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nę " W dalszym ciągu swoich zeznań 
opowiadała hrabina Łubieńska, że zale
dwie policyant wyprowadził Bergerową, 
zjawiła się hrabina Aloertyna Lay z po
dobną jak Bergerowa propozycyą.—"Jak 
ją pani przyjęła?"—lapytał sędzia." Po
wiedziałem jej, ażeby czemprędzej się 
wyniosła, jeżeli chce uniknąć aresztowa 
nia"—odjarła hrabina Łubieńska.—Al
bertyna Lay rzeczywiście wyniosła się, 
ale po drodze zabrał ją policyant i odpro
wadził do policyi. Hrabina Łubieńska 
oświadczyła, że równie Bergerowa, jak 
hrabina Albertyna Lay występowały w 
imieniu tej samej osoby i że pewien wy
soki arystokrata jest prawdopodobnie 
autorem rozmaitych ubliżających wieści, 
uwłaczających jej czci. Sędzia skazał 
Bergerową za obrazę czci na 14 dni are
sztu, lub na 500 koron grzywny, równo
cześnie zaś oświadczył, że póź liej < dbę 
df.ie się przeciwko B^rgerowej, hrabinie 
Albertvnie Lay, tudzież przeciwko nie
jakiej lice Schickowej, która Ber/erową 
wysłała do hrat)iny Łubieńskiej, rozpra
wa o stręjzycitls"-wo. Przy tej rozprawie 
d jpiero wyjaśni się zapewne, kto to był 
ten minister, co w tak oryginalny spo 
sóa starał się o względy ł rabiny. 

NO 1. SZTUCZNA JAZDA NA blCYKLU. 

POLACY NA OBCZYZNIE 
Proces hrabiny Łubieńskiej 

WIEDEŃ — Przedeą-iem powiatowvm 
dzi< lnicy Jos"cfstadt stawała j»l?o os'! ar-
życielka prywatna hrabin* Wanda Łu
bieńska w spranie, która pośród putdi 
czn> ś'i wiedeńskiej wywi łnła zna.'zne 
zajęcie. Hrabina Wanda Łubieńska pię
kna blondynka, przej-łuchana iftko świa
dek, opowiadała, że d. J.'i rudnia 1905 
r. prz>S7ła d ) niej niejaka Mina Berge 
rowa i oświadczyła, że przybiła na pole 
cenie pewnej płini, która znowu imie
niem jakiłgoś bogato go parta proponuje 
hrabinie spotkanie z tym panem "Ber
gerów a mówiła hrabina"«Łubieńska— 
dodała uwagę, że to n a b>ć minit-t^r i że 
schadzka wyjdzie na moją korzyść. Za
wołałam służącego i kazałam mu przy
prowadzić poJi.-yanta, a wtedy Bergero
wa w obecności służącego rzekła: "Pro
szę tylko nie gniewać się. Wiem, że pani 
do Sachsowpj chodzi za 400 koron." Nie 
choizi mi tyle o ukaranie B.jrgerowej, 
jak wogóle o wzięcie mojt j czci w obro

Mianowanie Polaka. 
WIEOfcJN.—Kapitan fregaty Napoleon 

W*wel-Louis zostnł przez cesarza mia
nowany "attache" marynarki przy am-
basadde austro-węgierskiej w Londy
nie. Jest on Polakiem i synem krakowia 
ni na, śp. radcy dworu Józefa Wawel-
Louis, który poświęcił history! Krakowa 
kika cennych mom grafij, a na ito jako 
fęlzia napisał kilka prac prawniczych. 
Kapitan fregaty,Napoleon Wawel-Louis 
urodził się w Kalwaryi w r. 1861, do ma
rynarki wstąpił w r. 1880, w latach 1903 
i 1904 dowodził statkiem stacyjnym w 
Konstantynopolu, a od r. 1904 zaliczony 
był do sztabu eska dry czynnei. W r. z. 
został kapitanem korwety. Stanowisko 
"attache" marynarki w Londynie jest 
jednem z najważniejszych stanowisk 
marynarki austryacko-węgierskiej i by-

| wa powierzane jedynie tylko bardzo 
zdolnym oficerom. 

Poiacy w Bremie 

( BREMEN —Mieszka tutaj blisko 20, 
000 Polaków. Są to przeważnie robotni

cy. W jediym z koś*iołó v katolickich 
odprawiają się też nabożeństwa poLkie. 
Ale ruch Polaków jest tu ogromny, bo 
większa część wychodźców z Polski ręiy 
jeździ do Ameryki IIsąd wolnpgo miasta 
Bromy jest względny dla Polaków i po
zwolił im na założenie elementarnej 
szkoły polskiej z ograniczoną liczbą 25 
dzieci, ale nie wiedzieć czemu, nie sko 
rzystano z tego pozwolenia. Zarobki fa 

bryczne są barćz> liche: 1 markę 80 
fen.—doj2 marek 50 fen. najwyżej! Bo 
botnicy portow ii rzemieślnicy są lepiej 
płatni. Obecnie założono ̂ t i tak dla lu
dności tubylczej jek głównie dla wychodź
ców pismo polskie tygodniowe: "Bre
ma," pouczające ich o sprawach polskich 
w kraju i w Ameryce, oraz ostrzegające 
przed wielu niebezpieczeństwami, na 
które są narażeni emigranci 

Książe York Hadzifriłt oszustem. 
PORTO ALLEGRE (Brazylia).— Pra

sa brazylijska żywo zajmuje się osobi
stością arystokratycznego oszusta, któ 
rym jest nie kto inny, jak książę York 
Radziwiłł. Panek ten przybył przed ro 
kiem do Porto Allegre wynędzniały, o 
kryty brudną odzieżą i z lite ści dano mu 
pracę w browarze BecWera przy ul. Flo-
restp.Radziwiłł pozyskał zaufanie zarząd 
cy browaru p. Barbieux, za co mu pię 
wypłacił w ten sposób, że okradł go do
szczętnie. W końcu powinęła się księciu 
nóżka i został przyłapany na gorącym u-
czynku. Obecnie wychodzą na jaw ró*ne 
skandaliczne sprawki rsiukańcze Radzi
wiłła, spełnione w San Francisco da 
Serra i w wielu innych miejscowościach. 
Oszust podawał się ra Rosvanina, a pisał 
się z niemiecka "Pnnz York von Radzi 
will." 
Przytułek dla Polaków w stolic? Fran-

cyi 
PARYŻ—Zawiązało się tutaj Towa

rzystwo opieki nad Polakami, którego 
celem jest założenie przytułku dla wy-
chodźcSw polskich; biedni rodacy otrzy
mywaliby tam pożv wienie wraz z mie
szkaniem przez dwa tygodnie. Nadto w 
lokalu przytułku ma się znajdować bez
płatne biuro pośrednictwa w wyszukaniu 
pracy, wyłącznie dla Polaków. Fakt to 
bowiem nierzadki, że wielu Polaków, 
przybyłych ta w nadziei otrzymania lep
szego zajęcia, umiera z głodu. Kto zna 
choć cokolwiek stosunki tutejszej kolonii 
polskiej, ten łatwo zrozumie konie
czność takiego przytułku. W tym też ce 
lu otworzono wredakcyi "Hasła" (Paris, 
rue. de Rennes 111) skhdki groszowe, 
które z wielką wdzięcznością redakeya 
ta przyjmuje. 
Polaki komitet wyborczy w stolicy Ko 

syi. 
PETERSBURG.—Utworzył się tu pol 

ski komitet, którego zadaniem będzie 
koncentrowanie polskich wyborców. Ko
mitet ten stoi na gruncie party i konsty-
tucyj no-demokratycznej. 

Samobójstwo lekarza pułkowego. 
KOMORNO (na Węgrzech).—Odebrał 

sobie tutaj życie lekarz wojskowy, dr. 
Bett, krakowianin, znany i ceniony w 

tutejszych kołach cywilnych i wojsko
wych. 

Paderewski wyrzekł się cara. 
GENEWA.—Ignacy Paderewski przyj

muje obywatelstwo szwajcarskie i za
mieszka stale w swej pięknej wili pod 
Lozanną, nad jeziorem Genewskiem. 

Sztuczna Jazda na blcjkla. 
W newyorskim '"Hippodrome" popi-

sn je się sztuczną jazdą na bicyklu panna 
Mtnnie Kauffman, kobieta 20 letnia, u-
rodsona w Rochester, N. Y , z rodziców 
Niemców Podobno niema w świecie 
drugiej kobiety, któraby dorównała jej w 
robieniu sztuk karkołomnych z pomocą 
bicykla, a nawet jest w^tpliwem, czy 
znajdzie się choć jeden mężczyzna, któ
ryby jej w tem dorównał. 

Dwa rysunki obok załączone, dają po
jęcie o zręczności panny Kauffman: Na 
pierwszym widzimy ją jadącą na taide 
mie przeznaczanym dla trzech osób; tan-
den stoi na tylnem kole prawie pionowo, 
a panna Kauffman siedząc na przedniem 
siodełku porusza pedały i objeżdża sce
nę do okoła! Czy jest na tysiąc cykliątów 
choć jeden, coby mógł dokunać takie] 
sztuki i już nie na tandemie, ale na zwy 
czajnym bicyklu -i nie skręcić karku ? 
"* Lecz to, co widzimy na drugim rysun
ku jest jeszcze bardziej zdumiewające 
Panna Kauffman, jadąc dookoła sceny 
z zawrotną szybkością, rozbiera swój b'* 
cykl na części, które odrzuca jedną po 
drugiej tak, iż zostaje pod nią tylko 
tylne koło! 

Oprócz tych dwóch (które nie naU żą 
bynajmniej do najbardziej karkołom 
nych) panna Kauffman popisuie się ca
łym szeregiem innych słtuk. Tak np. 
potrafi w czasie jazdy opjścić s ępod bi
cykl przesunąć pod nim całe ciało, nie 
dotykają: ziemi i wskoczyć znowu r?a 
siodełko z drugiej strony. Albo znowu 
potrafi stanąć dęba głowa na pedale ma 
jąc nogi wyprężone w powietrzu, z lek-
kiem pochylaniem ciała ku drugiej stro
nie bicykla Potrafi ona także przedostać 
się wraz z bicyklem przez taka przeszko 
dę, jak np stół—w ten sposób że dojecha
wszy całym rędem do stołu, podnosi tyl 
ne koło do góry. wraz z bicyklem wy 
wraca przez stół koziołka (dotykając sto
łu plecami) i potem jedzie dalej z drugiej 
strony tei przeszkody iak gdyby nic... 

Jest także niezrównana w jeżdżeniu 
na bicyklu tyłem—co jest sztuką wcale 
niełatwa, choć nieznaiący się na rzeczy 
może sądz{ć imczej. Podczas jazdy ty
łem panna Kauffman miała dwa wypad 
ki. że spadła ze sceny do orkiestry. Je
den taki wypadek zdarzył jej sięw Nie-
mieckiem mieście Bremen, drugi w Mo 
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skwie W pierwszym wypadku na swoje 
sz ztście wpadła na wielki bęben, więc 
się tak bardzo nie potłukła .. 

Za najtrudniejszą ze sztuk swoich 
panna Kauffman uważa tzw. "piruet" 
polegający na tem żeby stanąć z bicy 
klem dęba na tylnem kole i obracać się z 
nim razem cookoła z szybkością niemal 
frygi. Nawet publiczność na widok tej 
sztuki, może d)znać zawrotu głowy-cóż 
dopiero mówić o "artystce!'* 

Na zakończenie dodać musimy, że 
"panna Kauffman" tylko na scenie nosi 
to nazwisko; do użytku w życiu prywa-
tnem posiada zjpfcłnie inne bowiem jest 
ona mężatką i posiada półtoraroczne 
dzieck) 

I1 

NO 2. SZTUCZNA JAZDA. NA BICYKLU. 
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| OSTATNI Z MOHIKANÓW | 
^ Opowiadanie his'orycznt na tl« & 
^3 wojen ameryk łńskioh. ^ 

ROZDZIAŁ I. 

Szybkonogi Indyanin. 

Podczas krwawych pół v cno amerykański*h 
wojen, kt6re z powodu zatargów o zawładnięcie 
kolon'sjpi kanadyjskiemi wiodły pomiędzy sobą 
Anglia i Frtmcya, miały miejsca wypadki, jakie w 
skrćceniu pragniemy przedstawić czytelnikom na
szym. W odległych tych czasach kraj. o którym to
czyć się będzie opowiadanie,poł żony pomiędzy za 
toką Hudson i przyległemi mu j-ziorami był jedną 
wielką osamotnioną pustynią pokrytą niep*zehy-
tym lasem i wąwozami, zamieszkałymi przez dzi
kich, gotowych do wszelkich okrucieństw w obro 
nie ziemi ojczystej. W celu opanowania owej krai 
ny Francya z Anglią prześcigały się natenczi8. 
t czą^ o nią krwawe pomiędzy sobą zapasy. Gh 
wnodo\yo4fcąC""n wojskami fr^nc iskiemi był wte
dy ffmmł Montcalm, ze strony zaś Anglii gene
rał Webb.będący komendantem jednej ze wzmesio 
nych tu fortec, a nazwanej Ed*ardsdale, od imie 
nia angielskiego księcia Edwarda. W odległości 
kilkunastu mil od niej znajd^^ałi się inna warów 
nia, nazwani William Henry, od imien'a innego 
księcia, komendantem której byl stary szkocki 
pułkownik Monroe. 

Pewnegi wieczora do Webba, przybył zdysza
ny goniec, szybkon<igi Indyanin, z groźną wiadi 
mością o zbliżaniu się wojsk frarcuskich pod do 
wództwem Montcalma do twier Izy Wdliam Hen 
ry. tak licznych, jak liście na drzewie. 

Pułkownik Monroe, roe posądzają? jedyn'e 
małym oddziałem wojsk regularnych i szczupłą 
nader garstką ochotników, upraszał przez gońca o 
nadesłanie jak najrychlejszej pomocy. Uwzględnia 
jąc niebezpieczeństwo, grożące twierdzy Wiilum 
Henry, generał Webb rozkazał, aby równo ze świ
tem tysiąc pięciuset żołnież/ wyruszyło na pomoc 

^ Monroemu. 
Prz*z noc całą w obozie, rozciągniętym pod 

twierdzą Eiwardsdalejczyniono przygotowania a 
z pierwszym brzaskiem daia przy o is łosie bębnćw 
wyruszono w drogę. 

Po zniknięciu oddziału w głębinach lasu w*, 
dać była w pc.oitałym obozie trsy pry notowane 
do drogi wierzchowce, z któiy^h d*a pokryte były 
kobiecemi siodłami, trzeci zaś, o1) k stojący, ncslł 
na Bobie bogato ohafeowany czaprak oficerski. 

Wśród zebranej gromady ludzi, przypatrującej 
się koniem, wyróżnisł się człowiek niezwykłej po 
wierzchności, o wielkiej głowie, rązk^ch ramio
nach, dłjgich rękach i olbrzymich pokrzywionych 
nogach, którego ubiór w zupełności jego postaci 
odpowiadał. Na boku stuł milczący ów goniec, szyb-
kmogi Indyanin, który dnia poprzedzającego z 
groźną przybiegł wiadomością. 

Oblicze Indyanina było napiętnowane wstrę
tnym wyrazem chytrości i okrucieństwa, a wzrek 
j?go, dziko błyszczący, czynił go bardziej jesz'z? 
o lrażającym. Zetknąwszy się ze spojrzeniem czło
wieka o dziwnej postaci, szybkooogi zmierzył go 
pogardliwie oczyma i odszedł dalej. Tymczasem w 
gromadce stojących dało się spostrzedz poruszenia. 
O iwrócono głowy ku bramie twierdzy, w ctórej u-
kazały się dwie młode dziewczęta przybrane do 
podróży, w towarzystwie młodego oficera. 

Młodsza z nich, o jasnych włosach, płci deli 
katnej, białej, szybko dosiadła wierzchowca, gdy 
dr igiej, branetce, dojrzałej wiekiem, towarzysz 
ów pomagał dosiąść biegu ia. Wsiadłszy we troje, 
wyruszyli razem, poprzedzani prrez szybVonogie-
go który biegł naprzeciw, jakby torając ina drogę. 
Przez chwilę jechaio tak w milczeni i, gdy mhd-
sza z podróżniczek, wskazując na idącego przed 
sobą Indyanina, ze pytała oficera: 

- Czy często napotkać tu można widma podo-
bie? 

— Bardzo często—odrzekł tente.— Posiadają 
oni szczególną zręccność i szybkość w bieganiu, 
stąd t żyw amy ich jako gońców w różnych wojen 
nych potrzebach. Ten—dodał, wskazują? na tndya 
nina—według pojęć s vego plemienia uważanym 
Jest za oohatera! 

—Nie budzi on jednak we mnie zaufaiia -cd-
rzekła dzieweczka, krzywiąc u^ta —A tobier Koro 
- spytała starszej jak on się wjd»je? 

—Nie zwróciłam nań twagi, Al icy i— krótko 
odrzekła zagndniona. A zwracając się do towarij-
sza, zapytała: 

~ Czy go pan znasz dobrze, panie Hainwortł ? 
—Jakn»jlep'ej! -odparłoficer, - Czjliżinac:© 

wz'ąłbym go za przewodnika » naszej podroży? 
Przeprowadzi on nas znaną jedynie przez Iniya i 
ścieżką, ta r iż o wi*le wcześniej przed na lejściem 
oddziału wojsk przybędziemy. 

-Czy o;» ie^ nasz zna tego człowieka? aapy-
t&ła Alicya 

^-Zapewne—odparł Hainworth.—przypomi 
nam nawet s >bie, że razn pewnego za jakieś prze
winienie wymierzył mu karę 

—Karę?— powtórzyła Hora z niepokojem — 
ach! — t'* on wrogiem oj Ja naszegi być musi. Z» 
pomniałeś pan że Indyaaie swykli kryć* matę s o* 
gą przez długie lata! 

—Miejay się więt na bacziości! dodała we
soło Alicya. podcinając wierz >howca. 

W czasie tej rozmowy Indyanin w ponurem 
milczeniu szedł naprzód, gdy nagle podróżnicy na
si usłyszeli tentent po za sobą. a obejrzawszy się, 
ujrzeli wybiegającego z pośród trzciny na koniu 
widzianego przez nas w obozie człowieka o dzi
wnej postaci. 

—Po«wolicie panie—wyrzekł grzecznie, uchy 
laiąc kapelusza— towarzyszyć sobie do twierdzy 
Will'am Henry, gdzie i ja udaję się zarówno. Je
stem David Hamuth, nauczyciel śpiewu cbóralne-

<* , go-
—Bardzo nam będzie przyjemnie w towarzyst 

wie pańskim -rzekła uprzejmie Kora. 
—I eesob -dodała Alicya -Donieważ będzie 

my mogły nudną tę podróż urozmaicić «spćlnvm 
śpiewem. 

Ham'ith na słowa te, »yjął z kieszeni ksiązaę, 
założył okulary i począł nucić psalmy, gdy Hain-
worth, jadący z Korą na przodzie, wstrzymał 
wierzchowca, zwracając się do nauczyciela śpiewu. 

—Ostrożność znagla mnie — wyrzecze - do 
zwrócenia panu uwagi, iż w p sz zy tej, zaoełnio-
nej nieprzyjatnemi dla nas ple nionami, jaknajci-
szej zuchówać się nam trzeba! 

David na przestrogę tę zamilkł, poczem po 
dróżni jechali dalrj w milczeniu. 

Słońee chyliło się już ku zachodowi, puszczę 
ogarniać zaczął cień lekki, gdy przejeż iżając mi* 
mo wąwozu pokrytego pęstemi zaroślami, zdało 
się Hainworthowi, iż dosłyszał szmer jakiś. 

Wstrzymał wierzchowe*, oglądając się woko
ło, nie dosłyszawszy nic jednak i widząc spokojnie 
idącego napr/ód Indyanina, dopędził towarzyszów, 
podąż-i ją*, dalej wraz z nimi. 

Zaledwie jednak wyr iszył z miejsca, z roz-
jbylonych zuośli wąwozu ukazał* się dziwaczna 
poBtać ludzka, najwstrętniejszem napiętnowana 
oblicrem. 

*v» tać ta, stanąwszy w milczeniu, wzrokiem 
zt iskrzon m izi^ą r dością, patrzyła w stronę, 
g izic pauróżni zniknęli p3 a« drzewami. 

ROZDZIAŁ U. 

Sobole Oko 

Nad bTzegiem potoku, w puszciy, niedaleko 
twierdzy Edwardsdale. stało dwóch ludri w w i do 
cznem jakoby zakłopotaniu. 

Piei w zy z nich, jak okazywała cera jego twa 
rzy, ubiór i uzbrojenie, należał do jednego z tys'ą 
•znych plemion indyan amerykańskich; drugi, wy
różniający się jiałym kolorem sVóry, był widocz
nie potomkiem Europejczyków. Na ci*lepierwsze
go w ro'licznych miej vacH widniał znaft śmierci, 
trupia głowj, tatuowana białą i cza-ną farbą. Cs -
s*k* jego była całkiem wygolona, jedyn«e lia jej 
wierzchołku widniał pęk włosów strzała orzep^t 

jaki religia Indyan ksże zostawić, jakby na urągo
wisko dla nieprzyjaciół, ulegających się o jego / 
zdajcie. 

Tomahawk, rodzaj ostrego toporu w kształcie 
tasaka, przeznaczony do skalpowan a, to jest do 
obdzierania głów ze skóry wrogom, wisiał mu u 
pasa, a przez ramię miał przerzuconą strzelbę. Sze
roka pierś, ailne ręc« i nogi, a zarazem poważny 
wyraz oblicza, oznajmiały istniejące w nim męst
wo i energię. 

Towarzvsz jego o białej cerze przeciwne spra
wiał wrażenie Walka z trud&mi życia i niedosta
tkiem wyryły głębokie piętno r>a jego obliczu. 

Był szczupły, p>chylony nieco, o żółtej pomar-
8«czonej twarzy. I u niego również błyszczał zat
knięty za pasem nóż, je ina £ bez tomahawka do 
skalpowania. Przez ramię przewieszoną niał my
śliwską torbę s rogiem do prochu, a długa strz< lba 
jego stała opsrta o krzak w pobliżu. 

Rozmawiali obaj w języku krajowców, a po 
długiej chwili nrlczenia Indyanin, r*ekł do towa 
rzy sza: 

—Słuchaj, Sokole Oko. oto na sło ?a twoje po 
w  ó r z ę  c i ,  c o  a ó w i l i  o j c o w i e  m o i .  o ^ a - n i  z  w o 
dzów dzielnych Mohikanów: "Przybyliśmy ze 
stron, gdzie słońce na noc się kryj<» poza równiny 
będące pastwiskiem bawołów z nad brzegów w el 
kuj rzeki. 

"Pobiliśmy Algawów, krew ich zaczerwieniła 
ziemię oi krańca do krańca Powfedziawszy sobie, 
że kraj naszym bjć musi, przegnaliby Makwów 
razem z niedźwiedziami i «dy cieszyliśmy się spo
kojem jako naród szczęśliwy, łódź wielka przynio
sła nam blade t*arze. które wstąpiwszy na zie. 
mię nas?ą niezrozumiałym dla nas językiem mó
wić za z?ły, 

"Wysiadłszy na brzeg, podali ojcom nasz>m 
wodę ognistą, wódką zwaną, jakiej nieznano przed
tem u nas wcale. Pijąc ją, nieezczęsni ojcowie 
stracili przytomność i siłę, męstwo i odwagę, a 
wraz z niemi moc oparcia się wrogom. Blaie t*a 
rze grabiły nas, okradały, zabierały nam ziemię 
kawał po kawale, znaglając do coraz większego od
dalenia się od brzegów w głębie puszcz leśnych " 

—TA dzielnego więc pokolenia waszego prócz 
ciebie nikt nie pozostał? spytał towarzysz biały 
Indyanina. 

—Nikt, prócz mnie i syna—ponuro oirztkł 
zapytany. Unkas bęizie ostatnim z Mohikanów. 
Jak kwiaty więdną i opadaią, miejsce po sobie zo 
stawiając świeżym, tak ojcowie moi i diiaiy jedni 
po drugich przenieśli się do krainy duchów. I ja % 
w i er ec ho tka tej góry, —dodał powstawszy, smutne 
rzucając w dal wejrzenie,—i ja będę musiał za ni
mi zejść w dolinę śmierci. A gdy i (Inkasmój pój 
dzie za mną nie zostanie tu ani jednej kropli krwi 
Szymgaszg ików, bo syn mój ostatnim jest z rod<i 

W chwili tej zaszeleściały krzaki ęoblizkle, i 


