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Adres dla listów: N o w y P r z y j a c i e l L u d u — K ę p n o (Wlkp.)
Druk i nakład: Drukarni Spólkowej w Kępnie, ui. Mickiewicza 54.
Telefon nr. 47.

Nr. 45.’..

;

Kępno, na czwartek 19 kwietnia 1923 r.

ip ś manlestacpy
sPrafei§ zb ro d n i bolszewickiej.
*> 7 jbrocima
--f.-u.-irf. popełttioaa na <• bie śp. Ks.
(.u?, s te a n is

na długoletnie

ta . • Arvybiskupa. Cieplaka i szeieg kapłanów
78 żydzi-nąiJzą Rosją i przez rządy
Wi . ®w' -t r;ucić pod swe nagi.

BooHolo narad nad utworzgniern ps&kiej
wSęHszdśeS

si^mowei.
Wrrsza'. 17, 4. D/ień wczerajszy nie przyniósł
rozwiązania sytuacji. Nicwąipiiwie d' i-ń dzisiejszy,
biedy pr:v|dą pod obrady w Sejmie wnioski żydow
skie, w , tór, ch np. Priaick j domaga się wyasygno
wania ,:ei miliarda marek jsko odszked8 waa!e ludMf.ści
żydowskiej, przyczyni sia do iiiuiejszege s!t<-,nsel:dawr.nńi opi iji tych ugrupnead, z których iona ma wy
roić pji..ka większość patismeutaraa.
, Przegi-.d Wiecz.* w artykule pod tyt. „Outsiderzy
przy odbudowie stronnictwa zachowawczego'', nawięzajac do tyczących się rokówd.ń między pnvrfcą a Pia
stem dochodzi uo waiesku, że część kół ziemiańskich,
zgrupowanych detychczas w obozie Cfe. Zw jedn.
Nar. rmaucypuje s ę i powraca do samedzieludi polityki,
opai tej « zasady konserwatyzmu i zatiiowawcześci.
jesteśmy — pisz*1 .Przegiąć! Wiecz “ — świadkami
odbudowującego .ic w Palśc.e stronnictwa zachowaw
czego.
„Kur;er Czerwony" charakteryzuje obecny sian
rokowań prawicy z Piastem jak następuje: Punkt cięż
kości przesur-ąi eię w stronę pr!.:cu Redy Ministrów
i Belwederu. Oczekiwany jutro przyjazd Prezydenta
do Warszawy i zapowiedziana konferencja jego z przy
wódcami
.:•
ptayszle, większości zapocząt
kują nawą farę
Klub tfhneścijańsitó-narodewy rozesłał d:> redakcyj
dzienników warszawskich urzędowy k»mumkst w
którym stwierdza,, że dotychczasowe pogłoski jakie
ńknzcts s;ę w . ,sie o ustesankowaniu się posiew
ziemian wchodzących w skład grupy p. Dubaaowicza
Ud toczących sie obecnie narad prawicewe-piastowych,
' inieścisłe.
nic odpowiadają istotnemu stanowi rzeczy i' są

Hj;; . ^ .«e:-:pf.śrfe£i«imi sprr-wcain' niawinnej
Rew, ‘Wego is:,.i)aaa i k.ra za niewinnie przek
spasć musi.
ffcjj''■*°k» zbraduia bolszewicka wstrząsnęła
twu, dewedew liczne wiece, urząftz.»*e
uieemat miarUcb, a gromadzące tłumy
fpjj PR«)ęt»ch pewigą chwili. - W
r.wlą
„ 'v rnuoaic
Irfsiuy. Się na pigCU JtrrMi "koPołudnie odbył
t Ksv} :‘ Uzy liczsj .o ud-tiŁle »by«t.'.v*'.su-a. Za*** S u f f l dłuższą przewawę wygi
po**ł
,Hk?‘Ł Mówca wspuraiór!, żc gdy wr. ga od•*it„ew Warszawy, myśleliśmy wszyscy,.i? już
•ici- ^ d l a n3:> 'aiabtzfrii.' cńitw®, goj' iye
!%., 0: ■nad nami wisi.. Tak jak wtedy urv
j l,jU®Seski, tak ii;isi:-j uratuje was męcscńJ S»-£ Piłata Budkiewicza, gdyż obudzi czajoeść
y V
»ni.
ta zagra:-jących n im wragich
jV -seba ;e-;?..k pr-giębiać w s»feie wiarę i-wy,d ^ Ł ,w*ćuie w obreme ideałów wtrddewych
^.INka'«łafer,'-'.»ayUi przez agitacje ż,-dew6 «oWszeika vvt,m kierunku uKf.ifść ; słabość
’t4J,r*bnią wabec w-Sasoegs t .:»du. Tęczy się
**“ 6 Chrystusa i my się «,eświad«*aścią
•>eźemy, gd;.i wiemy już d*»rzę » ct>
‘‘km
iłu "-'•***« eóczytał p. Karłowski uchwaleaą
t is^Bych miastach lezamcję, która krami:
kwietnia 1923 r. ituftinis zebraai ebyP
w Kęuis'8 m piacu przed keśtśo^graiestesyaaia praeUw ohydnej zbiwdni
Cferakteryslyczny wywiad polityczny.
*sob:e zacnag© kapłana i' gorącego
:S« na siraźy interesów ludu pelskiego
Warszawa. 16. 4
Jawna i zamaskowana
fc--»«M8 przy keśeiele Św. Katarzyny w Pe - prasa iyitówtka zbyt wcześnie tryumfowała z powudu
jnc ?Mata Budkiewicza, wyrażając największe .,rozbicia"s-e rokowań pomiędzy „piastami" a „ósemką".
Z iście żyd-..- vską nerwowością i złośliwością cechującą
,1
widoczną w tej zbrodni jest przebiegła, wszystkie lewicuwaorąany trąbiły na wsze strony ©nie
j Ct,*.?. **'>«•»Jeca się fen-ta żydowska,
powodzeniu akcji w sprawie utworzenia polskiej więfcjj i 1 r^j^j^łjaństwo, czeg<« dewsdtm fakt, że sy- «/.cś. i sejmowej i dtwliy niemiłosiernie z przebiegu
'.a.j-.sge paczątiiu panowania źy- narad kics.A-t.kścb, Obecnie pa ujawnienia stanowiska
wickitgu w Rcsji nie doznali żadnej na- kluba P. S. L. „Kasta'', jednogłośnie zaakceptowsd
dotychczasowe pesunięcta p. Witosa, przedweresaa
kemuniśct i żydzi są wyksnawesrai radeść Iewlcov.o-żydowska ustąpiła miejsca ohepokojj-ó *
iseif.,
—
wi. Mniejszość i Uwarzysze z P. P. S, oraz , WyzwoN SM* w
.i. :wieki.j.
aby natychmiast i bez- i:,
er.ia“ czują, że zaczynają tracić grunt pod nogami', że
y
W tHąa-iu
1 szczeiaie
' . granice
ze strony belsze- ich lewicoA-y nierząd jest poważnie zachwiany. Pocie
hniemożliwienia przedostania się do szają
. . się
. wprawdzie
.
nadziejW- że maże jeszcze jski
y
gleS»iflkb 2 Z£ieczBeg@żydestwa^^^ kamień uda się im rzucić pod nogi obozowi narado$0 <
eVi*ąst -n-. ^ r!l,i, ■.rztkraężsjącego naszą granicę wemu, że ć ę jeszcze jakaś intryga sklei. Tymczęset;
iwsżystkies
•V
t.,u
ruzstrzelad
.zasięgają języka" u nogo się da a przedewszy*
4
- U objawy na żyaów i kwouaistów,
pragną w:
w badać
a,.cać samego p. Witssa. Wywiad jednak
S i
-k w g .. ńcach Rzeczypospolitej za z małomównym w takich razach przęwódca „Piasta"
•łp'-ri,..5ti i ,h bezwzględnie rozstrzelać. nie jest rzie.ą Ktwą*. Dowodem tego służy -ostr.tnia
fj
p'ż'j “*o urzęawików państwowych, którzy rozmowa prm’:ę.izy p. Witosem a wspełpćąccwmjkiem
nieie- „Kurjera Lifermacyjnego".
*Utj eu"‘3tzć
:
i
- « eję
« , ■■■■ Peiriri sp-s' Dem
kar. ó roz(iti /•» '' -'r**aiH takieii osobników
Na pytanie sprawozdawcy:
■ J, k daleko zaszły uki.my piar.towców .z ora.
‘
z urzędów państwowych
wicą?- — padła odpowiedź p. Witosa:
— Nie mierzyłem.
D.*1?. s aka> któ:y żydów popiera i z mm
— AU- taniej więcej?
“ ■**'•"* av''“ ..y za zdrajcę Narodu polskiego,
— Ani , miej, .ani -«tęće|.
■M
my i i największą pegardą plujemy atu
— A jaka jest obecna faza fokoWeń?
— Taka, j:ik przeutem.
i; ńr?v. ^tżWiględny bojkot żydesiwu i oztrsc— Więc panowie czekacie, czy się obszarnicy
" i t^ i e ^ .r :e V"iłżyi i sil; (i >Kępna przybywać,
tu wyłuszczenych zgodzą na waszą reformę roiną?
— My właściwie na nich nie czekamy.
datrzysiać.
— A czy. panowie mają nadzieję dobicia targu?
kVt?Jie Jfe<rz z Żydami
— Nadzieja jest matką głupich!.
4
P»lski|VVolna oci z dów Najjaśniejsza RzeczZdaje sic, iż lewicowcy na ironji zawartej w od
powiedzi o. Witosa się nie poznali i mają jeszcze na
dzieję.
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Ogłoszenia ,zc skomplikowanym układem 5U procent droższe.
Na ogłoszenia ponad 10 razy się powtarzające, odpowiedni rabat.
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Gen. Lerond w K atow icach.

Przyjęcie, jakiego Czoał generał Lerond ze strony
ludności ,i::!skiej, ayło wzruszające. Generał przyjechał ■fllS
poci.-gisrn ozdobionym we Lagi polskie i francuskie.
P* powitaniu przez wrzdce przeszedł generił •; il
Lcr*. i wraz z małżonką do s.rłi restauracyjnej, gdzie
powitał go marszłek Sejmu górnośłąskiege mec. Wolny
i pasił Keifn.ity, poczerń generał w odpowiedzi
Si
oświadczy!:
a
Zr er. już ł \
znam Poznań i 'Warszawę, ale.
najwiccej ze wszystich ziem polskich przypada mi do
serca Górny Śląsk. Widzę w Poisce wielką sympatję
oia Frań:;.!, wiś.ę organizację wojska, które już do
równywa fiaBCHSkieKu. — Mieliśmy zawsze wspólną
tradycję i winniśmy ją zachować. Generał zafcertczyf
okrzykiem: ,VLve la Poiogne'1, paczem wznoszono entnzjustyare okrzyki na cześć Polski, Francji i gen.
Letensa.
W mieśc;e, ©zdobieniem chorągwiami, snuły się
po ulicach niezliczone tł-imy witające generała entuzja
stycznie.

I

flnglja przeciw prześladowania religji w Rosji.
Arcybiskupi Csntęrbury i Yorku, rzymsko-katolicki
arcybiskup W.es!miusteru oraz naezelsy rabin ogłosili
wspólny protest przeciwko prześladowaniu przez Rząd
'Sewieckf wszeikich wyznań oraz przeciwko znęcaniu
się rad duchownymi i wiernymi. W proteście powie
dziano. że podobne postępowanie władz sowieckich nie
może byc przyjęte biernie przez.ntkogd, z uznających
welneść wyznań.
'
*'
Cała prasa omawia protest wystosowany .przez
pierwszych dostojników kaśdelsych w Anglii z-powodu
prześladowań duchownych wszystkich wyznań przez
bolszewików.
„Times" pisze: Rząd -Angielski-, w odpowiedniej
chwili twierdzi, że pomimo 'cusej -ympatji nar,idu aa
gieiskitgó ula iuati rosyjskiego, nie może tolerować
władzy, która prew*dzi systematyczną kampanię prze
ciwko re igji. Rząsi Angielski winien wystąpić w spo
sób zdecydowany arzez odwołanie misji angielskiej
W Moskwie, czege kensekwencją byłby wyjazd z Lon
dynu misji handlowej rosyjskiej.
„Mursisg Post" domaga się stanowczo odwełasjia
przedstawiciela angielskiego w Moskwie:
„Ee.esing Standard" zauważa, że przedstawiciele
wszystkich wyznań chrześcijańskich -oraz wyznania
mojieizowego z.iiożyli protest przeciw temu „niesły
chanemu czynowi'' bolszewików — czynowi, który jest
dowodem zdziczenia i skrajnej nietolerancji.

Z Rady M inistrów .
Warszawa, 15. 4. Pod przewodnictwem premjera
gen. Sikorskiego obradował wczoraj komitet polityczny
Rady ministrów.
Przeprowadzono dalszą dyskusję nad zasadami
iinji paiiiyc,a a! iządu na kresach 'że szczególnetn
uwzględaiiancm spraw osadnictwa wojskowego tak
z punktu '.yióztnia interesu sarryęh osadników, jak
i liuin- ś i kresowej N-.sieprre przeprowadzono wstępną deu.ię 'nad zasadami pelityki państo owej na kre
sach zachaduich.
Obok ustalenia zasad likwidacji m ajątków nie
mieckich, omawiano także aktualną sprawę eksmisji
kolonistów a także sprawę organizacji ualeźneści, po
łącz nyett kościoiów ewangi Uicfticb, których władze
naczelne znajdują, się poza granicami Rzeczypospolitej.
Pt ruszona również sprawę działalności Djutschtumsbunciu w Poisce Zasady działalności rządu w sprawie
powyższej, ustalone będą na posiedzeniu najbltższem.
Następnie poddano dyskusji stanowisko rządu
wobec z,'wakowania biskupstwa lwowskiego po śmierci
ks. arcybiskupa Piicrcwskiego. Wyiomt się plan.
ewentualnego utworzenia w obrębię archidiecezji lwów-;
sinej biskupstwa tanopclskiegó i stanisławowskiego,
którego urzeczywistnienie zależy w dużej mierze od

ii1
i

zawarcia konkordatu ze stolicą Apostslska. Projekt
tego konkordatu ustalony jest już w najważniejszymi
punktach. W związku ze sprawami kościelntmi po
ruszono sprawę zniesienia ograniczeń Kościoła kaie
lickicga, wprowadzonych przez rrądy zatmreze w Polsce.
Oprócz tego omawiane szereg spraw.' z zakresu
życia wewnętrzne.-o i zagranicznego.

W s p ra w ie o d sz k o d o w a ń .
—Jeden z wybitnych polityków niemieckich oświad
czył berlińskiemu korespondentowi N. Freie Presse, że
w kołach parlamentarnych utrzymują, iż min. Rosenberg
znajduje się w posiadaniu planu reparacyjnege zawie
rającego określoną sumę odszkodowań.
— Londyński „Baily Telegarpii" psćaje, że ententa nie maże przyjąć propozycji dr. Stresemarma,
albowiem Belgja i Włochy nie zrezygnują ze swego
udziału w sumach reparacyjnych, które według układu
w Spaa wynoszą 5 miljardów tnk w złocie dla Belgji
a i miljardy dla Włoch, Niemcy będą przel* musiały
w swoich propozycjach podwyższyć sumę odszko
dowań.
— Paryski „Journal1' donosi z Berlina: Jak zape
wniają z bezwzględnie pewnego źródła, Hermes i Berg
man opracowali szczegółowy plan w sprawie odszko
dowań i przedstawili g® prezydentowi Ebertowi. Plan
ten przewiduje wypiatę Francji ostatecznego odszkodo
wania w wysokości 26 miljardów rnk, w złocie, oraz
ustala wysokość edszkedowań należnych Belgji. Splata
tego długu byłaby dokonana przy pomocy pożyczki
wewnętfzntj i zewnętrznej. Wyplata pierwszej raty,
która powinnaby być dokonana jednocześnie z ewa
kuacją zagłębia Ruhry, mogliby nastąpić w najbliższy*
czasie.
— Z Zagłębia Ruhry donoszą, że rozprawa przed
sądem wojennym przeciw dyrektorom zakładu Kruppa
rozpocznie się na koniec bieżącego miesiąca. Obrońcy
oskarżonych dopuszczeni zostaną do przejrzenia akta
oskarżenia na kilka dni przed rozprawą. Śledztwo
prowadzone jest przez władze okupacyjne z wielką
energjf.
— W Berlinie odbył się zjazd organizacyj praco
wników i pracodawców zagłębia Ruhry w sprawie oknpacji. Postanowiono w dalszym ciągu trwawć w oporze.
Kanclerz Rzeszy odbył konferencję z przywódcami t. zw.
Arbeitsgerneinschaft. Obradowano nad sytaacją polity
czną. Postanowiono jednomyślnie trwać w oporze, na
terenie okupacyjnym
— De 11 kwietnia Francuzi zajęli 22 kopalń.

wego czynu, łj. merdu z premedytacją dokonanego
wobec 7 osób. Zbrodnia ta, pspelniaaa 13-go lutego
br. w bliskości Poznania, we wsi Piatkowie, wstrzą
snęła nietylko.Wielkopolską, ale odbiła się echem ps
całej Rzeczypospolitej. W samem mieście Poznaniu
rozprawa w zbudziła niesłychane zainteresowanie, sąd
okręgowy byt oblężony przez tłumy ciekawych, a sala
rozpraw tak niesłychanie przepełniona, że nawet dzienni
karze mieli trudności przedostać się na trybunę prasswą.
Wyrok zapadł « godz. 7 i pół wieczorem skazujący
Sobczaka za 7-krotne morderstwo 7 razy na śmierć
i na 4 lata więzienia i na 5 lat utraty praw obywa
telskich za kradzież i sprzeniewierzenie. Panowicza
za popieczniciw® na 2 lata więzienia,
Sobczak przyjął wyrok spokojnie. Zapytany przez
przewodniczącego, czy niema nic do powiedzenia od
parł mscao, donośniejszym grosem: „Wyrek przyj
muję". Mam trzy preśby: !) Księdza na 24 gedziny
przed śmiercią, 2) Widzenie się z ojcem i bratem,
3) na 24 godziny przed śmiercią jedzenia, jakiego
sobie będę życzyi.
Ostatnie życzenie przyjęła publiczność z niesma
kiem jako dowód zupełnego zwyrodnienia moralnego
mordercy ©raz słów oskarżyciela, że skrucha Sobczaka
była udana.
Psaewicz zastrzegł sobie prawo rewizji.

Wiadomości polityczne.

żołnierze R?iehswerv oświadczył w pn1
swem m. im, że teraz bliską jest chwila, ^
naród niemiecki zostanie znów zawezwany P*
aby oswobodzić kraj i oczyścić z nieptzjpl j,
służyć wiernie znów demewi panujące*!):! sprawie.
_
Ludendorff w ostatnich czasach nHj
ekazuje ruchliwość, odbierając podobne dep|
dzając podobne widowiska.
BJ
N iezadow olenie z polityki Cun»

infarmują ze źródeł wiarygodnych, a
stronnictw parlamentarnych rozpatrywana F l™
czy nie byleby wskazane, aby rząd Rn*88? większą aktywność w polityce swej w dół** ki
zatargu o zagłębie Ruhry. Prasa prawice**,
ostro na socjalistów za ich tendencje Psl!|
Socjalna demokracja uznała mement •beciff-1
wiedni da wdr®żenia kroków' ku IłkwtWJ
francusko-niemieckiego, prtyczem zaznacza M,
żądaniem jej nie stanie się zadość, te
najostrzejszej opozycji wobec rządu Ca#* |
znajduje się u steru dzięki tylko życziiwij ałl
socjalistów. Poważny adlair. katolickiego C",
niezadowolony z polityki ebecHega gabinetu
litycznej i gospodarczej sytuacji, jaka w/ 1"iBŁ
na tle okupacji Ruhry.
_
- - - - - - - — ....... ............
.. .......

W dniu 13 kwietnia br. p. Prezydent Rzpiitej na
wiiiesek p. min. spraw wojskowych i uchwalę Rady
Ministrów nada! tytuł Marszałka Polski marsza!k®wi
armji francuskiej Ferdynanśewi Fechswi, Na granicy
pelsks-czeskiej spotka pdiski minister spraw wojsk,
marszałka Focha i wręczy mu w imieniu Prezydenta
dekret nominacyjny. Przekroczywszy więc granice
P®lski, wielki wódz francuski przybędzie do nas już
jaka Marszalek poiski
L itw a chce wojny z Polską.

Prezes Rady ministrów i min. spraw zagr. rządu
kowieńskiego Qaivanauskas złożył da rady Ligi Naredów pismo, motywując żądanie trybunału między
narodowego o uchwale Rady Ligi sraz • oświadczeniu
Vivianiego z du, 3 lutego ar. W piśmie iem Ga!vanauskas rezerwuje dla Litwy kowieńskiej prawo wojny
przeciw Pelsce od maja br.
Bandyckie wybryki kowieńskie.

Dnia 14 bm. partyzanci litewscy w sile 150 ludzi
dokonali napadu na pelską placówkę oficerską w gmi
nie ciuksztsńskiej powiatu bracławskiego we wsi Oubówlta. Ofiarą napadu padł® 2 zabitych i 2 lannych
Dwudziestoczteroletni parobek Antoni S®bczak, Psiaków'. Partyzanci litewscy uprowadzili ze sobą
ślusarz z zawodu, ur. w Bąblinie, p»w. szametalski*ge, kapitana inspekcyjnego Dmochowskiego.
sprawca m®rdu5-giawejrodziny Kosterów oraz dw«jga
W ojsstne przygotow ania Ludendorffa.
tychże służących, 16-letniegaJana Kopy—i Maciaszków®}’,
Pewien dziennik płlućniowo niemiecki denosi, iż
stanął onegdaj przed sądem wraz z swym popleczni
kiem 19 letnim książkawym Panowiczem. Dzieje krymi Ludendsiff z okazji eefilaiy organizacji militarystyczaej
nalistyki od lat dziesiątek nie notują pedebnie krwa- pod nazwą „Reichsfiaggc' w której uczestniczyli także

7=kratnj morderca przed sądem.

35 piętro najbliżej, a ot! staruszki począć należał®, mógł
więc suwienny Jarzemski i kuchnię marszałkowską
w całej jej ©kazałsści Płazie przedstawić, Bo chociaż
ebojga państwa psdawczas nie feyło w Warszawie,
dwór ich liczny tak wykwintnie musiał być karmiony,
(CZASY WŁADYSŁAWA IV.)
jak państwo sami.
Stara Mingajłewa przy psk®iach, w których frau
cymer się mieścił, czekała już na Bietkę. Była to
Więcej też o rędzinie trudno było powiedzieć, h® bardzo miła, łagsdnie uśmiechnięta, srebrnowłosa sts0 niej mało przed teraźniejszenii pany Kazanawskimi, ruszeczka, której dobroć z pomarszczonej ale jeszcze
pięknej twarzy patrzyła. Zaprosiła ena gości do swo
którzy nagle urośli laską królewską, słyszane.
Zewnątrz tedy ukazawszy i awo cztery wieżyce jego pokoju na mały spoczynek i przekąskę, którą już
po rogach, które zamkową powagę pałacowi dawały zastawioną zastali, a Jarzemski nawykły nigdy Chlebem
1 błyszczące okrycia dachów wysokich, JMPan Jarzemski i napojem nie pogardzać, wziął się zaraz d® gtspozaprowadził da altany nad Wisłę, która w lecie w isto dsrewania.
Płaza więcej zajął się samą gospodynią, która mu
cie, zielenią rozmarynów w naczyniach pięknych tu
ustawionych okryta, mogła być zachwycającą i widok znalezionego dziecięcia winszując, o jego własne dzieje
z niej się na okolicę roztacza! wspaniały i rozległy, ciekawie rszpytywsia. Z tych naturalnie Lasota tyle
ale teraz, zimą, balasy kamienne, wschodki, ozdoby tylko jej sdkrył, ile mógł i przystało.
Gdy Płaza i Bietka zabawiali rozmową Mitigajdachu, rzeźby, wszystko śnieg i lód okrywa!. Na wiarę
więc tylko przewodnika, Płaza się zachwycać musiał.., łewę, a Jarzemski patroszę się do niej wtrącając tylko,
Wisła stała mrozem zdjęta, a po za nią śnieżne równiny, pilno ckele szkła i misek chodził, ponieważ czasu
d»syć upłynę!®, a zdaniem jeg®, wiele bardz® do
obielone lasy, niewiele miały rezmaiteści i wdzięku.
Ponieważ tuż ,z boku stał cekhauz, chciał Płazę oglądania w pałacu pozostało, musieli się ze staruszką
do niego też prowadzić na oględziny Jarzemski, aby pożegnać i iść za przewodnikiem.
Mirigajłewa na strsnę trochę wzięła dziewczę.
armaty, muszkiety, zbroje, namioty, tureckie lupy, kopie
złocone, dzidy, działka polne, hakownice, śmigownice,
— A pocóżeś ty, dziecko moje — odezwała się
rydle, motyki i lwie skóry rozpostarte szczegółowo pecichH — zahrata z sobą z zamku teg® gadułę i nu
ukazywać, ale Lasota nie sądząc, aby te Bietkę zabawiać dziarza? Nie da wam spokoju? Na ten raz musi już
mogło, wymówił się od rozpatrywania zbrejewni.
tak bvć, ale w drugie odwiedziny z ojcem tylko proszę.
Z pekojów panien Jarzemski zwycięzke wprowadził
— Pamiętajcie in® — rzekł za rękę go chwytając
Jarzemski, któremu szio a ie wielce, aby potęgę Kaza- ich do długiej i wspaniale w istocie przedstawiającej
nowskich okazać w świetle jasnem — że cekhauzu tu się geleryi obiazami zawieszonej od stropu do posadzki.
w Warszawie niema nikt, tylko król jegomość, a pi u
Na tern stary Lasota wcale się nie pozna!, ale
marszałek drugi. Choćby naprzykład Ossoliński swoją zdumieć musiat blaskowi, jaki ścianom nadawaty te
zbrojownię tak chciał nazwać, n.e mażua jej do naszej płótna, wystawuiące bitwy, tryumfy, a naostatek i wi
porównać — papiał dalej Jarzemski — a zewie ją zerunki ad
naturalnej wielkości, króla, nieboszczki
naszą, bo choć jestem ame omnia królewskim sługą, królowej, nisłega Zygmunta, dalej rędziny Kazanowskich
ale panów Krzanowskich też być nie przestałem.
i kilku jej przyjaciół i powinowatych
Oprócz obrazów, we wnękach stały tu marmurowe
Ponieważ obok cekhauzu kuchnia siała, i tej nie
chciał przeoczyć, a pominąć Jarzernssi gdyż, zda posągi, ale nie świętych. Nagość ich tiiece Plażę
niem jego, nawet kuchnia Krzanowskich godną była raziła, lecz Jarzemski się śmiał, zaręczając, że i w kró
oglądania, dla osobliwych naczyń, które je napełniały, iewskich pałacach i wszędzie teraz podobne kamienne
i dla tego urządzenia jej, że ztąd panny kuchenne, osoby wystawiano.
Na stoie w pośrodku galeryi stały wielkie glo
nakryte misy wprost wschodami przenosiły d* ja
dalni. A że, zdaniem Bielfci, da pokojów ochmistrzy- busy, leżały zwitki różnd, a jarzemski ukazał w rogu
i Mingajłowej przez te wschody było na drugie na wałkach nieporozwijane płótna, które na miejsce

J,

I. Kraszewski,

Na królewskim dworze.

Z piśm iennictwa-

M arszałek Foch marszałkiem! Polski.
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N. 15 Myśli Narodowej zawisł«|
stępującą: Dostęp ds morza czy kawerna r
Adelf Nowaczyński (d. c. k.) Trageaja
Jan Zamorski, Wojciech Ksrfanty w świen® .
graniezsej (d. n.) „Z sb®ry tajnych celów |9
daiis Haefcer (a. u.) O t»»jennych macbe#ac
Resner — dzisciem p„lskim.
— N. 15 Szepki zawiera wśród
następujące ilustracje: Sowiecka Salowa
dworskiego. De policji — T. Kleczyńskura
rysze — T. Kleczyńskiege. Z niedoli uf*™
W. Bartoszewicza.
— Przegląd Światowy. Nawy c£ze*Lni
„Przeglądu Świat#weg®“ zawiera między l*.J
pnjące ciekawe arlykuly i ilustracje: Lik'
ukraińskiego w Wiedniu. — Z
Z tajerno1® J
S.rze
w Sz3 »g-iiaju. — Prawda o Sarze
Charoby wiosenne. — Rewia teatrów. ^
mid. — #uvsce cejiońskie. — Bulek. R*r 3
— Gdy żena straci swoje dawne wdziękŁ^
da miijsnawej nagrody.
Ironja i bul* jj,
Redakcja i administracja Warszawa Sieu*
Miłjonówka.

W esiatniem ciągnieniu miljonówki '»'/&
0 404,345.
ramy oczekiwały. Wszystko to stareg0 j jl
nesil® w świat dia niego tak dalece
z listy zamkniętemi podiiwieniem siuci'3c..
ca Jarzemski głosił, a sam edzywać si? '"^ji
Bietka zaś glośn® i raźnie wieik1
nad pięknością obrazów sbjaw:ała ^
nie hyly eue rzeczą tak newą i
niektórych ceś ®jcu pewiedzieć.
Pierwsza ta naówczas i p* wsze
w Pelsce galerya ta Kazasowskich, 0 ^
pozostała. Wojny Szwedzkie zniszczy*/ A- i
szyły, tak jak niezmierną ilość dzieł szti* j
panowania ostatnie wprowadziły do
Zygmunt 111 sam malarz diletant,
którego w młodych latach malował
newscy, wreszcie znawca i miłośnik :
liński, paczęii szczepie zamiłowanie Volf
J®*
wkrólee potemnieszczęsne zawichrzesia>
i kozackie wszystko ts w zarodku rozn’ ^
Z galeryi, którą przez chwilę •e U * JX
pozostać im nie dając jarzemski,
na dól aż da drugiej altany, z mata c* ^
kiem na Wisłę, również galeryami 1
wschsdkami, hałasami, posadzką Prz/ e,Z,|neii
wprest przeszli do wspaniałej sali j*®a
zawczasu cuda prawił un Jarzemski.
— Macie wiedzieć — za rękę Prz/lie 9
mówił mu z przyciskiem wielkim
którą oglądać bęaziecie, królestw® ichih^
jeden raz, ale wieltkroć razy państwo rnsfStaVftf
ugaszczali i przyjmowali, ©prócz teg®' jtso
nie minęło Warszawy, aby ich tu nie "jjjsC
pojano; posłowie cesarza JMości,
1JN;
turecki wielki poseł, fransBzki, nsoswszystkich my tu widzieliśmy, we . . ,cji1P ^
dygnitarzy, cudzoziemców podróżujóc”
niejszych panów.
Drzwi się tedy otwarły i weszli 2t
w istocie może najwspanialsza h/** K(,U V
faw»ry‘ ' eĄ F
w tym zkytkowym
Niezmiernie jasna, wedle wyrażenia
latarni pudobna, dwoma rzędami
na pierwszy rzut oka olśniewała, SZCZ
tłem obić ściany okrywających,
we Flandryi robione do budowy tej 1
eej niż niejeden dwór w Warszawie ^
YV
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Kalendarz rzymsko-katolicki
IS-go kwietnia Apelenjusz w.

,HA-ES-KS“. Niechaj miliony płynące dziś do ob do góry, Gdy to nie nastąpiło, a cudzołóżca dalej
cych za lichy towar pozostają w kraju naszym, przy szukał broni, strzelił do niego zdradzony mąż i tra
czyniając się do gospodarczego podniesienia się tegoż, fiwszy w głowę, zabił ge na miejscu.

Z całej P olski.

— Życiom i psem w stęp wzbroniony!

Taki

napis pojawia się na niektórych sklepach (skladafh)
„
Sulpiciusz ni., Wikta: m.
- Ceny złota i srebra. Polska Krajowa Kasa polskich w Bydgoszczy. Pożądane jest, aby widniał
!l«
wschśd słońca • gsdz. 5, 0
Zachód i, »
Pożyczkęwa płaciła 12 kwietnia za rubla złotego na wszysikich i nietylko dla pozoru, ale żeby do ed- j
filal)
i>
„
o „ 4.5S
„
7,02
20,863
mk. polskich; za markę zletą 9,290 mk. poi.; (leśnych sklepów ist6 tnie żydów nie wpuszczano.
7,04
4,58
— Echa sprawy b. posła Walczuka. W głośnej
za
austrjacką
koronę złotą 7,901 mk. psi,; za złaią
un> bjscowa.
jednostkę monetarną Unji łacińskiej (frank zloty) 7,525 sprawie b. posia Józefa Walczuka, skazanego przez sąd :j
duszy śp. ks. Budkiewicza od- mk. pel; za gram czystego kruszcu 25,922 mk. poi. — pokoju 23 okręgu za kradzież platerów' podczas ban
!C la Za spokój
wir;rek, dnia 17 kwietnia w kościele para- Polska krajowa Kasa pożyczkowa nabywa też monety kietu pażegnalnego w Sejmie w listopadzie z. r. na "
jeśli »i wKępnie
nabożeństwo żałsbne.
srebrne, plącąc ed 12. 4. aż do odwołania, za rubla 3 miijeny mk. grzywny z zamianą na 6 miesięcy ;
H
Wiecezer sauzyki i pieśni. W ubiegła, nie- srebrnego 10 800 rak. pel,; za markę srebrną 3000 mk. aresztu w razie niemożności zapłacenia tej sumy, tak !
| TOą*zlł# Kóiko Muzyczne wespół z Tew. Śpiewu poi; za srebrną kerenę austrjacką i franka srebrnego oskarżony (z apelacją), jak i urząd prokuratorski (z pro- :
odwołali się eto 2 instancji. Sprawa ia znalazła :
V'°kalno' ‘nstrumentainy, z którego dochód 2595 mk. poi,, za gram czystego kruszcu (srebra) testem)
się wczoraj na wokandzie wydziału edwoławczego
Xf* | ' vp’riy z®stai na zasilenie funduszu budowy 600 mk. pal.
atji | j ut#ory muzyczne jak i śpiew wzbudziły po— Wydalanie obeopoddanych. „Gaz. Par.“ na Sądu Okręgowego poci przewodnictwem wice-prezesa i
i, ł u zachwyt publiczności, wypełniającej salę po zasadzie informacyj zaczerpniętych w komisariacie Fieszyńskiege, — Sąd odrzuciwszy wniosek obrony ca :
srrijliL "tóęram byt bardzo ebszerny, na zakończenie rządu w Warszawie stwierdza, że do dnia wczoraj do zaopiniowania przez lekarza-psychiatrę w jakim,
, * leszcze weselą komedyjkę: „Roztrzepana Ka- szego wyjechało z Warszawy przeszło 10 tysięcy ob stanie podniecenia i niepoczytalności znajdował się ,
ne®,',w której amatorzy bezr.agamtie wywiązali się cych poddanych, przeważnie żydów. Znaczna więk oskarżany w chwili spełnienia czynu, wyrok-I instancji
b. posła Walczuka, zgodnie z wnioskiem
szość wyjeżdża do Argentyny i Brazylji, okełe 15 pro uchylił i skaza!
A
r
Pawłowskiego, na 5 miesięcy więzienia. ,
:u* ^S°hńe
wyróżnię należy Kolko muzyczne, które cent do Palestyny, a wielu nie mogąc uzyskać wiz, prokuratera
— Kradzież skór. W fabryce powrozów w Ple
zgotowało słuchaczom strawę duehswą, a chcąc uniknąć deportacji, wyjeżdża na razie do Gdań szewie
w nocy z 14 na 15 bm skradziono znaczną!
|,(j ®ię. że znajdujemy
znajdujer się wefeec pierwszo- ska. Dziennie opuszcza Warszawę 1000 do 1568 osób. ilość skór
i pasów, przed: tawiającą brrdzo poważną
^ ^»»M«wej arkiesiry To też publiczność nie
—Proces mordercy metropolity Jerzego wartość.
^ !|la oklasków.
W poniedziałek rozpaczą} się w Warszawie proces
— Olbrzymie sprzeniewierzenie. ®greaine
w,;) s*h9lę, dnia 21 kwietnia o gedz. A pe psi. przeciw zabójcy aetrapelity kaścioła prawosławnego wrażenie
w łódzkich kełach przemysłowych, kupieckich
li,e SJJ zebranie Chrz. Nar. Stew. Naucz. Szk. Jerzego.
i bankowych wywełai© olbrzymie sprzeniewierzenie, ;
' wKępnie.
•
Zarząd.
— O przysiędze służbowej. Remisja admini jakiego dokonane w srganizującej się filji Banku palI, „H*Kwit«wani«. Na ręce Magistratu złożył stracyjna Sejmu omawia obecnie sprawę ustawy o przy sks-francusko-belgijskiego. Mianowicie wysłany przez
Btk mierz Kłącia 1 P®znania 100 009 mk. dla siędze służbawej urzędników państwowych, istnieje
angielskich do filji łódzkiej niejaki 1
“ * "asztgs miasta w miejsce wieńca na trumnę tendencja, aby przysięga służbowa miała odrębny akcja.tarjKSiów
Fleischer przywłaszczył sobie 38 tysięcy funtów szterIjjjjjjwka. Serdeczne „Bóg zapłać". Magistrat charakter dla każdego wyznania religijnego i aby skła lingów, co ps przeliczeniu na marki psiskie wynosi
dać ją wobec duchownego wyznania, do którego cke!» 6 ffliijaruów. Rczesłane za nim listy gończe,
przysięgający należy. Istnieją również poglądy wska ns razie bsz rezultatów. Fleischer pe przybycia z Londynu
ta n a n i* .
zujące na państwowy charakter przysięgi i konieczność di Ładzi zaczął prowadzić bardzo wystawne życie i uży
jej tekstu dla wszystkich funkcjenarjuszów. wał pieniędzy bankowych do operacji walutowych, na
Zlewnia Spółek Spożywców Tow. Akc jednolitego
tym celu wysunięto prsjekt zastąpienia przysięgi czem straci! 69 miljonów, nie mając zaś pskrycia,
®tniu uabyła »a S. Fliegera fabrykę kawy W
*#niewac*' P®ń Poznaniem za sumę przez ślubowanie. Celem ustalenia poglądów w tym uważał za stosewne przywłaszczyć sobie resztę r zbiedz.
— Przykra zamiana. W klinice położniczej
- marek polskich, dodając da doskonale kierunku wybrano podkomisję.
— Zemsta zdradzonego męża W Łukęcinie w Lwswie wydarzy! się żonie eewr.ega urzędnika bank|j *R®rujących fabryk terpentynowej pasty de
bt I *‘Es Es i ultramaryny de bielizny Ha-Es Es w powiecie tczewskim na Pomorzu zdarzy! się wypa kowege niemiły wypadek. Nowonarodzonego jej
jy*«en. dalszy objekt, świadczący o sprawności dek zastrzelenia uwodziciela cudzej żeny przez zdra ładnego i zdrowego synka, zamieniono w kąpieli przez
‘ j,el i żywotności znanej nam wszystkim insty- dzonej* męża, — Gospodarz Scheps zauważył, że żena omyłkę na czyjąś dziewczynkę. Po pewnym czasie
iJ^iskieBu przemysłowi spożywczemu przybywa zdradza ga z niejakimś Steinerem z tejże wsi. Posta matka spostrzegła zamianę i wszczęta alarm, na skutek
t]l ,P|acówka. Nowonabylą fabrykę kawy slo- nowił złapać ich na gorącym uczynku i udał, że wy którego rozpoczęto w lazarecie poszukiwania za prawdzi
; «wy zbożowej — upssaźeną w najnowszego jeżdża na kilka dni. Udał się wszakże tylke de zna wym synem. Poszukiwania zostały uwieńczone nie
ij,("?zyny do palenia kawy i wytwarzania kawy jomego do sąsiedniej wsi i wieczorem powrócił, aby oczekiwanym rezultatem. Przyniesiono dc stroskanej
~~ już uruchomiono, wypuszczając na rynki
z ukrycia śledzić, czy Steiner przyjdzie odwiedzić żonę. matki aż sześciu chłopaczków, w równym wtóku
Produkt zdrowy, przewyższający swą jakością Steiner nie spodziewając się podstępu, przyszedł do Jednakże wesoła ta szóstka małych „lwowskich orląt'
«ane wyręby zagraniczne. Wyroby zagraniczne, demu Schepsa, gdzie go Schepsowa mimo późnej go tak niczem się od siebie nie różniła, że , rodzona matka
"^szystkiem niemieckie starają się coraz natar- dziny wpuściła do mieszkania. — Gdy po pewnym nie mogła poznać swego rodzonego syna," Wybrała
rf«leźć zbyt w kraju naszym, szkodząc naszemu czasie Scheps ze swym znajsmym weszli estreżnie de w końcu na los szczęścia jednego z tych „młodzień
mieszkania, zastali Schepsową i Steinera na gorącym ców" i teraz przez cale życie nie będzie pewna, czy
ks' dorobkowi krajewemu. Stwo"tft ^ Placówki przemysłowej powitać należy uczynku cudzołóstwa. Na widok męża wiarołomna te jej syn.
— Rocznica wyzwolenia Wilaa, Zawiązał się
■“! Gnaniem Kawa stódowa, wytwarzana przez żsr.a uciekła przez okno, zaś Steiner skoczył do swego
j|S Spółek Spożywców, która tak samo jak ubrania, by z niego wyjąć broń. Zauważyi to Scheps tu komitet obywatelski obchodu czwartej rocznicy wy
i poleci! mu pod groźbą użycia broni podnieść ręce zwolenia Wilna, która przypada na dzień 19-ge kwietnia
6 inne fabrykaty tejże Hurtowni nasi nazwę:
Wek

!*-S«

Leon pp. w.

ral-

Pt|,**^r»dku sd stropu lichtarz w kształcie korospuszczał się pettad stoły. Przy jednej
\ k|4*ai-l(e>
>- kamienny, przeznaczony był dla mu
fy.,
:jfy
s’‘a wejście d»
ete niego
nieg# miała z piętra wyższt
wyższego.
,,vstk-) tu zbytkiem i misternaścią wyrębu g«........................
- - z sebą na istotnie
królewskiego przepychu
j C z«!a dokoła stełów złocone, skórą wyciska“
stoły z rzeźbioKtmi podstawami, gęsto
Osiewane herby rodziny Kazanewskich
łi^,'•Ottach ukazał Jarzcmski, tam gdzie obicie
ii
malowanie udatne. zajmujące przeII, r *1 że nigdzie ściany widać nie byłe. Piec
j lsiewający salę, przywieziony był z zagranicy
ty#. .Vvami żywemi okryty. P« za r,i» znajdowały
J^ śgi z piwnic wprost prowadzące de srebrnej
MsiJtóanej „g ;r«i-eh, którą okełe stełów leczono
P 6J5zł'- Misterne i to było dzieła sztuki nie, na którem Bachus też srebrny
Itrń, *,,iniMw
i wieńcem na skrewi z usty uśmiachnię*1

tyCz ,ei najpoważniejszej, przy wspaniałym krelt( [®CU sali, cały rząd srebrnych pomniejszych
k|telt • z różnego rodzaju pechsdzenia winami,
1 fontanna srebrna w pośrudku kredensu
Wysoko w górę strumień wina, a całym
Sjłiy ‘f*,9 niej rezstawione były konewki, nalewki,
tętjię1 ^“bki, puchary najwytworniejszych kształtów
"iti,' żtó.eae, z kamieni drogich, szkianne wene'ji f"U;
■ lis j • Piaza, dosyć zresztą obojętnie spogląaaRjbj^rzePychy te, które mu się szaleristwy jakiemiś
,
Wykrzyknąć musiał, zdumiony samą myślą,
,4
s?,em musiało się te wszystko gremadzić,
f
Ur2 ą«zać w kraju, w którym psdobnych
Hie znano nigdy, przy dawnej obyczajów
i.N nawet uu najwięKszycri
największych m
magnatów.
ii a.-A
Punie mój! — zawełał, :zwracając się do jai V*iiiiS* .. mieliście słuszność
______ mówić, że i w kró
i* k tuiiT <
żarnu,.
____ temu
___ niema, iecz odkryj
8htku nic równego
09lcmnicę tę, jako pan Kazanewski przyjść
tą?t3kiej majętności, która mu na to starczyć
rą,
v 1-. Ki głowę nizko slonił.
Iit’iłlę|(a!(;'t«i1icą to nie jest — rzekł — sam pan
It.Nii- P°wtarza głeśno, iż wszystko winien jest
!t twojego, którego serce umiał sobie pozyslrać.
leńzieć należy, iż gdyby dziś król, jak nieS

J

gdy książę, zapstrzebował wszystkiego tege mieuia
ed pana marszałka, oddałby mu, c» ma, do ostatniej
koszuli.
Bietka się uśmiechnęła trefnie
— A! byle się to nie zimą przygedziloi — zawa
lała — bo pan marszałek chłodu nie znosi.
Mnóstwo potem drobnych ossbliwości, zwłaszcza
między naczyniem do picia, począł Jarzeraski ukazy
wać Płazie; były tu bowiem puhary w kształcie zwie
rząt i ptaków, uregiemi kamieniami i perłami sadzone,
z jedaego kamienia żlebione i takie, z których, aby
się napić, a nie rezlsć, wiedzieć trzeba byle, jak się
ebchodzić z niemi. Muzyk, pseta i budowniczy, był
też we wszystkich kunsztach tak obyty i obeznany
z niemi, iż dla niege nie było tu tajemnic,
Czas jednak na tein oglądaniu tak szybko upły
wał, iż Bietka nawet przyspieszać zaczęła oglądanie
reszty, ale Jarzemski nie dał się już przełamać,
— Żądaliście oderanie, ażebym pałac pokazał, pa
nieneczko meja — rzekł — bądź że cierpliwą, bo ina
czej ejciec jej fałszywe peweźmie wyobrażenie, a ja
mizć te będę na sumieniu.
Zatem zejdziemy teraz aż ku bramie ze wzwodem
i przekopem ed miasta, która też godną jest wejrzenia,
W istocie nawet na wypadek wojny rozpaczliwa
obrana magia czas jakiś zatrzymać tu napastnika.
Sama brama ogremna. murowana, mieściła straż, pie
chotę pańską i kuźnie.
A że się właśnie nadało tak, iż wyprowadzane
konie i brodaty, kawalkater grek desiadał mtedego
dzianeta, a inne ped wspaniatemi dekami perskiemi
masztalerze, wyprewadzali, obeszło się tym sposobem
od zaglądania do stajen, do którychby Jarzemski niecbybrde ich zaprowadził, choćby dla okazania, że jego
i z n m idących puszczano wszędzie.
W tej slrenie, jak gdyby patac z utyneneyami nie
dość był jeszcze obszerny, miano wznosić nowe mury
nad stajniami. Wykwintna łaźnia pańska parowa
i wanny, szczęściem feyiy zamknięte, a!e muzyk opisał
je Płazie, jako nadzwyczaj kunsztownie urządzene, tak,
że tylko się kąpać a parzyć chciał® po dniach całych
w tych delicyach.
Przy łaźni zajrzeli do izby ogrodniczej, w której
zimą hodowana r,a stół psński sałaty i inne ogrodcwizny, co było w owym czasie nowością i wykwin
tem niesłychanym, Ale tu co krok miał co do uka
zywania osobliwego przewodnik: izbę w której wy
chowywano młcde niedźwiadki, wzięte w gnieździć,

budę, w której stare do szczwania jtrzymano na łań
cuchach, komórki, gdzie inne dzikie zwierzęta zamy
kane
Tak otszedlszy część podwórza, gdy już od dru
giej kuchni Bietka się wymawiała, bo do Mingajłewei
powracać chcieli, jarzemski wprowadził ich do górnej
sali wielkiej z altanami, która tylko na lato służył?
i nie miała pokrycia, ale pomimo to, ściany jej były
obiciem baidzo wytwornem okryte, posadzki i drzw:
miiła też bardzo piękne. Jarzemski ukazał z tej strony
jako raritus, schody w kształcie ślimaka kręcone
wiouące na górę i nad drzwiami jednemi posąg WlF
dyslawa IV, pod którym tablica marmurowa ze złotym :
napisem, była dowodem wdzięczności dla pana.
Uaiyślnie skierowany do tego urzędowego wuijścis
na pokoje, przy którem stała piechota z berdyszami
i kordelasami u beku, dobrany lud olbrzymi i silny,
Jarzemski utworzył podwoje i z tryumfem wiódł dalej
be, jak on mówił, to. co widzieli, było dopiera po
czątkiem.
W istocie lozpoczą! się cały szereg pekajów, alt
oprócz abrą.zów na ścianach, z których jedne wysta
wiały rośliny warzyw: * owoce i kuchenne przybory,
drugie widoki morskie, krajobrazy i t. p. nie było tu
nic tak dalece nadzwyczajnego Jarzemski tu izbę
muzyków, insrunen a ich, pomieszczenie kapeli, dr.
której i on niegdy należał, zmusił oglądać i po dwu
czy trzech jeszcze izbach, uchyliwszy portyerę, jako dt
przybytku, wwiód! do kemnaty samego pana marszałka
Zniżył głos, wchodząc na próg, chociaż nikogo tu
nie byłe, oprócz faweryiów: kotka morskiego na łań
cuszku, białej papugi, obracającej się w kole i mnó
stwa ptasząt, świergocących w klatkach, tak, żc mowę i
głuszyły.
i
Rozumie się, ż; i tu obicia byiy jak najkesztow- i
niejs/.e, obrazy (naturę merte) wid:e wdzięczne, po
sadzki marmurowe, st .uy mazajkowe, a w jednym rogu
w nic/y, redzaj okna dozwalał słuchać mszy świętej, j
w kaplicy pałacowej odprawianej do lrtórc-j z pokojówpani, z izb, zajętych przez fraucymer, okna były także
dla pobożnych.
Jarzemski ciągle zwracał uwagę na obrazy, które
Płazie wcale się me podobały, bo mu S’ę wydawały
zbyt obnażonenń; naw.: Adam i Ewa, których muzyk .
jako arcydzieło zachwalał i zachwycał się niemi, nie
znalazły u niego łaski. Do takich dziel sztuki szlach
cic nie był wcale przywykły.
i
(Ciąg dalszy nastąpi.)

pierwszej rocznicy objącia władzy przez RzeczpoBpslilii litą naci Ziemią Wileńską, pizypadającej na 18 kwietnia.
Bwie le uroczystości będąśwęsouewdniu 19 gokwietnia.
[(Program urocz) stosu jest następujący: W dniu
!'I9 kwietnia o godz. 6 rano odegrają orkiestry w*jjl;Skuwe pobudkę, następnie o godz, 9 min. 30 odbędzie
ii;się uroczyste nabożeństwo w katedrze i msza polewa
I :na Placu Łukiskim po której nas:api defilada wszystkich
i jstscjenottranycb w Wilnie wojsk. Wieczorem o godz 8 -ej
• ' i i a i: odbędą się w teatrach przedstawienia galowe. Urojjiazystość zakończona zostanie rautem w salach repret • j 'zeni.uyjnycli w pałacu Rzeczypospolitej.
8 o rób pastwą płomieni. W tych dniach
r, ;i , O—uknwie
peh Wilnem wybuch! w jednym z do
ii'
■11 mów pszar, który
ogarnął w jednej chwili cały budy
b>.
nek i uniemożliwił ratunek znajdujących się wewnątrz
domu mic-s/Aińców, którzy wsr-cy w liczbie 8 żyw
hj cem spłonę!'. Z budynku pozostslw tylko zgliszcza
i zwęglane zwitki. Wypadek ten wstrząsnął de głębi
!i f mieszkańcami mis e -ka.

%

Ze św ia ta .
i li j. — Delu arc. Cieplaka w więzieniu. Położenie
,-ks "rcybiskupa Cieplaka i poz»stn:ych księży kato.. lickith w więzieniu bHtyrslre nr w Moskwie jest bardzo
I;joięakie. VV<-f.ze więziepie- r-. trzyi- iiją pałowę żywności,
dostarcza?.-; więźniom przez >a!ejs-'.«jwych Polaków.
—■ Wi lka sowietów /. chrześcijaństwem. W Cs
'ii
Ą ? :■rycynie sk.-zzno r.ą 7 lat wiezienia biskans Nik«f»»ta
■i 1i hi diakona Leęckowa na 8 lat za ukrywanie knsrto:Ui . wni-ści cerkiewnych. — Z okręgu dońskiego nadcho
dzą wiadomości, że w szeregu miejscowości popi
'(prawosławni nie Chcą opłacać patentów, które rząd
. wwjecki kr.?e wykupywać na prawo pełnienia czyn•n«ści duchownych, składa swe godności i oddaje
'cerkwie na mieszkania.
ii
— Wybuch w Odesie Przed kilka d»v?nT
4 w Odesie leastap’? wielki wybuch amunicji w tamtej
jszych składach artyleryjskich. 14 krasneanaeieów
'zginęło, 10 naniosło rany. Przyczyny wybuchu nie ustajiono oficjalnie. Jak zapewniają na podstawie wiadotitic.śd ptyw> mych wybuch nie był działem przypadku.
R óżne w iad o m o ści.
jji — Goryl-Czło-iek. John, wychowanfec znakoftnltego, ucurcgo amerykańskiego, p Homadav. jest
:i: Ipierwszym na świecie tresowanym gorylem. ,Tres«! J ;{wany“ nie j«st właściwie odpowiedniem wyrażeniem,
tĘilyź c iek.'! j -H-dego Johna •.ubywała : ę bez wszelkiej
j resory. Po prostu dopuszczono go elo rodzinnego
o^ęią państwa H rnatUy, traktowano jako dziecko,
itziikzi-jiic mu przy nieodzownej stanowczości w postęt powauiu wiole s. r at i i>ł:Wr$sn!a John przybył do
pań twa Hnrpadsy w reku 1919. Pizypustczalrie mógł mieć v tedy *dwa la a. Z początku umicłzczriio go w. klatce Si?dział w niej skurczony,
>mutny, zdękniany — szczególniej w nocy budziła się
'■ v nim tęsknota do rodzinnych lasów i swobody —
( biedak wył, tłukł głów; o .-rety, płakał Sarn widok
|jprzygotowania pościeli na nok — denerwował go wi
docznie; p. Hornaday wpadł pomysł umieszczenia
datki z gnrylkiem w pokoi i dziecinnym pomiędzy
I- oma łóżeczkami swoich siostrzeńców. Zmiana, na

stąpiła natychmiast — gorylek spal spokojnie, a jeżeli
nawet budził się w nocy, to obecność ludzi działała
na niego kojąco, i zasypiał natychmiast. Wrócił mu
apetyt, humor. Pierwszym nauczycielem gorylka była
siostrzenica pana Hornaday, •panna Alyse Cunnigham.
Panna Alyse codziennie myła mu ręce i nogi, czesała
grzebieniem i szczotką. Po paru dniach mały John
własnoręcznie wypełniał te zabiegi. Jednocześnie za
częto uczyć go porządku. Z początku gorylek nie
mógł zrozumieć, ao czego to prowadzi, i po co ludzie
zadają mu podobno tortury. Uważał to za karę za
jakieś przewinienie, wypraszał się cd niej krzykiem
lub pieszczotą. W końcu gdy zrozumiał i przekonał
się. że wszyscy aómowoi y w ten sposób załatwiali
swe potrzeby, stał się nazbyt częstym gościem gabi
netu, gdyż sam;, spuszczanie wody sprawiało mu nie
słychaną radość. Cała ta edukacja trwała 6 tygodni.
O wiele łatwiej nauczył się zapalać i gasić elektrycz
ność oraz jeść przy stole Wspólne jedzenie ze swy
mi wychowawcami uważa za brudzo uroczystą i przy
jemną chwilę je niewiele, nigdy się niczego nie na
piera, z prawdziwą przyjemnością pije wodę ze szklanki.
Mało jest psotny, chociaż niezwykle wesoły. Bardzo
lubi odkręcać kran i patrzeć, jak wada- leci — uważa
jednak, by przy tej zabav e nie oblać podłogi Lubi
uż rozrzucić śmiecie, które .potem zbiera bardzo
skrzętnie. J--.hu jest pewien zainteresowania ludzi, jego
osoba — chętnie staje w oknie i przesyła przechodniom
uprzejme pozdrowienia dłoni Fan Hsrnaday twierdzi,
że gorylek zaczyna rozumieć nie tylko wyrazy, ale
nawet trudniejsze zdania, Kied-ś k ędy J >hn chciał
mu się wspiąć na kolana, part Hornaday odsunął go,
mówiąc: ,,powalasz mi ubranie.' Gorylek ponowił
pióbę. Odsunięty po raz drugi, z plac-.em rzuc;ł się
na ziemię; po chwili jednak wsiał, przyniósł gazetę i po
łożywszy ją na kolanach op ekuna, wdrapał się na nie,
mrucząc z zadowolenia.
Pan Hornaday cytuje kilkanaście podobnych przy
kładów, twierdząc, że mai) J hn zrehabilitował swoich
współbraci, którzy dotychczas uchodzili niesłusznie za
o wiele mniej inteligentnych od szympansów.
—Zużytkowanie bogactw północnego bieguaa.
Wkrótce nie będzie już zacnego zakątka, gdzie człowiek
nie sięgnie, by się 2 bogacić, Dotychczas wierzono,
że puszcze lodowe pcinocaego bieguna nie mogą być
prze? człowieka zużytkowane. Sądząc jednak z ostatnich
doniesień, w Ameryce już poczęto się zastanawiać nad
sposobami wydobycia z ped ziemi skarbów polan;
Znawca tych stref Stefanson, który odbył już kilka p ;•
droży, utrzymuje, że już w niedługim czasie lirije po
wietrzne Londyn—Takie będą prowadziły ponad bie
gunem. Na wysokości 300 metrów temperatura jest
tara w lipen nie niższa niż w Londynie w kwietniu.
Zresztą mrozy na biegunie nie są gorsze wiż w nie
których okr.licach Ameryki, guzie np. jak w pa
ta':!litowej Dakocie temperatura spada d-> 37 stop.ti C,
a pomimo to życie ludzkie nie jest zagrożone, ©bszar
ziemi pod biegunem jest olbrzymi i zawiera n,.pewno
niezliczone skarby w rudach, nafce i węglu.
— Apetyt krokodyli Na jednem z ostatnich
posiedzeń londyńskiego towarzystwa zoologicznego
zjawi! się pewien czarny z workiem, którego zawar
teść wprawiła w duże zdumienie członków towarzy
stwa. Czarny przedstawił się jako m; śliwy ? obsza
rów polowań na krokodyla z nad jeziora Tanganika,
a w<T<k mieścił w sobie cenne orzedmlaty, ; jt.c

z żqł2 dka zabitego przez myśliwca krokodyla- J]
warteść tego worka złożyły się następujące: U•
mosiężnych branzolet, 3 wykute z drutu nar®
iedea naszyjnik z perei szklannycb, 14 kości 1
nich i tylnych różnych zwierząt, 3 kręgosłupy, '
nej wielkości kamieni, długa Sina i kilkanaście|
Lina natężała do pewnego tragarza, który pd*
dniami zginął bez wieści. Dobycie jej z żołącg
kodyia jest dowodem, że tragarz' stał się ofiafl;
skrewionego apetytu krokodyla. Przy tej SP0SJ^
opowiedział jeden z członków towarzystwa “j
miczny epizod, którego był świadkiem w czas*|
pobytu w Afryce: Pewien krajowiec zabił wl'
krokodyla i znalazł w żołądku potwora saW*®
sztukami złota, które widocznie były własno*#?
go? cz«rnego psszukiwicza złota, który w,cza*?j
z kopalni pad! ofiara* kmkosyla. Radość t t f j j,
nie trwała długo; wkrótce bowiem zjawił się
plemienia, aby odebrać znaleziony skarb na <
„prawa korony."

Kurs giełdy warszawskiej. J
z dnia 17. kwietnia 1923 r.
©oiary St. Zjednoczonych
Funty angielskie
Franki francuskie
Franki belgijskie
Franki szwajcarskie
Liry włoskie
Marka niemiecka gotówka
wyplata
Korona czeska Korona austrjacka
1 rubel złoty
1 rubel srebrny
Tendencja mocniejsza.

teswiijofl fił^ ! §&.<&£ a

po leca ze sw ej składnicy, przy śp i* ®
rzu K ępińskich M łynów Parovvy£t'
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N insejszem p o d a ję .' ć o
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kw ietn ia do2 1n'a| y •

w tu tejszy m U rzędzie wyłożony- ,

w lokalu p. W. L e siń sk ieg o w K ępnie
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M agistrat.

T . Z O. p .

tra n sp o rte m , w inni się n a ty c h m ia st zg ło 
sić celem z a p isa n ia się na listę, żabie,rając w szelk ie p a p ie ry i św ia d e c tw a
z sobą., d o P a ń s t w o w e g o U r z ę d u P e średn. P r a c y w K ę p n ie .

W . L e s iń s k i, p rezes.
UDZIELAM

Przygotowuję również do

Egzaminów wstępnych.

ny s r o d f ,2 5 k w łe tn łr - ł»r. o g jo d z.lt p r? .e d j?.
n a ł ą k a c h m tano< * r k l c h w K ę p n ie

Bliższych informacji
udzieli administracja Now.
Przyj. Ludu pod nr. 273.

najwięcej dającemu za gotówkę.

♦♦*♦*❖ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Przed kupnem nieruchomości mej Borek znie: leński karta nr. 17 i 163 ostrzegam z powodu zmiesienia' kentralćtif.
382

•

Jan W icha.

Ś w id e r s k i, k ie ro w n ik U rzędu.

korepetycji.

odbędzie się

Dom Mianowice.
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’-.óra 2 3k'^
w sobotę, d. 2! bm . w lecz. perski dywan uż“?‘"y>sk g, riP* 51j>
kańskiego wilka S ,
G ó rn icy m ający chęć w y jech ać o d n o śn y m

Rada Nadzorcza.

wydzierżawienie łąk

023■

Z pow»du wyjazdu jest na

w y sy łam y

P o rz ą d e k o b ra d :
zagajenie,
sp ra w o z d a n ie lik w id ato ró w ,
p o d ział zysków ,
w o ln e g łosy,
zam knięcie.

na

K ępno, dnia

Dggleis
ostatecznej likwidacji
Hurtowni Kępińskiej
'■ '
'r

.na

rA ^

b ęd zie od

dnia 27 k w ietn ia br. o godz, 3 po poi.

Licytacja
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o d b ę d z ie się
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5)
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Poszukuje się od zaraz
domową
j385

krawcowi.

Gdzie, wskaże ekspe
dycja Nowe. Przyj. Ludu.

P o lecam y w a g o n o w o k a ż d ą ilość

|j

węgla górnośląskiego, I

z w«lnym biegiem.
,
Gdzie, wskaże cksp. Now. Przyj.
7

ita T

stola k
N

do garderoby na sprz-^aż.
Gdzie, wskażę eksp. N.
P. L. pod nr. 36,i

T ’'"Tpi>7ze uticW ^
kuchnia
m aszyna

iszaf*

Wózik
dzieel^cy
sportowy (Brennabor)
używany w dobrym stanie
na sprzedaż.
Gdzie wskaże cksp.
N. P. L. pod nr. 50- 4.

w a p n a , cem en tu , p ap y , 1
trz c in y I sm o ły
o ra z k a ż d ą ilość G SPSU
po p rz y stę p n y c h cenach.

ST. WYPYCH i S=KA.
Kępna - '5 e l.31.

U!. V Y arszaw ska224.

jjii

do pobierania podatków T0
fowych i gm inny^
•ma na składzie

Drukarnia Spółkowa w

