanną i podniosio ją. z r.iemi: , 

- Takiż wtęc komec? - ]ękła 'Iacyanna. 
Ach, krótkim był piękny sen, który zapłacić 
muszę mem życiem. 
Bnękly telazne kajdany, które prędko p.lzy

niesiono i w oc~acb c&ra i jego małżonki o· 
bto ręce Tacyanny w telazne okowy wzdłu~ 
pięknej kibici. 

- Wyprowadzić ił\ - rozkazał Panin -
niech źoik:nie z oczu władcy naszego. Ho,ho, 
niegodziwa, w twierdzy PatropawłowskieJ zgno
ją jej ciało, złamiiJ jej duszę. . 

W tej.~e chwili dobył porucznik Bogum1ł 
Gcaueow szablę z pochwy. Przyatlłpił do cara, 
któ,ry się kilka krokOw cofaął 

- Prpszę się niczego nie obawiać, carze 
Mikołaju - wyr:r.ekł .młod~ oftcer. ~ilnym g~o· 
!!Bill. - Wasze *Yaia ~rog1em m1 )est, tystąc 
razy drcźdzero od mego, .do~d broniłem też 
tego nhti~oneto skarbu 1 gotów bylem zań 
traw mą przel.W, 9~rowi jednak, lr~ory na 
podetawie błahego poa:ora zas~tdza 1 dep.~ 
:tycie kobisce, jakby gąsienl)lcy! lttóra mu s;ę 
nie spodobała, nia wogę dlu1e1 słaiy~, l&ąt~~ 
więc ~ szablę. Najjaś~lcj»zr. pa~ie i od dnu~ 
dzisiejs!eso nie będ~ Jęt aosiJ ąmfonnu rneg9 
cesarza. 

Gniewnym wzrokiem zmierzył car śmiałka, 
- Za to bezczel.ne zachowania, poruczniku 

- powiedział car Wszechrosji - odejdżiesz 
natychmiast na plac boju. Ponieważ zai 
oświadczyłe!1 wyraźnie, łe nie będziesz wiQ· 
eej tego uniformu nosił, wdziejssz wiQc va 
siebie uniform prostego Młnier~a. Kozacy, 
wvprowadzić go. Możi nauczy si'ł w§ród 
grr.motu. dział posłuszetistwa dla swego pana 
i cesarza, cze~o widoczoie się wyzbył. 

Porucznik Grancow nie wyrzekł ani słowa. 
S~fertt:>1u.ie blady, pozwolii ;i;: wyprowadzić. 
Zauważy( i;'lk:o litosciwo JSpojrzeEJ'p, ja~ie 
skierewala ku oiomu carowa. · 

I ona jednak nie odwa!yła się teraz nara• 
zić sict na spotęgowany gniew swego malioa
ka, wiedziała bowiem, że wybuch złości szko' 
d1.i nadzwyczajnie jego zdrowiu. 

- Raz jeszcze powtarzam, mi;s G\lnter -
powiedział car z łagkawyrn gestem do angiel-

~ i··-- . 'lf., 
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ki - o pani nie zapomn~. O, Boże, co za 
straszna rzeczywistość, M cudzoziemcy bro• 
nić ::ni~ musz14 przed własnymi poddanymi. 

- Długie lata obyś żył Najjaśniejs~y panie 
- w·ykrz.ykl11 obłudnica, kłaniająe siQ msko 
i - prosz~ być zapewnionym, że oko moje 
zawsze czuwać będP:ie nad tobą panie, aby 
cio pr1.0d wszelakiem złem uchronić. 

ROZDIAŁ 10. 

W szynku .~od ••tatnią st.ez~śli
wą godziną•. 

K.. hit ka, do której wrzucono nieszczęśliwą 
Tacyannę, skptą bńcuchami, pędziła gościń
cetn, ciągn:•cym się wzdłuż brzegu Newy z 
Carskiego Sioła. aź do Petersburga 

Silrgju1z Panin uoiadł obok Tacyanny. Dja· 
belski adjutant pnypatrywal się s w ej of1erze 
z miną trjumfującą . 

- CM, urocza Tacyanko - szepnął do 
LiE\j, gdy kozak zaciął konie batem - ot61 
znowu w mojej jesteś mocy. Mam cię ortstaw 
wić do twierd:r.y Petropawłowskiej. Stras,;oe 
to wtęzienie na całym osławione świecie, w 
mroki jegn wtrącają żywo ofiary, które st&d 
albo nigdy z życiem nie wyjdą, albo teź wv· 
chodzą przedwcztlśnii zestarzałymi 1 zniedo· 
łęźniRłymi szkieletami Czytby nie lepiej było 
piękna Tacyaono, gdybyś to okrutne wiązie· 
nie zmieniła na piękne, wytwornie urządzone 
mieszkanie. Pod pewnymi bowiem waruokami 
got6w jestem przebacz:yc !ii i ustrzedz cię 
przed kar14, jaka cię czeka. 

- Zo.am pańskie warunici - odpowiedzia· 
ła 'Jacyanna, mierząc Sergjusza P~nina w.zro• 
Idem pełnym odrazy i wzgardy. Wolę tysillC 
razy pojść do mokrag.; podziemia Petropa
włowskiej twierązy, Bdzie ciałlil mot~ znisz
~~eje, albo szaleńStwo 2atopi swe krogulcze 
uponv w moim mózgu, ani~eli w pa:fiskie 
obf~cia. 

- Namyśl się, piękna Tacyanno.- powie· 
dział major Pomyśl, M dobrowoloie obrałaś 
zgubn14 drogę. Tam, do licha, jesteś jedyną 
kobietc, która opiera siq mojej miło~ci, 

- Gdył djabla w tobie odgaduję- zawo· 
lała piękna córka duchownego. Zresztą nie 
moglabym nigdy do ci"bie nale~eć, kochając 
innero. 

- Innego? ba, ha, ha! znam go. Je;t to 
ten kościsty, niezgrabny dryplas, którego w 
Kołpinie nazywaj11 Berysam Kowalem, Zbyt 
p1ę~ofł jeste.l tU' niego, 'l'acyannt. Je·steś tak 
piękną. . Raz jeszez&:., 

- Nie trud~ się pap więcej - prztn•wała 
Tacyanna pewnym głosęm - mógłbyś pan 
,!lopuścić si~ aa mnie łajdactwa, jestem bo· 

wiem skutą i broni~ siQ nie 
browolnie nie uzyskas2: pan mej 
nigdy. , 

!1jabalski adJutapt chci3ł coś odpowiedzieć, 
zmewolony je·"~nak został zwrócić uwagę 
swą w inną s}ro:n~. groziło bowiem wykoło· 
jenie! 

Kozak powoią?y ~idoczaie podchmielony, 
otrzymawgzy od ::SergJusza Paniaa nakaz sta• 
nąć jak n!ljprędzlli w Petersburgu, ćwiczył 
konie bez lilośc1 Rumaki, z cesarskiej pochn· 
dząco BtaJni, nie nawykłe do tak okrutnego 
obchodzenia się. gnały w s.~;alonym galopie, 
unosząc lekki wózek. Zachodziłfl powatoa o , 
bawa, że jad~cy nim alba wyrzucani ~:ostaną 
do Newy, albo rozbiją się o jedao z drzew. 
rosnących na brzegu, 

- Ty, oczajdu9zo kozacza - wrzasollł Pa 
nin. Chcel!z nas zgubie! 

- Daruj batiuszka - mruknął kozak wy
mkn~ły mi się lejce. 

W istocie leJce wlokły sie po ziemi a ki 
bitka chwiała się, grożąc katastrofą. ' 

Zgubieni jesteśmy - kr:r.yknął Sergjusz 
blednąć ze strachu. 

Tacyaona zachowała zupoł11y spokój nie 
bojąc się śmien.~i. 

Te szalone latawce wyrzucą nas do Ne
wy. Pozostaje tylko jeden środek ocalenia 
~yeia 

K~nie były jnż bliskie pochylości brzegu, 
Sergjusz Panin musiał się zatem spieszyć, je~ 
żeli chciał swoje i swych towarzyszy życie 
ocali~. 

Blady major trzymając sey~oryk w ręku, 
przerzyDać pocz~&l szleje. 

- Czeamt nie pomagasz bydlaku - wrza· 
sn1\ł Sergfusz, który przerżnął już jodną szle
ję - czyi nie widzisz, ze zaledwie p61 mi, 
n1:1ty pozostaje nam c~asu, aby się nie poto· 
pic jak koty. 

Gdy si~ jednak przy tych słowach obejrzał, 
zauważył, ~o konk1 może ze strachu przed 
karą, lub toż w przy"uazczaniu łatwiejszego 
ocalenia życia, zeskoczył z si&dzcoia 'tylnego 
i J:Dikł. ' 

- Kanalio - ~yknął Panin leó do pie. 
. kła, nie potrzebufę cię, sam sobh1 dam 
radę. 

Zadanie Sergjusza było bardzo trudna i 
niebezpi(:lczue. Aby prz~Cił\Ć szłflję, musiał zej~ć 
prawi~ na sam dyszel, chcąc zaś zochować 
tu r6wnowsgfł, trzeba było nadzwyczaJnej 
zręczności. 

- Otóż druga szleja już przecięta a teraz ... 
ba JUt konie wpadły do wody, kibitka sią 
podnG~i .. , jesteśmy zgubieni. Nie! ocaleni! 1\i· 
bitka ju~ wolna. · ' 

P'anin otarr pot ~ c~oła: 
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rr~e'l! dłuei czas wpatrzona w okna tego domku. St11d przechodzi do drugiego pokoju, który 
Cr.y ma\..tka przebolała . JU! ";stratt niecodnej takie zupełnie tak wyg'4da, jak dawniej. Nie 11 

!Wei córki? Czy myśli o ntej z gniewem f po- trzymuje sio jednak tu i wbiega d~ sypialni. 
gard!l? .. c~y ją pot~pila i pami~ć o niej z serca Jest to mały pokoik od strony podwórza, z 
swego wydarła? łóżkiem, szafaml f kilku naj,i)otrzebniejszymi sprz~-

Robi si~ cora~ ciemniej, wreszc:ie bije już daie· tami, 
sifłtll g;>dzm~ zegar ratuszowy, a Fanny jeszc::ze W k11cie przy oknie ttoi staromodny sekre-
z miejsc:a się nie rusza. tarzyt, do którego sto Fanny teras zbliża. 

Na ulicy nie widsć ani żywej d1.1ny. Zrywa Stawia lampQ na atole i szuka za kluczami. 
siQ ouopny wiatr i d;-ncz za~zyna padać, a Fan· Dnemnie jednak, sdyż matka je zawsze ma przy 
ny mimo wszystkiego stoi na swojem miejscu. sobie. W sekretarzu tym tr.zyma ona bowiem 

Spostrzega dopiero teras, że w oknae\t nie ma JVSzystkte swoje kosztowności i pieniądze. Fanka 
świ!tła i okiennice s• zamk:1iete. Domek wy8l4da wie o tern i na tem buduje swoje ;tlany. l 
tak spokojny 1 opuszczony, jak gdyby już nie Matkt Fanny ma oszcztdności a prócz te1c 
był zamies-zkany. dostała od ksitcia wtedy, gdy zamiana dziect si~ 

- Czy~by matka już nie żyła? Bo!e wielki!- tak pysznie udała, tysiąc marek. Pieni4d~e te triU· 
.. zepcte 1:' anny przerażona. - M 1źe umarła ze SZli być i F .mny 'he• je mieć. . 1 
zmsrtwien1a za mn~t Wu~c w taktm razie była· ż, do wszystkich jej haniebnych postf;pkl:w 
bym ubójczynil\ swej rodzh:lelki? przychodzi j11zcze jedna tbrodnia - śe ona ctt) 

W tam ctwieraj'lsię erzwi. Wychodzi z nich ko· okrada 1odzoną matkv - na to z:atwnrdzfałe jej 
b:eca posteć, otul<1na w c1emny płaszcz i otw era sumienie wcale sił nte odzywa. 
parasol Potem oddala si~ szybkim krokiem. Fan· Przemyśliwa tylko nad tem, jak otworzyć 
ny poznaje postać to pomimo ciemnolei w piel'W• biurko. N1e moie si9 długo zabawlać .nad tem, 
s:.ej chwili. bo nie wie napewno, kiedy właściwie mat~a jej 

J~t to jej matka. wróci. Może nadejść lada chwila. 
N·e rusz&J4C si~:, patrzy za ni4 Fanny, dopóki Fanka próbul~ otworzyć zamek sztyletom 

n s rogu nie skręctła. 1 majstt uje nim koło biurka. 
W jednflj ch""lłi ucbodz4 z duny jej prZ}'k!e, Ale to na nic. Hiee\erpliwio 'pieszy wite J() 

dr~czące myśli. kuchni, bierze tam siekier~ do r•bama drzewa 
- Bal Co sit; stało, to si9 odstać nie może! i wraca :t: ni11 do pokoju. 

-myśli F11nny. - Głupio by było toraz jakimś Kilka silnych u(!erzeń toporem wystarczy, aby 
skruchom al~ oddawać. Jak dobrze. ie matki w pró~:bnioj,ce juź dr'Gewo rolłupać. Wnf't trzeszesy 
domu niema, można s :c zabrt\ć do dzieła, Matkol nsuwka i łamie sio zamek, a w tej sameJ chwili 
nie wróci pewn~ przo:d północ,, zapewne nad spada klapa, która otwierała slv jako płytA do 
,ranem. · p1sanla. 

Fanny ogl~ida sił raz jeszcze w około siebie, Ale uuOadkl, które teraz s• widoczne, też s• 
czy kogi>Ś na ulicy nie widać, potem zbliia się zamkniot• 1 to kaida na oaobny zamek. 
do drzwi, pociągt za· dzwonek, a sama chowa Fank1 musi wite znowu uciec sił do pomocy 
:si~ za werar.dt1 aby aię pr:!.akonać, czy sic kto ntyletłl i aiekiory. W sor•c~ce czynu lipomina 
-zjawi o wSieJkich śro:!kach ostroźno6ci 1 stara sic tył· 

Gdy lli~ jednak po kilku chwilaeh nikt nie ka o to, aby jaknajprodzej dosta~ si~ do wn~trza 
poksz.uje i nie otwiera, je•t pewna, łe tadnej siu- achowk6w przez wyłamanie zamków. 
ZllCeJ YJ domu nie ma. Głuche jej udtrzenis dudnili po całym domu 

D zwi są wprawdzie na klucz :amk.niote, lecz i budZI} echo w Ciemnych k4tac:h. 
Fanny daje sobie rado. Poc:hodti pod okno IWł!· Ona nie zważa na to - nit słyny - zda 
go po[{oju, którem 111 swego ctasu Ritter w maace sl~. teso. Jlifie słyszy też, ogłuszona hukiem swo· 
Alfreda noc!l. do niej zakradł. Tą drog>\ te2 chee ich udarze~ ie brama lif otwiera i ż" w drllgłej 
s1~ F~nny dostać. iJbie odzywafil si~ kroki 

Okiennice s~ zamkni§te. FAnny wyciąga wi~c Właśnio wyłamała o1tatni zamek i wyci4gd 
ntylet, który poprzednio w mieśc:ie kupna i wct· ostatni4 szufladko 
:Jka go pomi~dzy oba skr7.ydła okiennic. Lekkie Otm:yk radości wyrywa sio z jej ust. Nadzie· 
po~:iśni~~ie, a ryg el si~ od1uwa. ja nie była płonną, nie zawiodła jej. 

Odchyliwszy okiennice. nadsłuchuje znowu W Istocie bowie:n szuflada cała napełn;, na 
i r-r~e!·onuje si~, że stamtlld n'c&eso obawiaó 110 jest pienlodzml. Z wn;uu 'błynczą lata•y i DQ· 
nie potrtcbuje. Wybija jednem uden:entem szybo, wiutkie złotówki. 
wsuwa t'rk~ przez otwór, odsuwa rygiel i wska· Oczy jej zabłysły alym tryumfem, 
kuje przez okno do pokoju. Drz,cemi rekami slega po zawartość swfladki, 

Z mkn11wszy okno i okiennic(2 u sobfł, zdwie· by lobie ni• napełnić kteszenio. 
ca lampo t rozal,~a si~ po izdebce, którll daw· Wtam coś sit .porunyło za jej plee]rma, a 
mej zamiosz!dwała i znajduje jlł zupolnie nfczrnie' niedomkni42te drawi • druli•ro pokoj11 otwieraJ• 
nion4. sit z hala11m. 

i •, .~k: 

•Jt·~··'· ) 

- Złodziej! !h pomoc! Ra.bu§! - odzywa si~ 
za ni4 Ił s przerażhwy. 

Przerdtna odwraca sit F anka do tego, który 
]4 tak nagle przy robocie zaskoczył. 

Tt jej r~d1ona matka 
Przez kilka chwil przypatruilł sio sobie te 

dwie kobiety przy niespokojnym płomieniu, pa· 
dającym od świecy. 

Akuszerka cofa s1; zdumiona, oczom swoi:n 
nie wi•rz,.c 

M1e może si~ usookoić, tak nagle prz}·szło na 
ni4 to wzruszenie. Błfidr.ym wzrokiem patrzy na 
rvsy jedyaej cerki, potem oko jej pada na wyła 
mane zamki biurka z wyrazem jakiegol niedo
wterunia. 

Wydaje sio. źe ona nie może poj•ć tej mozli
wolci, żeby to jej corka popełniła czyn tak ha 
niebny 

- Fanical - wydobywa si~ wreucie ;e zdu 
szonej pters1 nies;zcz~ś!iwej matki - i w tej chwili 
krew Jakby uwolniona ze Ś~lśnittego zamulego 
serc:a, ctemnym rumieńcem wstydu i gniewu za
lewa bladli twarz: staruszki. - Tyżeś to? Ty niecna 
dziewkó? Nocą ,wkradasz si~ do mnie, okradasz 
rnnie? Wlasną matk~? Boże wielki! A wite już do 
tego lio; rowadr:i1.aś? Tak nisko juźeś upadła? 

Gniew ból i oburzen;e pł~&CZ4 jej zmysły. 
Drź~c na cdem oielt, stoi nio moslłc wydo· 

być wiocej ani słowa. 
Fanka tymc::.zasem oc::hłoneła z pierwszego 

przestrachu. 
- Tak, to ja msmo - odpowida z uporem. 
- D1lowko niecna - wrzaśnie znowu pani 

Rabe z gniewem. - T1 nie jesteś już moj' córk4 
Stałaś sto towarzysr.k~ i WSJ'Ólniczk• zbrodniaJzy, 
pozwoliłd zrobić ze siebie narzodzie tej prze
wrotnej hrabiny Olgi! Precz z moich oczu! Bo, 
na Boga, zawołam policj~ i ja sama, twoja matka, 
oddam cio d" witzłenia. 

Faany ocbłon,wszy ze strachu, cieszyła sit 
tylkQ, łe to nie obcy czlowieic ustał j!J przy tej 
pi~knej robocte, bo wtedy byłoby gor.z:ej Z matk~& 
miala nadziejo że lobie poradzi. 

U1łysnwazy jt4nak o1tatnie jej słowa, zblAdła 
i oczy tel zapłonoły dziwnym blaskiem. 

Et. co la~ - odrzekła z lakcewaźeniem -
togo mama nie zrobi Na co sio mama tak drze 
po co te wyrzuty? T ·> nie ma sensu. Ja zresztą 
wogóio nit~ ~ł'obtłam nic złego 

- Nict! et ty przewrotne stwoueniel Czyż 
nle mau ent krzty su!luenia już, ani troch; wsty 
•u? C1y myślisz, że mnie okłamiesz? 0 Boże! 
Pu;ekltlam cu;, ty \,\. yrodne d:ioc:ko, tysiflckrotoic 
przekllnahm go.,lnt w któreJ ci dałam żyo1e, 
Przynoli'5Z mi tylko ból i zmartwienie - do gro 
bu mnie zapt•z•n haaie8nom awom życiem. 

ł.ltaaie zdławiło jej 1ło1. 
Cały roipacałlwy smutek matki, która wi•lli 

dziecko na drodze de stuhJ i sił nit lila, by je 
powstrl)'mal, lity je naJi'~ do 1w1j woli. Cały 
ten ból bnsilny przebijał s!t w damanym jej 

,• 

głosie i odzwi.rciedlał si~ w jej łzach. 
N e:h mi matktJ. da spokój cdpowiada 

fta tt Fanka - nie przyszłam tu aby sruc:hać 
jakichś wyrz.utów Jlifie jestera mały P~ben 1 sama 
wiem, co :::1am rob :ć. 

Z•kam1eniałe se.rco tej zwyrodnialej dziewczy. 
ny nie oduw ło Sifl echem żalu ani skruchy na 
widok cierpień matki, 

- l ty masz czoło tak do mnie mówićł -
woła pani Rabe wśr6d łez. 

I, nagle porwana słusznem ob11rzeniem, wy· 
prostawuje si~ i bezwstydnej cór" wymierza sil· 
ny policzek. 

Fanny odskoczyta z okrzykiem wściekłości. 
Podnosi pivić i 1łość patny jej z ocz.u. 
- Ntech mama Aie waży si~ mnie dotykać 

- syczy go ewnie - bo i j:~ mog~ si~ zapomnieć' ... 
- Cot? Ty mi grozitz? Ty • 
-· Stój! Mie dotykaj mnie! - wrzeszczy Fanka 

i rozgl,da si~ Z! uemś do obrony. 
Na r:.~zbitem biurku leży siekiera. Fank& bez 

namysłu chwyta ją i zamierza si~ na matkf. 
Paai R•b• na widak ten osłupiała ze 1groozy. 
Ogląda siw potem po pJkoju, j«kby szukala 

laski, czy kija, aby ukarać buntowniczą córkt• 
- Oddam cię policji - woła - do krymi• 

nału pójdziesz, pr"wrotna dziewko. 
Fanka zaśMlda sio złośliwie. 
Pilnuj matka swego nosa. Jak si9 polleja do• 

wie o tej zamianie dzieci w pałacu ksi4żocym 
to nie wiem, kto z nas dwóch p6jdzie do krymi· 
nału. 

- N~dznico - wrz~szęzy pani Rabe, niezdol· 
na wypowiedzleć słowa. 

- Uspokój s~~. matko - wołll Fanka w to·. 
nie zgody - ja sobie pójd~, mnio tylko trzeba 
rien:~dzy. 

- Aha! Ty zuchwałe stworzenie! Okradłaś 
mnie? 

- Jeszcze nie- odpowiada Fanny cynicz!lie 
- ale że nie zastałam ci~ w domu, więc chcia. 
łam sobie sama wzillć to, co tobie jest niepli< 
trtebne. 

- Nie wd s:~ wyc1ągnlłć rę!cę po pien'łldze 
. woła pani Rabe i rzuca sio do biurka. 

AlejFanka wypt~edza ją Wysuwa szufladkę, 
bierze i4 pod pr.chę i z cenn11 jej zawartoś~ ą 
wybiega z pokoju 

- Ztod~iejko! - woła matka biegnąc za n ą. 
- N a pemoc:l Na pomoc! Tłlk jest! Połt~ja n1ech 
clę seh~ryta. 

Z t~omi słowy dog.,niła i schwyciła j'ł· 
Cląguie j'i napowrót cio p •kojU 1 wydzaora jej 

z.rabaw.tny łup i w!oziek i•c:•j 1!9 córce wymierza 
znowu głnlnv policzek. 

Wtedy ostatnia 1s~ra dz ieGiocej miło6ci snlka 
z cłuszr Fanlei - z oc&u jej błyazczy dzika n11· 
•awlśl i auloa~ w6ciekłoU. ~~V. 

(eiu dalszy nastąpi.) • 
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Fanka be~t 
matko. 
ze :rgroozy. 

szukala 
córkt• 

do kryml• 

polleja do• 
ksiąź~cym 
do krymi· 

1nika 
d1ika nie· 
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::fiBr. Gracłaae .._ Ollvełra 
operator-akuszer 

Leczy masatam elektrycznym, reuma
trzm, oewralgje i paralit. Bada nos, 

uszy i gardło. 
Przy ul. 16 cle Mevembro 93 na pi~rze 
nad •ekll Tell. Telefon 575. 

Szkoła JPolska S~ S. BodliDy Karji 
l 

!DterDattJ 
GASA IDt:A~r 

ALBERTO C. ELIAS 

r.; - powraca tego s&mt:'go roku 
we wrześniu lub··(iaździerniku. Ce. 
Iem tej podróżY będzie nawiązanie 
łl\czności handlowej między Polsk~ 
a Brazylją. Podaje si~ do wiado· 
mości ogółowi brazylijskiej Polonjil 
że p. St, H. gotów jest podjl\ć si~ 
pośrednictwa w jakiejkclwiek h~n 
dlowei sprawie w Polsce. Rówmeż 
p. St. H. może zasi~snl\6 inf?rn:a 
cji w kra;n, w katdeJ sprawie JD 
teresującc) tutejsze kupiectwo. 

Dnia 7-go atycznia 1925 r., rozpocznie si' nauka w szkole polskiej. S S 
Rodziny Marji równoczelnie w lokalu Towarzystwa Im. Tadeusza Kościuszkt 
Program nauki zewiera przedmioty polskie podług najnowszej metody, a j~zyk 
portuaałski podług wymagań tutejszej władzy S lkołnej. 

CURITYBA. - PARANA - "BRAZIL ~ ~--:. 
l'Da .Jose Bóntfacio N. 9 (w pobliżu katedry) 

~l!łud mic-śc1 S!Q w t•'m s~mPm domu 1aK ci a ~·n! t> j 
(ohr Ił rn ź "IJ G !li :i' •r 

FILJA: Ruo 15 de Novem.IJ;·o N 31 

Ogromny wybór obuwia 

Prosi się o nadsyłanie wszrlkich 
surowych produktów suchej dystv· 
lacji i w~ciągów ~kstraktowyc~, 
których skład chem1czn~ pragme 
si~ stwierdzić drogą aoahzy. Wszel· 
kie zle-eenia i sprawunki wchodza• 
cew zakres niniejszego ogłoszenia, 
p. St. H. załatwi 1bezinteresownie. 

Zainteresowani, o ile w tej spra 
wie zechca si~ porozumieć z p. St. 
H., lub ewent. ud~ielió mu pew· 
oycb zleceń, które wymieniony 
miałby załatWIĆ w Polsce, raczą 
porozumieć si~ z nim wprost1 ad re' 
sujlłc, jak poniżej. . 

Stanisław Hessel. Cuntybał Pa· 
rana. Caixa Postal 264. 

------------------Na nowy Rok szkolny 
polecamy: 

Elomeritane ~wraz z ra~b.) 2$001 
1 sza ~zytanka po element. 2$000 
2 1a • " 2$200 
3 cia • 2$000 
Kajety (Cadernetas) tuzin 2$000 
w &uslnaeJa 8 ca;•emplarze 

dal'DlOI 
Zamawiać pod adt·esem: 

,Qazeta P~lskac - Kurytyba -
Parana - Caixa B. 

-------------------
Ostatnie wiadomości, 

E Warszawy telegrafują że Be 
nat zatwierdził urnowe zawarta mię 
dzy Poleką i Rosja w sprawie służ· 
by pocztowej na kolejach. 

- Minister spraw zagraoiczoych 
p. Skrzyński przesłał 1uemiecldemu 
ministrowi Ramicherowi not~. w 
której pwtestuje piit:.ciw oskarż~· 
niom, zwróconym przez tegoż m~. 
nistra przeciw Polsce z oka~Jl 
niedawnych manifestacyj pnł· 
skicb w Poznaoiu, które me mia. 
ły wcale charakteru zaczepnego, 
,jak to przypuszcza roiaister Ro.u 
scher. 

(retegram nie wspomina o i akił.: 
tu właściwie chodzi manifestacje. 
p .H) 

l;>łlp!e-. o-s-y~» V~E~.-~~o~o~.-----

. NEW YORK 
mie:szanina 

~-------~~------------
NA CHLEB GŁODNYM DZIE 

CłOM złoż~ł p. Stanisław Wrl.ńE"ki 
z Rio Graode (miasto) cło Knsy 
S:onsulatu R P. w Kurytybie kwo. 
tę 90$000. 

Wyjaśnieaie. 
Wobec uieaprostuwanych i do· 

ląd dostatecznie niewyjlianionych 
pogłosek o aresztowaniu p, Jana 

• Psycba-informujemy, te ares~t?· 
wanie zarządzone przez pohcJq 
wywiadowczą, było s.ktem natury 
prewencyjnej. Po wySwie~le~iu sy1 
tuacji przez władze policyJ~ p. 
Psych został zwolniony od wszeJ• 
kich podejrzeń w sprawie, w lttó. 
rej był areszto~any. 

-------------------------Komitet Polskich Kursów Nau· 
czycielskich języka portugalskieg? 
w Kurytybic podaje do Wiadomości, 
że w myśl poroz:Jmieuia powziąte· 
go dnia 3 lipca b. r. przez pozo. 
stałych członków Komitetu, oaleiy 
go uważać za rozwiązany. . 

Były kasjer powyższego Kom•• 
tetu złotył pozostałe saldo kasowe 
do rozpórzfłdzenia Koneulatu R. P. 
~ K\lrytybie. 

We wszystki~:h klasa~b ue~ się dz!ewczynki robóte'( ręcznych, a w 5 tej 
i &·tej klasie, opróc' programu odpt.wiedniego uczlł s i ę panienki robót ozda· 
iniejszych jak: siatki, na kanwie, wyroby garniturków dla dzieci, haftu białego, 
kolorowego na atłasie lub pluszu, malowania olejnil farb4 i kwiatów. 

Opłata miesięczna podług ustalenia zeszłorocznego PrzyJmuje się też d·4iew · 
czynici n• stały pobyt w Internacie, gdzie m~n korzystać z nauki w szkole 
polskiej, lub uczęszclHlĆ do szkoły rz4dowej ,.Normalnej• . PlacA miesi~czna wy
nosić b~d~ie od 50 do GO$. Wp1sy do szkoły, trwać bttdą od 1 go do 7-go 
styct:nia. 

Zarz'id szkolny uprsaza Szan. Rodziców, aby koniecznie przysłali swe 
dzio~i w dniu wytej wymienionym, gJyż b~dzie to z wielką st1·atą dla dzieci, 
jeżeli nie przyj d4 w ozna~zonym czas1e 

Pod wzgl;dem zapisu dzieci do szkoły stoj4 kolonic w 1Żej od. Ku ryty by, 
bo tam przyprowadzaj• dzieci w dniu oznaczonym, a tu kapią dzieci dzień po 
dniu, jak kropla deszczu z: rynny. Bla dziec1 jest to u.koda niepowetowana, bo 
nie mogą ltorzystać z pirrwszych podstaw, a szkoła jest naratona na niepoa 
trzcbne nieprzyjemności, gdy później nie przyjmie dziecka. Ponownie siQ więc 
powtarza, aby Szan. Rod.zi~e przysłali swe dzieci w oznuzonym czasie, t. j 
7 go stycznia. 

............................................. )t.; •• 

l Na ł,Boże Narodzenie~~ i v.Rok Nowy•~ : 
l Abyś zawsze ·silny był i .zdrowy, : 
l Spiesz do ,.ATLANTIKI~1 po pi~ro i 
l Bo to rozkoszą jest prawdziwe, . • . , . ........................... , .......................... . 
J~}l~~~~~w~~~~~ 
lK 

Aniliny i farby niemieckie 
---- Hal'ki B4YEB ----

do farbowania zwłaszcza wyblłlkłycb rzeczy w paczkach z 
drobneroi Wt!kazówkami i w skrzynkach po t kilu, we wszeł· 

kict. kolorach, jalwtez farby anilinowe do kapeluszy, 
skór, wytworów roślianvch i nepOJów. 

l!!!łl§ BI"HOBOL 
najakute~:zniejdiY środek do wyt~pienia roba~tws wszelkiego roduju 

CARLOS LUifM 
Baa Biiłchuelo 52 - CJarłtylta - Paraoa - 8 ra•il 

~~~*~~~~~~ 

Eliasz Metynowski 
plofesor buchalterji, rachunkowo
ści i prowadzenia ksiąg kupieckich 
udziela na żądanie za przyst~pncm 
wynagrodzt'niern !ekcyj powy~szych 

przedmiotów. 

k(Jlt.nij Odd_lon.:. są 1 klm. od stacji 
kolejowej. Cena 7:~00$000. 

Również jest du sdr&edania 25 al· 
kierów ziemi w mlejsccwości Paulo 
Frontim, z tych 15 alkterów do sa
dzeni• milji i fiłonu, a 10 alkierów 
plantacji her•y (kerwalu), Są połojo 
ne przy drodze kolejowal i oddalone 
od st&.cłi 5 klm. Droga WOLOWił d!' 

Przyjmuje zgłcszenia i ud:aiel!J samego domu Cenr. 1:a alkler 300$0ro 
bt_1• ... ...-z'-'Ch 1nformac1·i . W ny ks. pro· P0tr~ebnych lnfurmn'11 udziBl! p 

" 1 Badolf Pawłowski w Dol"i 

wszelkiego redzadu po ceDach uajolbzt·cb 
SPECJALNOS'Ć _...,._...__ 

G~:b.l.t:~SZE 
Wvkonane na w?.ór tr:~>'Wików do sznur('wania. 

- BARDZO PRAKTYCZNE I Et.EGA~C~lE 
UWAGA: Ubuwis spn:ed!łle si~ nnd gwarallc:ją to iest gdy sl~ okazuje 
1~ kBś nia riokładność, czyl• nietrwM··ść obuwia udowodniająca wint f• 
b:yk,! C:j l, to takie małe napr~iwy wykonuje si9 darmo. 

·---- --------------··-····-, 
C Fabryka culde~kÓW ; 
: " " , "l\ li I~ O R A : 
l :Tóefa ~uli. ~ , 

i --~~-- * 
' Wyrabta cukierki w najlepszych gatunkach i karmeli owinięte w papier ' 
' (.ballas") we wstystkich odmianach. fi 
• Ulica Ma1 .. tim Aff'onso nr. 16. ' 

: Coritiba ·-- Parana - Brasil. C 

·--------·--~-·---~-·--------
··~· .~~--~···· 
Nasiona z Polski l 

znane są, ju~ w nsstępuJl~cycb stanach Bra.zy\ji: Espirito San' 
to, GoyazJ S. Paulo, P~rnna, Sta Ca~harina i Rio Grande.- ' 
Wsz~dzi~ w tych SZl>śdu sta.nach, czy to ma loll~żyn~ch czy 
nizinach gorą.cych, d~j~ zoakonnle wyniki i uznaoe s-., za. 

najlepsze nasiona ® 
Wsr.:ed~i·· ż4dajmv tyl~h' ,,obtnch d'lłSW!l. Nie kupujmy irmvch! ~ 

P ł N•k d Skł?d nasi~o z Poh~ i w l{urvty k awe l 0 em U'~'· Parana, Trave-sR~ Zar hJt in~ ó 
Wyłyłka keleją lob pocstą do W8Z:fsłkjch miejseowośeł a 

woścl w BraZJ'Iji ' . ..... 
~~============================~ 

~:l~~~~ --/~Klbj l! 
bo"'zcz Trzeb!atowski 1 ZrJ"Z~d 110 ; 8 
Szkoły Sredni~j im. H. 81 nk:ew1 KLIENT 
za przy u\.Aq'JitiHbamN.89-91 w •c •e •e ~·· zadowolony 

'l 
n Zawiaaami3m mmrh 5:&·· KRA ~lEC 

B k -~ u oownych ki;r~.tćm, że pupo również Paulo rust ern WN>Cie • Poi•k• olwl-m P'> n bo 

~::::~r..~:ń~~: ~:~~~~~:~·~~ ~ wtt~:~ł:: ~;~;~rSkl U DOS~~<?JAŁY 
Poh S WÓl nowo otwo~ ... l•i.h ft przy ul . .1\.llidt&Oaa .w. t4 p n A to dlatego 

Z:3.kład. Y Y ZE UBRANIE 
w ·rabia paski rupiU"OWC ule· ~ llióJ·y poJt?C1. it ll d;sis~ym .łl n WYKONAŁ 

pszone dla m~żczyzn i k(1bid . sRttrS~ry.&~ze~~:~~~~ms: 600 !6 , ~Y L~ J A N 
B;.~ od.t.że (;d skr~::ywienia kr~u z 

gosł'! pa c łkawite r~ce i nocy. ~ g')1eme 400 1 s. 
Piszcie po p'1lsłm. J)ta_n1sl:.w • ~-licki _ 

Rua dalii Pałme1ras n . 13ł Ą = == = 

FA UCZ 
trUD J'I'Y~A 11 

Avontdłt Luiz Xav.(> 
N. 11. ~ 

S. Paule i 
'------------ l Nauctłyciela dobr;:;e włada ł 

- itiC· go ]ęzysiem pl)r[tJga1ski!.n po· i 
' t tr~eba w Tres Barus w Towa· 

Masazys a rzys!wie •Bib:iottka 1.-'olskat. Wy· 
Egzz minowacy .po,eca si{2 p.T. nagrodzenie mieni(czne wynosi 
cierpiąc~ m na reumatyzm. go· dwieście milreisów (200$000) i 

Z~lazo Sztah~we-ÓkUCił\~ 08TZ.~dt b dla kowali, ~folarZ'/ i W8Zel 

kich innych rzemiosł• ~1kło do okien, fa t·by, towary emałjowane 

i f iijansowe, drut kolczasty, łań::uchy , Maszyny RolniczeJ jak 

n. p. pługi, włóki1 brony, drapaki, sieczkarnie~ młóckaroi ma• 

ściec (Ischias) podagr~, ner• ~i~szkanie, Bliżs~ych szczesółów 
wobółe i t. d stosuję rownie~ udziela si~ • na miejscu 
masat elelttryczr.y, jak rów· Piotr Gapski- prezes. 

neże, łopalyJ rydle, kopa<:zki, siekiery, k lSf i t. d. 

oież wcierania rl~ci4. w cho 
robach luct yczoych (Syphilis). .............. ........ 

~ Dr. Zygmnnt Gr&unaki : 

W wielkim wyborze l 
tf.' 

~ Operowanie nagniotków. 
Zgło 1zrnia Ui)t&szam nad::4yhó 
do , A l)t·Jki T1rad~nl~fl c (P , t 

(( l Tn·aiJent<"S) 
ped 

DJ'plomowa ny masaiysta 

Ziemia do spr~edanla, 
W Donzonie 14 do spruda ia dwie 
posiadłości składaj,~e ttt z t alkiarów 
siemi do orania, z łlobn' po1tetrą, o• 
1rodami1 dwiema ltudnłaral i dobrą 
wod• w miejscu gdz:e si~t krzyżu 
j' drog' do Cruz ł.łach~do i do innych 

t ADWOKAT ł 

* Po ukończe~;u umwersytetu, i 
' ma zasi~.:~yt zaw1adomić Sz. 
i Kolouję Pol~ką, iż otworzył ., 
ł ksncelarifJ ad wałlacką i że * załatwi!l wszelkie sprawy cy-

wilne1 kryminałnt, s~:-uh~IJWP, i 
' . ro~w~ do ę i t. d, ' * Bi ro i mif,s~kanie: l 
' Praęa 01o:rio 5.3'7. • 
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CASA METAL i 
Po cenach przystępnych ! 

Jose Hauer Junior & Cia. 

Cuntyba - Rua 15 de Novembro N. 44 ~ ., 
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Wielki Sk ep Pols!·i 
Marcina Szyndy & Ska 

Plac Tiradentes N. 19 
wa ~aws~~ na składzie: mak~ pszenna. tyloią i kuł:uryd21aoął •'ukie", ryż, s6ł, 

śladzie, śliwki, mdzanki i konserwy owocowe. 
Ma r6wnif'! najlepszq kawę mieloną z własnej fabryki. 

T run ki krajowe i zagraniczne w najlapszych gatunkach 
Kupuje produkta rolne jaltoto: kukurydz~, fasol~1 ziemoiski, masło, jaja, drzewo it.p. 

c • ~ ~ t l t 't l 'lł1: H~ ') 'J f E 11 tJl' • W f l l D FJ r \LłfJZi'i ł 
C E N Y P R I. Y SfĘflNE 

Posiada filje w Thomaz Coelho i 

LEHARZE . 
D : UarJu8 D.oreira 

• m i.lied_yc2.tao cb nar u:zna Specjał 
l ue; t.tłutf • rt•y ... czu, USZU, OOUI & rdł& 
I' -r1uar. 1.du:a Mal'ccnd l<'l~·r ano 

• j g ftoeyd~la:J& Ul, V-~. e N'Ci'l.r 
n. 85, T -=l don ::ł88 037 
~ a rio• .i.ehler 

O r.tl&ł' Al'.us ... er, pl:(;jalnusc c~t roby ;. 
• ~ 1 Pi~:t!ern. PrzyJ UJu t~d S ao 

.Sajleps t:y browar w Kury1yb1\ł pol"' ·-_~ tlł . na prowincji 
piw,} Własnego wyrobu po oaj~r~ vstąpni<~H ~!'ch -;.-enacb ma•·k1 
·•Cruzr·h'Oc1 •Pilee'l c1 •Pombac, •Esc~n~ 1:.4 • 1 oe. 

. ~ 2 · 4gccz -.ltCo~., .br ) ul~.) 
et. t~cml .B&r. •d u n 111 (1.3() @ 

Qj 
Kupuje dla własnej słodowoi jqczm 11 t rnzmaitei ilości 

1Jł,.- r i ł'1ii llep~~;z"' ~uy. 
- ~rEiipila.ioia ~ 

iJ f ydencJa 1 k<;;nsUJttJrJUM ul Marechal 
D fiłO!~ n 41;1 rrr.y)mUJe od 1~ d .. la 

IIUYTYII,\ - łJ&IJtl. ;a ł 1 r ł.. l~ 108 
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' R \ • "'J"' 1.11. eo (.. n m~~tf.i :~~t<.w. : 
" A .., ~,. • 7-. vl 

.Oto liJj ł:t.iiP.~I!!UM 
I·.,, .t'\ll.ó.l ..... .,, ,.. y.:~;l"ua ... S'- &ohwJil'bJ 
~ 1 ~.J1orz K uauh~ rJUm Apte 

l d .ta c; • u o. hł~f, n r. i2. łt" 
1 .. r'l~Ja .ł\1 Br ~r u<:o r6, Teullf.;n 

n. 601 08 .... ~----~--- . ~ 
r J.ie iileM 6 ., ~rauJo 

;-1 .c~lH .s c, e.yl liS 1 ~tll•tvu.) p•.:ra. , :t.ll 
_;.' ..InwJó o.:;. ;:s ao 5 vu V"'· K~naut 

'"'-t• Apt ka M•IHil v ., dl-~; 1 r• 
u 'l L~> ~ 

~--~·-~-""&~'""oh w ' uec.b.e. 
J ... lr. • .c ~.n t•t:·y n~nr..,_.cs 1 dzu~ 

D t -a.h : c~nuah .nsty.utu .. p1"ki 
.ecm 1-rzy uJ A!ugr" u o 611r.io 
ISJ ~.. ... &0 v 11 . .,ul s , .. n 

Apteka 
Walerego 

te s'' ,,Tiradt' 
Wiiniew. k Aego 

Pla e Tiradente~ N .t ·; 

Baczność Koloniści potsey! 

rozmówici~> 

S \VÓ,J DOS\V EG 

,, CE '' 
Fabryka karmGlk.:}W 1 cUklerkow różu'-g~w · tuil ~ tu· 

:!Zfob i dre~szych owmięt}c:h w papler (•bauu ·•)1 maiinu, 
11owych1 ll:Okosowyc:h1 miętowych, cytrynowych.' anr.maso. 
wysb .. tl'uskawowych .. bananowych i mł•e.Hyctt~ 

D 1. JL O l . 11 .Ile w ~ 
Y ) ~~az• (lo· ... bvJy"n w ~~~n ' w ~ 

y • .Pn .. yJC!' UJ :l o<1 8 ao 10 ' ~d ló ii 
17. K l i .. I.UlvlJUm 1 rt~yuen .. J .. t'iil~ a 
1 łlii.Cl~ lr;;.~ n M ll. ( \$0 v K c ptolLJ 

Prócz tych mam jPszcze i one gatu11ki ~r·•~e. • Jn ,. nowe 

~:J fo~mat.u~ ktore w 1\uzu~.;j en wili m ct 1, • , qyć po t·t· 

na~.a bardzo przysl~Jptiyfh. 

-tt-u~tu) uo ~ 
Uprasza ~z. Rodaków o łaskawe pr~•kHl<t :..ie ~i~ o ttHrt,. 

t e są oa1tańs1.e i najfepszt: w Kur}tyb ~ 

E .. Y I!ICI . 

A u. a tAirJ~atlł iion o t...JD.eli. 
Ul li. :J u fr..L ... , Ji\ ho 4:S Ol~ 

.u.uw "rt.u ruaenlel 
,, .... . ha~:~1u n 11 

ucek D romlew aez 
012 

li. ily r.1u.-;~me. z 1-ounu;bt .. n em 1 b~.;:~ 
,_.;.1e 1 kau~Z.UKU. f•iumllu w .. m;: l 

YtYJffi fł .. lll~ D DUh&. 
t ~ ,.,.., •· ~~:. t~tlu& \,cor•.)' pt.t)' :J ~t 

ł'i.<..}f 1.11 .t( M, łl.ło. Jv h ~ v AÓ) 

_!.- r; -;- , ]lal' t JD~·-~· 
(! • n ... h : l'l"I•U.U;1, łl , !Vli., ł U •)J 

UJ lo ltlliZC..::J. JiAl. lh~ • .t8 
fi llłio'-0 ~~~~.: t .:;a 

· '-'• un .. r.uny .... , .. ,:u.a w l'1 • .ntilC.l) .. ś;l ii 

~ L itllł pl.i1~tYI6.'1· Y\- .)'l)Wa Cłłt. DUli.&, 
,r!: likJt: pu ~oUn1c. oa o~ • Wlti.\Wl& p<.J 

m o uu lU~. Rvoott. &w&r.antv.-~nQ, 
lH. l... t.;l.ihnun'>a<lot Arau;o n . 2'ł! 

U~O 
------~------------Lea\J n oceUla 

1 &.-jjmUJe v\1 8 dv 11 1 tal l do 5 eJ 
guuzmy. ~Ja~ iJiaaenten !l 10 

.. z 

8 .. gt t•we, piip.ernie 1 dru 
h~ .tue 

łJi S ta:. .._o .'\ ł' Hie&łlel!l 

,1 .h '-S •l '- *'llllil; J l.ltuWo, łtAO .. t>tKt, 
,. , '"t.· h:>O\. :u:łl~' a, ii'Wlflłł c>Draty 

.... , n111,1t rru. : ~n.u _pi4.ii111mloly 

\:••~:r ł'apit.r)' w.z .. t&,,h S•"lll 
• . t uy ~ll'Y l o es e NovemlJro n ~ 

l{j F ·ranoiszelc Aae;/iO ł.I'Ski. = COł\lTIBA - Rua Gabral Nr. 5,; - P~RANA. ;! 
~ ~ 
ttm.l~ .. ~~~~~łil~iliD~BI~fłl-li~~ 

Lłvral'la Duodłal 
.P,erwaun~uny hlltaa arukar11ti, intro 
łig~~tutnw., l•A•A.ł'Jll& 1 fabrykaqa kl'l'g 
h-. •. dLwych W)bor k1.4źuk i Pl'JJYl%4 
d w -t ~·-łuy ... h Du& kupcow ae zna~& 
1 m .. <a,c:m U1 tf> de Novembr~ 52 

Cial!la scaa~~aełlc. 
~\ yt t:ly l .. .~llfil t.:WC, Żbla:.SlW&ł SZKh1, 
hntlł .... L:J&, Farby 1 oleJ~, wa:~~elk1e m• 

1etJ!'Ii ~~ił .nt ... liłCJ l ełektryc-.ner Jam 
. y l; i.""i·" l u lłlł~:n :ca u .s 043 
~ ~ s'*!'~&ł•rła. llirla __ _ 

~~• • . v• l , ;; u ; I·I'I."'IUUJ6 S I~ WIOilU wy 
l:•vt .,"~~ :ca .. o 'Y mcaty~h•ma tame 

t- :) l • U.łOJI\~<ł ~ P••-eJ astrony ka 
'"'lir)' Ci lU 062 

nSEKURO IYAC l)JĘ ,.NA :l Y ClE 
R~tdzmny tylko w EQtJITaTlWłE, kló 
fA m"' 8W'OJ4 t.l.Jt w Kurytyble przy 
ulu:y l ~o .M .. r9u n 4 A ~U))ClrmL~n 
otrm na P~au'ui 1 8~anKlt=r n• .Karytyog 
Bctl1 .. mili f -.u~-ro\ i..e.te. 061 

l':h!t~lt.l4iJ~E 
wy t' OZ )·clc.J'l ,:,,.. "-»U wały procent 
d&O .llUi~ł.i.:: li.'- wO t~v\i iP't'ciC-'UCJił 
}):..ort ~ .ł l" •m.,. A.II~J~. z:uog 1 

"t"' U\. u •• , .. •.&v i..u ł 1 .r.acw.c; t UUII.JfłUU. 

ł.r.ołd:w"''"J"' u ,.Głł uv.~ ~n-.s"'"'a 
ll:u~vł~ inu.tt• tJi. ~- &&hcy 1\Lu~
u.a~i ilcti{ohJH.l u. ~. 0~8 

- ; 

..\BW ') lO( • 
AZEVBDC,-MACEOO~_;;_---

Dlt. MAClitO P'ILH• 
Prowadz W'L. ·lk e sprawy •r••lna, 
handlow~ , r r. ''l!łe eru •••ret w 
k,.źt1e1 m "*)~,; .. ..: •e1 staau Parana l S . 
~IJI •nny . r U t ~ g4ilry płttft8 B"u 
ro Av V1 .". t N '. 4o 2t 078 

- l~ li ;c 1DiłiN LIN'ś. -
B•u7c. G: ~n ł'b.~t J _ B~rr..t =l., 181 ~l&a) 
--rr.vm h.VItłl\A DA MotA 
2 bturo · t!. ~n. ., . i erot 1 lnveatarz) 
p , zy uhr..y M \ ··hal F loriano Pc1xo• 
tu 2 a 142 

Ut\ G .• .s t'AO F ARIA. 
B wre 1'• ·(; o r n 49, Telefoa e~6 
U4-ł 

DR HUGo -~ -,.t fli f)! B l 
8 uru sal 
un IS66 

H·.ro ..-'!· • .\1u1 n li. 

--r.'"tl-:J:v .ju VllłiA 
B•uro w .; li • Bran~ił t. ł J. 
fun 376 

.i 
f eie 
080 

Teł e 
02u ---- -.. -~-. -·-·----------

Domin~ < ~arecki 
Poskt Lak ad Ka•a nrteok.i 

~l i e-. 'Lii81Jł'l! N. G 
W tul.& -· 7 ,J ,,, " .. ł.l!w14lQw na uorauie 

r-.tUGW• li•t. <V~l~•dljt. lGQ VI N<lł8 po 
att&J w ,.,. ~tłttf 

S.iicacł~ . .a(WIU"M.~tfłWAD8, 
~~~~i .. ll ffi~i.~ 

ii li wiq!csoz y wrvt ~u;~ łi rl a łeczf~nia syfPłsu 
JlJlixi 91.4" .. 

uznany przez Narodowy Departament zdrowia publiosne<o pismem dn lll lutego 
1916 roku Nr. llł 

Zwalcza s.Kutoozma "yfilis b,1z u~\l"t.~l~z;uńiltwa dra ilłjekcyj. Jc~t eoar 
gic:&n~·m środloem, ~yszct:!łcym krdv i ~eknr .. twmn o.vielkieJ wartoilet • 
Jut przy uryciu trzeciej fras~ec7.ki oojawy oborob nawut puwa~niej
szych: plamy, fistuła , pryiizcze, wrz~dy i roumatym1, znikają juby je ręką 
~djgł. O 9&'1/o męzczyzn t~natych , któr~y 1.i.1 <'l7.1\."6w kawalerskich choro 
willi na cho:rehy oekritA.~ cbnruoy t" ;1o;:o$łaj ~ ~rotlicmar:ni i t,.., jest 
f)l'zyOBynlł1 t i tysią~e kob1at uw~~iłyt.!h cierpl'ł na rozmaite niedornagania 
kohtece, nie w.tedząQ zupałnia1 co !e olauroby spQwodowalo. 

3 fła&Zeczki W}'tltlifCJZ!ł .:up~iCJ do o<kydcania \Va:t{ego Zlil'owia 
i uratGw~ma waszreb dzi9~i od pr-"') hy ych nactQpst w. 

Dla tiieci 8Vfllistycznych jest ~ELIXIl\ 91.t" 111ł.j>~clpowiedmeJ 
d~em ~~~twe::o, ponieważ ie atakuje iol.ądka i jest prl.y)e.mnyrn w 
użyciu. "ELIXIR 9tł• ·18by!'• ru;)"'' w~ w-:>v~tk!cb ft t .. kad i -lrła
d s>.h ttpta.. ~ycb w Bruzy· Ji 
au, •• ,. •kła4 h·i~) e (l ił\ 

,_ ., 
...! .3.fi!J~ ~.,~ -· 

~--_ 

ll~anotutu3 Panie ! 
W r.•~·~t: 4:.ch god.c:l!l u "~.iimd fil ę ru ·.,Ż$th.J cd koiak mach~z· 

v 1:\~ !e~Qilj f.'H Wiló ""' · - ~ ., f'! f'~ i ) łó if;O \ l'IN \ • 
usnana prsn Narodcnry Departament Zdr9wia Public:;.,ago, risaem dnia Z8 

· osorwca 191~ roku. Nr 87. 
,.,JIIJ[o-8e da.t1uR" Jl'lSI l'' ~ ym ~ ~.t•J 1 , •rodtllttA.,, lec:~.-l iezy,n, 
kt..,rep skutek jest uaJszyhszym w lect.~liu ni!A0111&g'&fl l;:obiacycb 
Kołki lllllClczne leczf w clągil 4 cl gr"Jd.zio. LT~ywaZJv 15 clnt prl ed 
perodetn, ułatw!a porod, zmni9jua boltlŚei por•)dow& i kolki, i zabez· 
piecza życie kobiet przed nast~pstwami krwotoków, tJ.k cz~tych pny ~· 
por~cb, Przy wnych cborobacb lcqb:ecych .Fłuti!' ·Hetlatiu.a• f.:;< 
działa zawsze sk:~tli1c:.uie i luczy "'~.::Yłtkid nie,Jomas~:~Qiil kobi9,Je. ~ 

Zaleca siq łeknt .. 'lotn i af{usznrk'Hn, t.' 
JetJyni dep~ąTAI."juliZ~'! ai 

Sllo ł"uu lo Aw:n:d:l l'inr; J ,$!Q 145. ~ 

mE!l'Z~M~~·· . .,. •• 
T O\V8rZ18t w a Fraa~ardlle Zl;lfi UJei . , .... ar. rej 

unis'ł i ,, ud -t· nhqueu .,Oh re ur's 
ttesur-rne odjazdy ~ ponr5w Sau b~ 1 łł.to d t JalleJru 

do He-wre i Bordeuux 
K.omt~nikacja n~ ·. · ybsza i lajwygodmejsza ~Ła~iami łu 

ksusowemi pospie3zuyau które o ~b ywa ··• lMd ' ż ~~ S anto.; 
do FranCJI w ló dm: ch o az ~ta t kzs1n• "P .. t'l ·•m·· ,,, Z4 ·jt:~• 
ufiDl Clia ~m~~~l.I.D1ÓW '• '~rt: ~ ~lldJrl .ak napa vęoJ~:"!jl)"'(' HJ• 
m J687.CZeDtC 

Statki maJ& do dyt1poz er kab·lly Ul !':1aoy 
Podróż-do Polski odbywa się z 8:\oto.; albo z Rio de 

Janeiro do L'd H· vd~ a z L(; Hl1v:e do G:iyni statkiem • Pv· 
Jogoe cl 

Najbliższy odjazd tło Europy 
~ l!iłA ' 'J"(J.at ~ .JO E J l•ĘłĄO 

~EYLO.~ • 30 l1!!tto~au~ 
... -\L3.\. • 6 zruJuta 7 g udn;a 
l> G ~t Ut~' 20 , 
LU I'.B'I't\. 5 6 c 

Holt;Dl~c 3 1 c 

li)pr~ooat bdt~tów z Ht~ ątJi do !'QJu1u u·az z Po!~kl .J v 
url:i~YłJ• t. zu. (btl.tlek!? d\' Jldtmtda) 4a:atwut 1 blu~t:-t.;ych m· 
fuunacj& udzieJa 

AG·ENT 
Iiaacy kaiprowi<ł.Z 

AvenJda J .ui.~ Xavter ~ 181 Kurytyba • 

--~~AR·:~~~-·~--~~ 
(; A ~ A b l t .. h U L S • •rą u JCy 15 dG .Nov~tmbro N JO. 

l"' ' ' ~łoz. w 1887 p1 t..t z Ą!Jreda Ęm~sta łi1cbels4 
Ma z&wi~ze na ttkłiadzte Wiu. ·1 ;qyboi t:a.pelu:.:aZJ ota pań 1 dzie.:~o 

~:10aWtJk WlilefJIII.łAw" CJI'ZOUOHC J WUdiit;HVe na fHGll~ut y, Oral~Ułł S~tfDUWii .f 
Wcutu ,przekooac ~u; o 'biSCle o ctoblOCI lowar()w Jl!.ko t z o mr!· 

hiCb CtH:lilCh 036 

Han el Polski 
w .Barru - .E ..-~b am Ulu G r H 

Wlaay11la w a Ołłro•lfłka. 1 
Nowo sptowadzClDf WICłłkJ ~yo9l to w ... row ttt~ kltv•y " jaketa& ~· 
ca~ ··o yen1 kac~ a&]ełl 1 wu lKU:ł'l a.tt» fł~lit: ~. &~ ~

koJoaJ&lH, - pl..-cę . WJ::Jo tt flełly.: 
Adres r Wł!iCIJSh~w vbraśta .;t 

Sarw-iifęe ł do ~~ 
·====~~~==~~~-=--=- - -
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