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poważnie zagrożony.
FIKCYJNY BUDżET CZECH.

ny, jakie ujawniły się ostałnto na giełd1.:ie
praskej zmusiły go do zmiany swego stano
Wiska,
Praga, 13 mare'a. , , Rządowa prasa czeska oświadcza, że
Rynek Pieniężny w Czechosłowacji od korona ozeska w tBd:nym razie nie jest
pe,?~go ~su .naoe~ho~nr j~ oerwo- związana z frankiem i że rząd użyje ~zel
WOSelą, ktora uJawniła S1~ w zWląZku ze Weh środków, by nte dopuścić do spadkal
spadk:em franka irancuskiego. Stan koro waluty.
ny zdaje się być bardzo niepewny i spo_
Zapasy walut zagrmjcznych w banku
1
dz!ewają się, iż pomimo wysiłków rządu, czeskim zmniejszyły o 80 miljardów koktóry pol[rywa wszeUde zapotrzebowanja rOD.
'
walut zagraJ!łicznych, a nawet podniósł sto
Prestl.ęe kornnv czeskieJ' 2'lIl.rł:rani". byI)
d k
k k ' ..1_ '
to
~ --- J
to_
pę ys ontową, mrs orony Ule \lU Sle n - '
'.aDy zapomocę zręcznej propagan.
trz"lmal! n"" ~1-_ ~
'rą prowadził rząd czeski, przecJsta.
swój budżet jako bezde1icytowy.l
n manewr ujawnił Siłą najwyraźniej'
kiedy budżet na rok 1924 przewi-,
() mii1Ij'0!D6w ~oron tnłioolOOOm.

'

SpecJalna służba telegraficzna .,Exprtssu"!

Angielski rynek
Specj~lna słu!ba

,J _t'~~c. ... cł ~n. tutaj konferencja delegatów partji socjalistycznych
na Bałl ' anle. W konferencji tej bierze
Udział również F. Adler. Ma on a na celu
tlsultięcie nieporozumie11 między buł
garską partją socjalistyczną, a jugosło

wIańską.

Socjaliści jugosłowiańscy oskarżają

socjalistów bułgarskich, iż przyczynili
słą do upadku gabinetu Stambulijskiego i doma~ają się wy!duczenia bułgar
skiej partji socjalistycznej z mIędzyna
iówki.
,

.

NJ:M.
Polska Agencja Telegraficzna.

Londyn, 13 marca.
"Daily Express" dowiaduje się
z
Rzymu. iż należy oczeldwać w na~bljż
szym czasie za!atwieni:l sporu. datują
cego się od roku 1870 pomiędzy Pa~e
tem i rządem włosk!m.
Spór ma być
załatwiony w następująCY sll'Osób. Rząd
włoski
pozostawia Watykan i całe
~Tzgórza Watykanu Stoncy apostolskiej
I wybuduje na wtastJv koszt pała~ tub
cały szereg domów d!a koleidum kardy
nałów. Natomiast stolica aIJ1Ost{)~ska ma
oddać rządowi włoskiemu
wszystkie
domy, w ldórycb mieszkazją obecnie
I<ardynalowie.

----_._......

wełniany.

telegraficzna ..Expressu",

BRADFORD, 13 marca.
RZYM, 13 marca.
Ceny wełny ~trzymują się na~al na
Dowiaduj~ się, 12 pożyczka dla Polski w wysokości mocnym poziomle, jednak tranzakCjl do·
400 mOIjonów Urów, sfinansowana zostanie przez, Banca konano niewiele.
Commerciale i Crcdite itaUano, które przyjmują ją po kursie 89 lirów za sto. Rząd poSeki otrzyma 81 lirów. Po6iełdł
nieważ pożyczka zostala udzielona na .,rzec:iąg 20 lał, i
Spec...... .~a łefegraficJ;n9. ..Exs;ressu'\
jest oprocentowana w stosunku 7 pro'i:. rocz:nie, po uMOSKWA, 13 marca.
względnienhl ceny emisyjnej, ł'U:)iiztuje ona Poisilę 7,95

muskiewska.

proc. rocznie.
łiiiW.fI.ftf'b'iM~~r.i5Wa;5zaiiw.~ti"lł)f\l:f$NC$W«:P.;t;d&.
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t<WIRVNAL GODZI SIĘ Z W A TYKA-

•

o zdeprecjonowanej walucie.

I(urs korony czeskiej jest
lNGLJA NIEZADOWOLONA ZE SPAD cenę swych wYro~ów. Ztążka cen
' I(U fRANKA.
wodowana została zmniejs:umiem się
Spedalnn służba tflle~raf: czna .,Expre!5u"
czynionych zakupów stali amerylmńLondyn, 13 marca. , skJiej, gdyż stal belgijska i francuska,
Cała prasa angielska wskazuje na litórą masowo wwożą do Ameryki kaI
atoJ}::lwną sytuację POlUYCE11ą, jaka się kuluje się znacznie tanię). Wielka firma
wytworzYła we Francji z powodu ciąg "Tron Trade Review" poczyniła wielkie
tego spadka waluty.
obstalunki staD w Bel'gji i francji.
U
"Westminster Gazette i "DaiJy Ma
'
U" twierdzi, iż dla AngIji jest zupełnie MORGAN NIE POTRAKTUJE Z rRAN
niekorzystne, źę Francja wchodzić p()CJĄ O POŻYCZKĘ.
czyna w skład państw o zdeprecjonowa
~p\l( }aina służba telegraficzna ,Expressu",
oej walucie.
AMERYKAŃSKA PRODUKCJA srAi' 1/: !,
Londyn, 13 marca.
LOWA A SPADEK FRANKA.
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DobrzyfIskiego.

Czerwoniec-450 rubli emiSji z 1923
lOOO-funtów angielskich - 859 czerwonców. 1000 dolarów - ,198 czerwonców.

r.
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RUCH KOLEJOWY

NA

~OMORZU~

Gdańsk,

13

inrut"M.

W Slk'U~e'K wkllki.ch opa,d ow śni,ein'Ych
pmy si[nym wietrz.e, ll'U~h kollejowy na Po
'mo'l"Zt1 UltrudnitO!lY, w kruku mi:ejscach l?mie
zasypM!Je śntegiem, ZanoJ\:'owanJO' kLIka
wykOllei'eń poC'ią,g6w bez p'O'Waż'tl i.eiszy~h
następstw. Podągi OSl0b.O'We ku~su]ą z Wle<l
kVem opóźnieniem, LjnJa GdYlIl1.ar-KO'ikos,z
ki 1'::amknięm dla ruchu pociąg'ów. " •
DziJś pO' kilk'od:ni<lwy'Ch opadach sni1e1:nych, p~gooa, mt!"óz dJochao&i' dO' 8 shopnti.

IZBY DZIENNIKARSKIE W AUSTRJI.
Wiedeń, 13 IDMca.
W lriadZDe Itllalr·odowe,j plfa;e,d~'ożonO' wn1!O
sak o utwQIl"Z,ellij'e lZib dzie11'nikall"s,k ich w
Au~trji. UStt.awa fa prz.ewkltt4e,. ż,e izby.t("
rna,ią być prarwnym p't'ze.d"ta'\Yl'Olelem w.....
ł.eTSÓW cllz'enn;ilcarzy i maqą załałwić w~n:e~
Id sp.ary ~ędzy wyd~wcami a dZ'i,ennika!l"zami. .

Str.~Z::...
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Uczestnicy

..
kongresu policyjnego w Wiedniu.

międzynarodowego
fotografował
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Rysz:ard Koncg (Wiedeń).
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Theunis riastępcą
Theunis'a.

' Stało sję

Wywiad u Mussoliniegot

na papierze?

to 'skutkiem niedbalstwa M.S.Z.

Turoj,a mjs.zcZlolllia, wyMe&ona, z:ru~,no
wana wojną i Hćho zagoopo~owana ua: te
renach maJł'Olaziatyoki'ch jem rynkiem zby
tu pie~szQrzęd'l1,ego z;na~~ernia. Potrzebuie ona wszysdtiego: POCIZąWSzy od ubra
nia, końozącn,a ma's.zyna.ch f!dlnńczY'ch, bro
tlii i .amumicji. ·Z tego Zla:potrzehoW1all1~'a ko
rzyst:a, kto chce - a Turoja, sikamna na
ra:ui,e na ł.ruskę oha:rodawców, przyjmuje
od kogoik-offwioek, bo p'1iZyjąĆ musi.
Tak np. zbote i inn~ środki żywności
otrzymuje od Rosji bolszeWickiej, która,
rO!Z1um.i,eją.c Zl!lJa'Czetllioe tego rynku, za 00 atru,j,e Iło z U'sZICz,erbk1'e~ dla siebie. Wyl!łodzonta ROlsia, zarekwiirO'W1arne z tmdem
z.boże śle d,!) Tu:r-c:ji, nie chcąc strac1ć s'O'o
sohności i -dać sIę 'uMedlz innym, kbÓ!'zyby
mo~Ia SlOlMe w ten sposób zapeW'l1J'ć sY'ffipa
iję jej sąsiada. A wSJw-k Twn:ia ma sZJelreg
sprrecmycb.j draź.łi.wy.ch spraw z Rosią:
w pie;wszym t'lz.ę,dłZJi.e 9pT'aw.:ę K .....tk,azu, na
stępme S!pI1"aw.ę mU'zułmalIlJów, ro.cs,1anych
w po~uWtńlOwej Ros~'i .
, .

Cóż dla tej k:we's tji 'uczynd'ono w 00.szem m:I!1JiSlterSltwie sP'f1aw zagranicz.nych?
Niestelty,. Z1goła nic. Ni,e p'Olsta~ano się
nawet o to, by w p'rzed:s:t.awideff,srtwie POlI
skiem w Turcji zrud~z~i ~ ludzie, z!llający
język tme-cki i środ'owisko turreckioe. Pn;ed
sławicielsłwo to sk~ne jest na laskę i
Ill"ełaske kilku ttnę-".,mU::ów furecld,..". llra
cniących w naszem poselstwie, których
działalności nikt w poselstw;e !!lawet skon
troi0'Y'a~ nfe może! bo nie zna i,zyka; -A
przeclez CI. urzędI11~ 1I!0gą _byc bardzo

Ody przed kilkunastu dniami pre
mJer belgijSki Theunis str.acił większość
w parlamencie i zmuszony był wnieść
dymisję - zawołał : wówczas gJośoo;
.Dziś mogą Niem~y ilu,uittlOwać Berlin t"
Tern postawieniem spra'wY SIJOwodo
wal Theunis. że spotecz~ństwo belgij~
skie, a także cała Europa, traktowała
P1"zesllenie Belgfi jako· próbę siły mię
dzy ,poUtyką irankofił'ską Brukseli a połat!lO koniide!l~1 ktore~os z ob~ch
Utyką rezerwy ' ' stosuńku do Francji.
J?a.~stw, pr~eC1e~ rap.orly Ich mo~ą n;lePo kilku denerwujących epizodach
SCIC w SObl~ cos .fgoła weodpoWladaJące
wraca obecnie Tbeunis -do władzy, a
J!o rzeczyWl~t(}ŚC:
•
wedle j-edoomyślnych' ' relacji, gabinet
~o męce!! N!e. postarano SIę dotąd o
jego ma zapewnioną większość w izbie.
dn~1e odpoWledł}lel po~st.awy dla attache
Co się właściwie , stało? Czy istoWOJskowego! ~t?~ lsrtnlele w KonstantytLOJ"Ollu w,łasclW1e l':1'1'e cad;.tco.
.tnie upadek poprzedtUego rządu Theuyisa bYł demonstracją większości Izby
" T? tez p1"zy ta~,~~ st~nae rzeczy :~~~:
fikaCJa~ umowy h~?diloweJ pO'I~ko-tUTe"n.ivl
Pt'zeciw frankofistwu, a jeśU tak. to
p,r!ToC'St'la v: r" 'rcJl be·z echa., .bo .po.została
skąd wzięła się nowa
większość dla
. .
'"
'.
1w c,a,lei osnowie fI,a papi'eTze! Odosob11li,o
Theunisa?
.
Klucz do rozWtąZam3.- zagadki tkwi • Ta,k Więc w !,U;CJIlI grul!lif.UiJq. srę IOb.ec: ne głosy o tradycyjnej przyjazni poz'ostały
, w przy,p adkowym · zbiegu okoliczności. ~ ~-v:vv !toS<)I1Jskie, a obok 'll1ch t&.kze 1 sł·owną tylko de,klalla'CIJą, -za którą n ie posZJedł ż.aden czyn dJla re.alizacji WIllowy.
Theums spadł w izbie 'p rzy ratyfikacJi rulem1ecklle.
A Polska? Waronki dla na's są 'śwńetSpodziewać się n1al'eży, -iż teraż, - gdy
nowej umowy, handfowef z Francją glo
n~.
POILska
ma
silną
broń
w
tradycji
przy
-j,ak
słychać - ReuI paSZla ma Sł'ę ulc1ać
sami socjalistów 'I batdzo zaciętych
przeciwników śocJalizm~ ' a mianowicie iaźni pols!l:o-!ureckich. C:rdvbvśmy więc do eump,ery,skilch SIt·Qjl!i,c cedem porui ęcia r'oko
rozllOczęli rozumną akcie handlową, mo- wań dvp,J,omacja n:l.SJza posh-ra SI: ę o to, by
katolickich Flamandów.
l!1'byśmy olfronmie pomódz Turcji, a sami w rzęruzie tych wi,zyt, WaJrszawa nie był,a
, SocjaliŚCi głosowali przeciw trakta- otrzymywać
bardzo cenne towary wscho na ostatnim pLanie.
towi tak ze względÓw poUtycznyclt, jak
dnie,
zdobvwafac
równocześDłe pralrlvcz
JeszcZ1e nie jest zap6źn'o i dużo można
i gospodarczych, przyczem w pierwne
sympatje poU:tyczJ1e1 ()pjera~ące s,fę już odwbić, byle umiejętn'e zabrać saę do dzie
.szyJ} rzędzie mieli
oku cele poJjty!lia reaffnrym ~runcile. JeŚlI'ii chOldiZli o cko~i, fa'i szybko.. Dużą rOIIę odegrać tu mogą
CZ'l1Ie, t. j. demOl1strację ' przeciw wybitktóremi, wymiama :bowa,r ów może nastę'tlo sfery hancffiowe, które winny się także Z1a
nie w duchu. francuskim zorientowanej wać, to chyba połącreru,e n,aSlUe z TUd"cją interesować handlem z,e wschodem, w tej
pontyce zagranicznej rządu. Flamandcy rtńe jest trudnń.ejsZ!e od! pdlą.clZlenia Turcji z chwilJ,i P'l'0slzac-}"l11 się o 'wyb':j,a,n ·ie nowych
katolicy oddali SWe głQsf przeciw rzą Niemcami~
ckóg i, now-y;ch źr6deł bogactwa.
doW] (którego politykę zagranicz'U'ą polJieradą). wyłączn.ie ze względów gospo
darczych w PrZekonaniu, że traktat ten
•
forytuje zbytniO. ~emy'sł francuski. a·
o;
uniemożliwia eksport produkt6w belgij
skich do. Francli.- .
są
zajmujące najwyższe
PołączODle glosv dwu., zwalczaJących
państwowe.
Alę na wszystkich ·nie . m~ polach grup
parlamentarnycb~obal~ły gabinet Theu
W toku dochodzeń o nadużyci'a ben- rawach. Oka,zato się,
do ter!o zanisa. Rzecz jasna. że ~ tem skończyła sie ich WSlPóI;nta dziahllność. Nie mo- zynowe, wykryto w Pradze skandalicz- tdadu za łapówld impowano (wnie, pogło być przecież mowy o utworzeniu. ne nadużycia przy dostaWach maszyn tern je usuwano ł sprzedawano hanrządu socjalistyczno.. klerykalnego, bo do pisania dla wojska. W tej sprawie dlarzom mięsa. .. Konie tak żywiono,
uczestnicy tej komblna~n rOZbiliby się będzie aresztowanych kilku dyrekto- że chudły i głodowały, ale oficerowie
odrazu, przy zał·atwiemu pierwszego Je rów I urzędników bankowych.
"tłuścieli" ..• Kontrolę zakładu już rozpszego problemu polityki wewnętrznej.
Prezydent Rady nadzorczej banku poczęto..•
Kombinacja liberałów ze socjalistami by legi~narzy, generał Rasze, zgłosił dyOstatni skandal dotyczy lOO.OnO goła także nie do pomyślenia, bo przecież mfsJę.
towych ameryłiańskich ubrań robotniideologię liberałów reprezen.tował wlaRównocześnie wykryto tei naduiy- Czych, zalwpionych z demobilu po 20
• śme obalony Theunis.
cia przy dostawach spirytusu rumuń- koron czes!dch. Olbrzymia cz~ść tych
Jednem słow.e~, d3Jwna większoŚĆ. sldego.-(Jeszcze jeden skandal splry- ubrań zalmpIły banki i sprzedawały je
złożona z liberałów (tak walońskich ja'k tu sowy!) Idzie o spirytus do palenia, po 40 - 50 koron czeskich. Dziesięć
j flamadzkich) musiała powrócić do ste sprzedawany w Pradze
po cenach tysięcy tych ubrań kupiło czeskie miru. Katolicy flamandzcy przyrzekli też znacznie wyższych, aniżeli go w Ru- nisterjum kolei, płacąc powyzszym in~
Theunisowi qa nowo swoje poparcie. munji kupiono.
stytucjom po 45 koron czesl{ich za
Narazia niewiadomo jeszcze, czy w kon
Senator Lisy zawarł znowu świetne sztuti:ę·.. Tyle płacił rząd za pośred
){retnJej sprawie, która wYwołała' ,,~ze- interesy z komisją remontową mjni~ nlctwo!
Ostatnl~ zarzucono znów senatoro5ilenie, t. J. w sprawie traktatu handlo- sterstwa wol.ny w Pradlz~. Pan . Lisy i
wego, uzyskali zapeweńie rewizji. Jest tow. zarobilI grube miljony na tych wf Ko~sa~ ze z funduszu spfrytusow~
to jednak prawdopodobne a wskazy- dostawach dla wojska. Po cenach wy- go poorał 5,(}.[)O I{oron czeskich i przewaiby fakt, że w now~ gabinecie sokich do~tarc~&no wojsł(u koni Ii~ pił w kabaretac~l w towarzystwi e pew~
Theunisa te;kę 5lJ1'aw zagramcznych o- chych lub !'lre~Hlch.:. .
nei damulki, ktora go zupeł~ie okradła.
~eii11uje nie !aspar, który już w sprawie. Wyszedł tez na jaw skandal w kra- . . Cuch~le. za!l~dt~ w pan s wie "Botraktatu zacIągnął robowt.unia, ale Hy Jowym zald'lldzłe chowu koni na Mo- zy~hWolowniKow •
mans. Ponieważ ogólny stMUnek polit. H AMilQ_IJ!Il'łWIi'ii!!lłfi!JVAIW~lIII'\ti$Wm'!mI'J!,g;,ltii$#If8iIMłW·1ł'l!lE\UliMi!łRW4!B
,Hymansa do francji jest równie serdecz Na t~ pyta~ł7 trudno dać stanowcza
zadecyduje ostatecznie o l~ie gabinetu
JlY, jak stosun,el, Jaspara. przeto powo- powI~i. WH:lrszość liberalno - katoU- Theunisa, bedde nlew~tpiiwie wynik
dem zmiany mogła być tylko jakaś ści cka nie je!!lt liczebnie .silną, ale mimo to wyborów frallcusJdctl. Wybory te u~ta
śle okr.eślORa kwestia. Tło ł I',n;ebleg utrzymywl!.ła rZąd jut bardzo dłuf,o.1 la linie zagranic~ooj polityki francusldej
przesilenia wywołuje wratenie, te idzie Prawdziw~m n:iebemJiec~eństwem dla która dziś jest ide-ntyczna z zagrankztu właśnie o ,.Ptzesneł!iowy·· traktat.
rzadu moze być wiec tylko dalszy ną polityką bcłgij5ką. Utrzymanie tej
P. Tbeurus zasiadł znowu na fotelu spadek franka belgijskiego, którego de- Unii wzmocni rząd Theuil1l1sa~ :~ ('j eweupremjera.
ruta postępuje równolegle z deruią fran tualne załamanie się może zachwiać
Czy rządy Tbetmłsa potrwają długo? ka francuskiego. Momentem zaś _ którv także podstawami gabinetu w Brukseli.
a

w

Dobre info·rmacje.

Dlaczego umowa polsko-turecka

Przesilenie ministerjalne
w Belgji.
-x_

na

Koło skandali czeskich
Skompromitow8:O'e
osoby,
stanowiska

roz§zerza sle.
ze

00-1

•

f&MM'.

w* • •

wyn 4

Pewletn

eujący

w

młody,
piśmie

wIoski reportJer, pm~
pra w.ie . zupelłnile n-ie--

znaniem, ścigaŁ od pe wne,g o cza9U nartarczywJe M'llS'sOII'i,ni,ego, chcąc od n:ie~
go uzysf'xac wywiad w 'U1ajważniejszyc]i
kwestjlaf::h ']:lQoli1ty'cz'nych.
Mu S&ollh1 i, znlUdz,ooy na'f1arczywo5cia
d:zie'nm.i'karza, roeICydowal nareszcie
przyjąć go, ae'l po'stwo,wi,l dać mu oohrą
lek'cję, '

- Czy pan móg.!:by m~ powied'zIeć,
jak ptaln silę zapatruje ohecnie na rolę,
JaJką ma odlg rywac Uga narodów - za·
pytał rerorte-r,
,
....:.- NaJe, !VegO paoo nie mogę powie?
dzJleć,
.
W takim r'azie może zochdalby mnde
pam pO'inlfo:lffiować. 00 pan myśJii o sto.
sUIIlku Stanów Z}ecllnoQZlQlnych d'Q Europ}
-,- ' Nite,stety, relgo życzenia !pańskie
&,0 speł'n(!Ć

nde nio'gę.
A iaG<: pan S{)lhie wyobraŹ!al przy·
sz~ość Wl<Jch?
'
- I t,ego par.;1\1 zQlradJz-i'ć nIe m<Jgę.

-

R·O'z czarowany repo-rte·r zaczął si.e
fl'iussoli1ni jakną.jlgrzecz'llie1 od)..
pm\VIa/dlzH go do drzwi! 1: w chwJI1i roz·
stania rzek,l :

że,gl)ać ..

. ~ Jeśli pan skorzyst a z moich iniOTma,cH, to bar-dozo 1j:IWSZę, ż'eby pam nile
~ymjendlat mego nazw,i'ska. Wystarczy,
kśH plam WSipomnj o osobi'e miarodaj'ntej
i dlQ1brze pOinf.ormowanej,

Najwięl{sj

ludzie XX wieku
w Ameryce.

Do kongresu w Waszyn.gt,omie jeden !
bo'ga:cz,6 w wystoso.wał odezwę, którą obo
wią.zuje s~ę wypłacić nagrody honorowe
największym amerykaniom XX-go wieku.
Kong;re'sman, wyz.n.aczo'n'Y w ce,1u P1"'z.e.dS1a
wie'!lJi:a kandyd&tów do nagrody ,zwrócił
się o op-inję do rektor6w uniweT'syteiów
w Stanach Zjedn'oczonych, jako trzymELją;
cych !"ękę na puls,t e . ruchu nauJmwego i
s.p'oil e'czfliego. W1ększo'ść rektorów ustaHr.a
iż za nalw j'ększ.ych amerykaJlJów w ciągu
bież. wieku mus.zą być uzmanj: Teodcn
Roosevelt Zla najgłebs.ze poimowan-ie zac:Lań czasu. Henryk F ord j,ako geiJ.1li,aJ ny
pagato.r prZlemys'l u. Tomasz Edi's.o n za
~enju, s :z wyrrta1.a,zczy i Orv:I1o 'Wri'g ht za
twórczą p1'13.cę w lotn;jdwioe. Z pomię.dzy
ucz,onych, lit,eratów i arty-s,t ów a'l11e'I'ykań
skkh nie umitan,o wskazać kandydatów na
nagr'o-dy,'

I

pro

-'...--

Po złote runo.
o.dbył · s:.ę

zjE.z,cl zllem1an t
przez
Zw1ąZlek Zloemian i pr:rez Tov•. Kredytowe
ziemskiJe . . Celem Z'j,az,d!u bY'ł'O wciągm,ęcie
do grypy pOls,e lsk,j'ej p. Du.baln,owlocza tych
ziemi,an, ktÓorzy pOlZ<o,slta,ją poza nią i od.
noszą s~ę .n:'leufni,e do jej pOlczynań.
Po obrad:Elich, w których uC'z~srhnllczyIi
w rol,j 'TI'oWto,ezesn.ydl Jaz,onów p'Q05lłowle
wspomni anej ~rupy, Z'j,9"zd wbrew silnej opozycjQ części zg1'lomadzon ych, uchwalri!
w~Zlwa,ć z!'<!mian, aby w j,aknajwi,ę'kSlz,ej iJllo
śc-j wstąpili do grupki p. D ub.a'l1!owicza,
która Slpo,dzAew,a s~ę stąd s,u,kcesru mOlrał.
nego i maJtel1"jabeg,Q cHa swej ag!ltaJCji.
Akcja ta jest znamienną wobec us'ło
w~ń v\;ybi!t~,ych p1'redslcawi,c'l'eU z&emD3.ń ...
sŁwa wblkopoLski,ego, aby agrrurjusze prze
SJtaJLi wys,ł ugiwat silę p,attiJj,om p'oJIHy.C!ZiIlym,
a z,aJo!Żyl!! wh~ln,e slLronmJj1ctWQ, Kioerunęk
ten reop~ezent.uje ,.Dzi~.rmik Poznański"
oraz uDZJień PoJ.slci"~
. •
We Lwowi,e

M a.lop.ol ski w sohodnńej,

zwoła,ny

"

"EIPRfU WIHZ6RHY'

"tliPntn \urUORIir
Łódź

Ł ó dź

14 marca 1924
Mer

14 marca 1924

4&»

Warsz·awska

giełda

(Telefonem od spra\vozd.
GOTóWKA.
Dolary 9,350.000-9.300.000.
Dolary kanad. 8,975.000.
Franki franc. 430.000.
Funty ang. 40.175.000.

giełdowego

Sobota

t 5 marca 1.800.000 m!<.

Dla opłat koiejowy(:h i telegraficznych: 1,800,000 mk.
Dla wyrobów łytuniowych: 1,800,000 mk.
•

DRUGIE NOTOWANIA WARSZAWSKIE.
DOIlary 9,350.000 ' (w obrotach między.
,,
bankowych),
c 9,750.000 (w ohrotach p",""",a.tII i"".... ';'
,,,.1
~ l"

Belgja 355.000-341.500.

Piątek '

złotego.
14 marca 1.800.000 mk.

Kurs waloryzacyjny franka

"Expressu").

Szwajcat"ja 1,590.000.
Sztokholm 2,390.000.
Wiedeń 129.000.
Włochy 390.000.

eZEKL ,
~~~:dja 3,500.000-3.450.000.

walutowa.

,woo).

ifMHiłiiMłS1G

Giełdv
NOTOWANIA DA WEŁNY.
Nowy York, 13 marCIal.

I

Styez,eń 24,82

Nowy Orle~m. 1::; li ' a: '
Loro 29,13
40.300.000-39,900.000.
Dowóz d'D portów Antwe rpji, i Go'lfu
Marzec 29,08
TRZECIE NOTOWANIA WARSZAW.
Nowy Jork 9,350.000-9,300.000.
6,000'
:Maj 28,82
SKlE
Paryż 438.000-427.000.
Wewn ą trz &trajlu 3,000
'.
Upi'ec 27,84
Do1aJry 9,350.000 (w Olbrotach między.
Praga 271.150-264.000.
Wywóz dO' Anog.lji 2,000
Paźdz.iernik 25,00
bankowych),
Szwajcarja 1,625.000:-1,610.000. '
Wywóz ,n'a konfynemt 10,0'00
Grtudza eń 24,65
9.700.000 (w obrotach prywatLocO'
28,80
Brema, 1.3 ma rca.
n.y.ch).
Włochy 402.500;-399.000.
~
Marżec 28,52
Cenlal
za
1
kl,
g
.
30,72
ce'nMw amery·
Frank złoty 1,800.000.
'"
CZWARTE
NOTOWANIA
W
ARSZAMaj
28,78
kański'Ch.
Mi1jonówka 1,400.000-1,800.000WSKIE
LJIPnec 28,03-28,07
Liverpool. 13 marca
1,450.000. . DoJary. 9.350.000 w Olbrotach międzySi:elrpień 26,90
Marzec 16,83
.
bankowych).
'Wrzesień 26,20
M:-,j 16,74
Bony złote 1,350.000-1,400.000.
9.650.000
(
w
Q,orotach
prywatP.-:źcLziernilk
25,51-25,55
Lipiec
16,41
Pożyczka dolarowa 5,600.000ny<:h).
Grudzień 25.15
_
Październik 14.81
5.675.000.
ODAN- mW._.=,..,II!l-.I"II"
.."IIMBilMIłM_lIe_ _IIHIiI'M_łtl!l·lUrDiil'MDI.IIiIIIll,w_d._S=w_""_ilea2Mł_~~~~
Tendencja dla franka francuskie~ mo~ PIERWSZA PRZEDGlELDA
SKA.
_ dla pozostałych utrzymana, .J.:iiX,, /
GDANSK, 14 mcurca. (Telefonem od
sprawozdawcy giełdowego "Expressu).
Ma'!"ka pol'S'k,a 0,62.
PIERWSZA PRZEDOIEŁDA WARWa'1"Szawa O,6L
SZAW$l.<A.
U Turkamallów, gdy m ąż pr'osi i(J~
. Dólary 5,82.
BeLgia 333.000.
alby mu po,zwo,JHa r yjś ć z domu, a
Chrystjanja 1,23Q.000.
1U odpO'wie: "idź !" Jamiast: "idź j
HolaondJja 3,420.000.
'óć!", uważa si-ę. ile rcz\vód z'ostair
Kopenhaga 1,400.000,.
'any. Nowy ś lub m0że pot-em Z'lH'J '
Londyn 39.550.000.
łąoczyc ma łżonków .
Nowy Jork
,.
9.240
vie1u okollicach Syberii. mąż wy'P
., LJqda/aj e rozwod'U '[,rzez zabranie
swej żon i'e ch'U'stI1,:i. welonu l'ub irnr:cgo
okryci'Cl głowy.
LJ ,JegO'
lnodjlalni'e palą symbOli ma,lżcńshl,la,
,.."UVle, gdy odda wara
kM
rym
jest u nilch laska, lub ka\vaJdc
J.<lnstwu.
W e'Po'ce rozlJ>rzeże·nuar obyczaj6w dłl1z:ew a.
Na Korei mote matżol1e-K zmusić ża ..
w Rzymie, Slta~ą się rozw'Ody cO'raz
.",e 17-17.600--17.500.
Me
tl'O rozwod'U, grożąc jej śmi,~r ;:: :L\ .
częstsze.
Prawo
rzymskie
zezwalało
lJnjla . 27-28.000.
....
~Q\\"'~ią"t'tl.;· ~ .,., . <~ ~. /. " ~
już
w6v.nczaJs
na
żądanie
roowodów
Ursus III ero, 4,900-5.100-5000.
~~ ~'~~~vr-~~ 0~::/~~; ~, . : "'-\f.J
prz'e ~ oboje mafż.onków.
Zj.
Po.
Fao'!".
M.
1,400.
l oJt::>OO-~3275O
ł1ileronimus OIl1OwJada <> obywałelu,
_.• uia H. t P. '6250-6100-6175
kiMy
dwa!Ci'eścia razy z.miemial marżon
IV. WŁóKIENNICZE, HANDLOWE ki i Rzymianoe,
Ba,nik: Kredytowy 2050
~
która d wadzieścó\a dwa
Bank Handt w Pozn. 9510
I RÓZNE.
_' t : ra zy się rozwodzLla.
'Bamik Przem. we Lwowie 2200
Kanopie V i VI 2,750--2,800. TW."
U Greków da wanO' wychoo'Zącej ~a
Banlk Wit Pr. HandL 4500
tyra:roow
1,585-1,575-1.580. 'i'!i: , mąż !J:lOSag. który prZC:2:1Jl3CZOnO d1a
~Ban:k ZIalchodJn~' 11200-11500 6 em.
Belpol 300.
• niej na czas wclow,ieństwa kW gdy by
\,\,.

Tendencja sł.absz.a.

.IA1łlUyn

I

yeh narodów.,

ł·

10500-11000
Banlk Zjedn. Ziem Pdt. 5750
Banta Zw. Sp. Zair. 23250-24-Z3500
B~ Zw. Ziemian 7500,:
.

L 'CHEMICZNE ELEKTRYCZNE, 'CUKROWE. CEMENTOWE:
~ I'
Cerata 875-900
Grodzis.k 4100
KjjewskI 1875-1800-:19ZQ
,Buls 1850
..' :i

St ~~ss 42~

;Wi!ldt 900-950-900 ~ ~ Zgierz 19750-19-.-.z0?50 ·
.
Elełktr. Dąbrowa 5200-4800-4900.
Ele1ctryczonść 8900-8650-87ĘiQ .~

Pol. TÓw. Elekt!. 800-900 ,," , tł'
Brow.n Bow.erry 4100-4050 i...
Kabe[ 4050
. . !~..:.
SHa i Świ!altlo 2775-2800-'2775
.Chod~rów 23775-24775-24250
Czersk 2950-3300-3100
CzeSltJocilCe 12-10500-11000
Gootawi·ce 5600-5500
Michafów 3100-3250-3200

się mzwiodla.
Borkowskt 6.000-6.100.
U !udlów wsC'hodndiCh istnieją rówJah!kowscy 925-900-925.
l!1ież rozwody. W Chimach np. można
Skóry i Garbniki 330-350.
Syndykat Rolniczy 11,5-12--12,250, rozwiązać matż.eńs'two, gd'Y obie strony ży wią ku sobie wstr~t, lub gdy żo
He<rb-ata 375-.350.
na
jt st gadlalbliwa.
Tkanina 320.
PoJhaI 600-650.
Pol. Lloyd 460.
Transport i Żeglug;a VII em. 700-850.
Ćmielów 3.900.
SALA FILHARMONJI
Haobelf'busch 26-27,250.
Dźwi'gYl'ia 700.
W piątek, dn. 14 b. m. o godz. 8.30 wlecz. powtórzy
Klucz.e 6-5,750.
na ogólne żądanie publicznpścl (pierwszy odczyt był
Korek 390-425.
wyprzedany) znany mówca ł literat
Milrków 8.
PuSJŁellljok 6.300-6-6.700.
HENRYK ZIMMERMAN
Spill"ytu.s 10.750-10.350- (4 i 5) .
ODCZYT "A TEMAT:
WUJl'kan 20··21.500.
T. H. P. 13-15.100.
Tend:encja mOOll;lt •

,,Je~en ~wiat ie~na ln~l~o~t ied~n i~lyr'

Mi

DOBRA PAMIĘĆ. '1',~

Do

~~nc~ania
2 slpulmaSlyny
po 10 wind j krzyżówka (krajcmaszy" a) !'la 10 wind.

Wiad. Pomorska 100
11 goSr~~

Po odczyde ~5kusJZI.

tT .jedllep języka " "YkGł1aj~:
Nada fi.arczlftSlr (!ropran)
i Julian Ker,er (teno~

.Arje i l'ieślll

ł

Ch. reby sk6rnt>.

.

wcn ~ryun e

.

Ostatnia krytyka z~gr.llicZ1ł. e Z1.lIIet111lt1ie: M(IIUJlt 2iMMe!Wall
przemawia z porywajlleyłłl telIperalllellte1!l. i ,.tm ewe:e słowa Peltr21i (Z'łreVllć sroc1!aczy.
lIilety " kllsie l"i1klm~wji .d p4~ 10 -- 1 i 3 - 1 wiecz.

i me-

czoplciowe. lecze.nie sztu znym
sł cilic e m

g6r skil1'l,

yYar. Tow. r. Cukru 19250-19750W mieści'e fran,cuskiellT1 Metm abeho
DZIELNA N~ 9,
19500 .
. .
,, '
.~
dzJla w tych dniach senną rocznicę uroP rilyjmuj e odS-l0
d'zdn rr:1a1nb WiłktOlrja Vilpe1łe.
f1r.1ej 3800-3750-3800
i e e:] 4 - S i pół,
Łaiy 695-750-740
Rozmawiając z delegaCją nbY'vatem
mi;ejscowych. która złożyła jej, razem - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - - - -- - -fIL DRZEWNE, NAFTOWE I META- z ' życzeniami, pamiątlkową ta.cę srebrną
LURGICZNE.
, stamsZK1ru złożyla dowody niezwykłej
pamięci. .
])newny Prz. i H. 1700.
Pamięta, naprzyklad, d'os~onale gelne
Pl1"zemysł Leśny 500-600.
-.1 , :
Sene2cJe I.odzi.
S . . . .CS. l.cdzi.
Wusz. T. Kop. Węgla 31.000. ,.\ ,'% . rala Lafayetlt'la~ gdy pt'zejeidżal prze~
Sobota, enia 15 marca. p.l. l p.p' PQI\IrlZ pier1'fflzy w P olsce.
Me1lu;Il
konno,
w
drodze
dlO
Paryża.
TIi4
Polska NaJta 2300.
I , J.~ rf'
aa ..d cll.i! r:~cy Sb"
O CZEN CALA LÓDŹ MÓWI?
czele swych żoIDierzy.
Pol. Pri. Naf,t owy 4150.
.q. l ' .,
ze .. " wielkim wy- '
"Licz.yl3:m wówczas - opowiada. sila
Nobel 6800-7100 VII em. 6,500-7000.
borz;e pflleca
ruszJ~\la - za1edwi'e dziewięć lat, ale p.a·
Cegielski 2750_2950.
mIętam, jak uśmilailann się na. widDk geme
F;lbzner 40.000 d:r.
Rewoh.!cja w wykonaniu programu.
'iotrkow~k8 84.
rafa, gdy jechał w trójgraniastYUll kail::<e
Lilpop 3.500-3,300-3.400.
1566 ;J
Chór
mi styczny, erkiesŁra, śpiew solowy i improwizacje.
Iuszu,
z
pod
którego
zwieszaly
mu
się
Modl"2',ejów 9-7.500--8.000.
W
sal!
ś'ł'iatło
przyciemnione.
1103-2
Ibral.
~yk~v.'ski
ta
na ramion/oJ siwe wlosy i mtal na -nogach
Norh1 :tn 3,500-3.400.
JIli~zk .. ły w ł~zamiast
wysokich
butów
żol.
n
'
i
erskicl1
,
01"thwem 3,300-3·250; I I
Uprasza się () l ieoklaskiwenie pOdCHi kO!lcerttl .
azi ul. Pnelazd 41 ,
ikrótlkfe spodn1i.e, jedwabne pończoohy i
OSltrQIWieckie 49-51.000.
BITt!ty w kasie Nkllrmolljł.
uhil k!'i'l.tk~ ~'ojjedwabn,e, balowe tbr.zewvk1, ja'kgdyby
_____--=-~-~~..::.-.:=::..::...:-=:=~:-~==:::=::...,~! zl~k ow~,
wydaną w
Parowozy 1925-2100-2000.

Koncert mistyczny

6. t. RrUL

1C:Cl".<:'". . . . . . . . . . .

Pocisk 6250-·6300--6200.
,.. m IV em, 2450.
k\
~ki V em. 8.500-8.750-8.650. •

lJ)rZochadzał się po p
z~ jechał konno, nc
1:akur:ronyoh żoł:nLer

~

P. K. U. w KaliMu
rocznik 1898
171"

/

•

3S~tł~.JÓ~~

__________________________·____________ .:EXPRESb

WltL.L.UK1'lY -

~~~~-

Ucieczka jelenia z Anglji do

Fra~cji.
Anuielski jeleń przepłynął kanał Le Manche na iran..
b
cusldm okręcie.

Zemsta oszukanej.
Zabiła matk~

nie\viernego kochanIca •.

Przed km<tl'd'l1ia~i 't1 m kną! do fram- za. ir,od6wk~ - śm1,e rdą. Wido-cznie Je-cH jeleń, na kttóre·glO zrob}ono na,gy~~~ dnak zwierzę inSltyn((1ttem wycz'Uło g'l"'Ow Ang,lji. PQprosJtu - wSJadt naJ ł'Odz l żące mu niebezplecze6S'two, a może
wy-lą<lowal w~ fralt'!'cii.
g.r6d już zbytnio, mu do'lega1t, gdyż za-Rz€'cz miala się ta,k: V'ł Ruy, w bta- czą! .życzliw5zelJ11 oktem sPo'gJląd:ać na
bst,wie Kent w A·.'Ig'Jji, podczas ("jo~'owa- wiąz/ki siama.
.
ria tr-op'i ony ieleń, nie mogąc ll',:,ść myśMimo ' t~ mi,at urząd. celny. me:n ał.,
liwYlm rzucił się w morze. Widz ąc to kłopot.z plochll'."em zWlerz 7Clem l Ij:omyśiiwi upro,si'!li ryba.ków, którzy w po- , ~tanow.lł wreoS~le PoZ?~Ć, SIę ~o prz-e.z
bli.~u st.alli ze swoją łOdzią, żeby j~ lenia hcytacrę. PewIen wfasclcl,el dobr k:u~It
dopędzili i WCiągnęli na tÓ\l·ź. RY'bacy jelenia za 85 fr., Ok3tZa! jednak gQlt.ow~s.ć
5pe!.nili żąda.nie. ale nie wrócili z jele- zwrócenia g~ "Towarzyst'."u . myshl1iem na iąd.
wych l ' w AngHj.i, gdy to, .d'(}WletdzIaWSZy
TeR"o saTt1eg,o dnia. dlo p,Ot'lt'l1 fu"ancu- się z pism o losach jeolema zgł'osl Q swe
sldeg-o, B(')!ut.()łgne sur Mer, /Il"zvbił oikfęt pretenslje.
. .
francuski i ku ra,dtO·Ślei zgromadzonej w
Dy~ekoCj~ ~elna w Paryzu r?~strty..
porcie JjlUb!ic7ont06oCi wys;'ala.ł z OrHrętu g.nęla r6wnIe'z SI'rralwę na k'orzys,c s.przy
prawdz,iwy ... jelcu. Mni~ e.n;tu.~iastY'cz- mie.r~one'i?;o pa~śtwa, ta,l,e w my.sl przynl,e przyjąt p,rzybys7a z A~,glji u,rząd SrO\~fla: ,,~()tC~aJmy się j~k R,racIa,. a rar
celny w Boulogne, I Slkonflskowawszy chuJmy SIę latk... Arylghcy, zaząd.ala
IJfZ'€ltnywny "towar" z!al111knął lro w staj zwrotu koszrow,. WY1l1klych z tej aW3JIJ!
nL SpÓr między załogą akrętu a urzę- tury n~mrodow.eJ...
.,
drem celnym miała rozstrzygnąć dyrek!"\oze gotz'e\] mz awann;rmczy yelet\
cia eelna w Paryżu, tymczasem jed1'1~k WyJ:dą , ~a .'tem rybacy, !k.ror2'~ !ostan ą
zwierzę zamknięto w komoTce i karmuo POCIągnIęCI ' diQ odPowledzlalln'oS~1 za t?
no sianem.
że spędzili się na wody francuskl,e, g-dZlt6
Ale jeil~ń, otęS.'K?lDtą traopitOny, nie w łaśnie odebrał im jelenia okręt franc,hciat jeść i już projektow~no ukarać go cuski.

..

\"" . . "h':ielka magazynu gorsetów
Dr.

1- .Jison Caprice

z Warszawy. Niecała 10
Przyjechała do Łodzi z ostatniemi modelami parysklemi
pasków, gorsetów i staników. A~res. Pi?trkowska 117 Iit 2

pierwsze

piętro

front. -

OI}ef~ 1"OSładaIąey dwie 06riri,
oen.ionemi artystkami kabaretowemi, ma prawo ptzesztkildzat im w
pojawi,[1llliu się ·nl3. scelnie, jle'Żeli są Ubra
ne w k<>stjuJluy. które ojcu się nić poqo-

Czy

bają?

mfa.ły tytko Jednt\ ~-Medt: "Nte
ohcemY być njt}f)ostu8znettti wobec 01-

cad.
te

Sędzia. wydając wyrok, oświadczył
nało'żył na artysV'ki karę odszkooo--

wan[a. ale tyJlko za kosz.ta rozlepionych
SądziĆ należy.
ojciec takiego ~a ogłoszeń i wydatki połączone ze zmiawa niema, a)!b.owiem ~fa jed1'lego z ną ptl"'OIgramtLl IIMzedsta wienia.
trybunatów l'Oooyńskicl1 zawyroGroW.alt,
że ar ty s tlki, he~ wzg·łędu 'lla otaczające
je wpływy. wywiązywać się 'powinny
ze sW}'1Ch zobowiąza.ft ł s~auł je na za..
placenie po 89 funrt6w sz.ter'li11tg!Ów odszkodQwania dyrei',dorow i ka.bar~tu za
~"
,..\
to, że nie u'kazafy się '001 premierrze.
mimo, fź millłłły grać gMwne ,role.
~
Ojciec tych d·w6ch artystek, b~'ąc
v
na próbie g,eneralnej, zOQaczył swe córki w stroiaoh bardzo nęcących i zataIKREMDOZf;BÓW
zat im wystąpić na s-cem1e. tłomaczĄ-c
ANTYSEPrn:ZNY KOSMETYCZNY
flrzYCZ}'Inę swej dtetcyz,jf dyrektorowi.
WSZEDZJE DO NABYCIA Dyre,kJtor nie mogąc W'Pryną~ na oj.;~

ze

......:. . . .ec. . . . .'
-"

oD NSC

ig

starał

się przynajm:nieł oddzi.a'ła6 na
córlki. a!}.e te, na wszelkie jeg() wywocly

JUUAN b'T~RSKL

Szatan

108)

Rontgena.

Łodzi.

-x-

HeleóBOfnJajek ltoi
szawłetrwaj~

awanturniczo '· obyczajowa
z życia łódzkiego.
____: 0 : _

pahoem StOMa przechadzały

s'.ę aC't"W'1)W'O dwie postacie mężczyzn" 0tl1l~t()Tryeh S7X:7.e'1ftre w futra z p<>dnieoMoOtI\e_
mi k~nder~i i na.stmdętemi J11S1ko iła
czolo ktCltpelłus'tl.Unł.

już

elna, ,

".ii

naj modniejsze desenie i
gatunki zagraniczne i krajowe na ubrania mąs- PołudnIowa Nr. 23.
kie I kostjumy.d~m. Specj alista chorób
s"de oraz wszelk1e tnne skórt1ych ł wene·
pierwszorzędne wyro by ryc2'lych. Prtyt·
muje od 8-10 i pól
manufakturowe

bez

prżerwy 25' dni, doznał

.
j~szcze nie notowanegodołąd powodzenia
i zatrzymany ,zosłał w
Warszawie na kilka tyl. ko tygodni.

PnYlm~Je od ~.,..1
• ao 5-8
Ola
od 4--S 202
oddzlellt8 poczekalnia

~a~ar~iny

kt6rego pokazy w War-

1-2 l od 4 - 8

Milner i

D

1

I;§Tenenbaum

Demonstrowanie te g o
PiotrkowsKa 38, .
W)'bitnego arcydzIeła w
l.ODZI w klnie LUNA
tel. 19·95.
. odbędzie się
Iwarunki naj dogodniejsze.

?

?

?

?

?

1=

Bogały

wyb6r.

d

p rt' m~ ·d

• an~UarU
Zawadzka 10

Choroby skórne:
i wer ·yczne.
~ Przyjmuje od 9-12
5-8.

I,I

e

----------

A tymcza.sean w samochodzLe ów d.ru-

-

PowiedJz pam na'l"eszciel - zwróciła

jedytn~.e mia'l"~m1 odgłosami g;i. mężczyzna by,ł zajęty cuce'l11em Klary, się do owego mężoz'Y'ZI1ly - czego chcęcie
kroków dwóch mężezytn.
kt6ra z wieLkreg,o p'l"Z_erażenia zemdLała. odemnJe?
Włoem pn:Y9tan:ęLi obali.
Wyjął z k:eSlz:er:t~ fubra jakfś f1akona.k i
Nie odpowi,e:dJz:iał, w.ztt"Us.zając, tylko ra
W d.a.Lekioej pe1',9pektywile d]lugief wf1cy poclSlunąl Klaorze pod no'S... Otworzyła o- ni,j l on3mi

pr.zerywtana

zamaiac2:yły nagte dwa śwfatclka, kt&re ćzy...
pawiękll7...ały ~ coraz hardziei. USZlI ich
Przerrut<m'Y'ffi

Powieść

'PTzed

Zawadzl(a oM 1.
Telefon Nr. 25-38.

.............ee<
. Po chwilI., zapanowała mowu

Choroby s\(órne,
włosów weneryc~

ne i moczopłciowe
leczenie światłem
(lampa kwarcowa)
1679
i promieniami

Ostatme 3 dm.

Czy ojciec ma prawo krytykować st!""lje
••
swych córek?
.

będące

L~ry~uI11{i

wzrokiem '

poczęła

...

Począł ją dlen,ei!"WloW!a.Ć j-ego sboicki spo

silę kój.

,
- Bo je,żeJ'i się rozchodlzi o pl'en~adre.
albo kOSZltowności - rzekła podni'Bs;ia:nynl
Slię jej cucen'em.
głosem - ~o nGoC nne ma,m przy sobie, •.
N:le mo~ła d'osf:t?Jec tys6w tWalf'zy z po
N::emajomy pO'tor.ząsnął przecząco gl()o
wodu ciemt1to,ści, a r.re·sZit.ą była Ottla ~- wą·
&łoo.ioęta CZlM"!1ą maSlką.
- Wi'ęJC o co. w.a.rn idzie? - Zlawołała
Drżała z pl'tel'1~,7enia ...
KlaTa, - Powl'edrz p,alIl .o drlruzu , bo ta ro.,
ChciJa.ta kT'Z'yocz,ęć, wołać ~, a.łe maDJtyc1JJ1!o-kin o.wa historja zacŻyna mnie!'
glos :t.n.marl jej w pile.rslach.
nudJzić, ..
A tytl'1~zasem l!ilrnochcSd pę&'ł oałą 5'iZacIsnęła beZis'Aniie pi·ęśd..,
}.ą p-oP'l"z.ez demone I1IHce mia.5'fa. Przebiie~ł , Na.gle roz!.egł stoę SlUchy. krń4ki trl)';ls!(
5~Y'bktO ul:oe·ę Pilcn'1"k~Slką, Zi.e,l'Oiną, plI'ae i samochód zarrzym,ał silę gwa~ow.n!.e.
Ha.lelt'a, m1in,ał w poś1P'i'echu p0l1.es'.e ko:nT owa'l"zysz KI,ary otworzył drzwioCzki
mant'V'tllowskie i wp,adr n.a j.akąś Sl!Jet'oką i t"Z;t,d Stiedz.ącemu porzy stewa krótkie P'Y
szose.
tante:

dos~edJł lekki WM"kot samochodu ... Krwa- J)rzypat-rywać tJajem.nj·cz,,emu QtSohD'ikOw1,
we ślepia lata.rek powjększały się ooraz który z taką piooZOIlowitośdą Z1a'jmoOWltił

bał'b..kl...

.

Jedtłle - odezwał się jede-n
m.nd.il1:Yeh mętezyzm....
·

-

z taje.

-

Tci·k -- odtM'J0kł sZ!epłem dru~ -

-

Pamiębam...

'trzeba szyb'ko i 8!pt).Wonie d!zj.rulać.w
-- PMt\lęt,a,sz, co m!llSZ roo"ć7

5kry.H s~.ę w demną c.elu.ść br'lamy.
Bvła l!odIr.im p:Verw.sza \IV noey.
Po chwiH M.(hchał samochód i llaltrV,
Ul '1Ch\ była rup;etin.ite pU!St.o. ł ciehll••• mat słę przed pała~m Stilb la.
Błyskaty w ciem!f100śd słahe światełka La-Wtedy wysktOl'?; "~i z ukryCia dwnf ZlItrum l!a.zO'W'fOb, wpij~(! .rę VI eZia!'~ ftOC ill,d,owant mężezy'tn:. z l.lUfVC'. ie-'e n.'\.
wąslti-emi m'lt1!am!...
ł'W'tJttyWsty ~~bko tktWi't'tild samoehodu
A dwai mężctyhm ~a.dm~ !Jf~ wslroctył do środk.a. podc~a's ~'Y d<t'tlgL
, ew< ol na n.a. chod~. nie przemawi,ak~ dO r~ci'W'szy 1fę n.e. SlZof.en, 11I'1łl:'2ył mu hly·
Sliebie Mi j.ecbeg,o ~a....
skawi'C.mi-e na tWiarz chuStte~zkę prz~sy'"
Na~l.e jeden z nloh ~ł. ft.Ytu- COitlą chl'Ol'ofmmem. ObezwłaJc1mdl\ttsl'ty VI
chując Cl.7.le!t0lŚ U'W1a.tni.e.
. ten s,pQIŚ6b Sozofet'\a, w7:!ął ~o po,el rec~ i w-y
-.:. ZcLa,je 81~, te łut j.e:d!rie - !'ZIeM po wt:6kł z 8amochod~1 tta chodnik. Ułożył ~o
C1hwńl!j. - Słyst'Ysz ttrr"kot mo.toru7...
prz.ed bramĄ, pocze mszybkim kr'okie'lli
- Ni'e - odirz.ekł - to nie łe~ santo- p~!yr do aut.o.m'oł"~1t i ~afął lego miej-

Tajemn1tCZ'Y tOfW1:l'l"zySZ K1<ary 'll1i1e zam!e
n.1lł z tlią nrzez ten cz.a.s an° jedlI1ed'o s-łowa.

-

Co się
Op,oo.a

stało?
pękła ...

~Hedz:1.ał na".,.~dW'ko f'~'ei S1UOkoinie, a 0. Wysz-edlł, by pomóc przy l1Iatloże'nruu n.o
ezami §t!,P.dlzill każdy jej ruch. każd~ nOtn1- we; OiloOłlly.
5zen:~. Przysllnęła *~ nme.~I!1cZlnie do 0Kla'l"a Z!osl!ała sam,a w samochOtd/zie.
ki,en'ka. Chciała mpattdętać &Ol!ę, którą
• Przez .mótg i;ej pr2:.el>iegl:a,. jak htyska.
ieeh~H.
W1'C::t. mys'l o UClecZlCle ...
Niel)/1ajO'rtly l';allwatył wMiO<:'Zftie reI!.
B:tdała p05p:j'eszn'e sy.hlacię ... Wyt.knę
flhĆ'd SHlbla...
sce przy 8tttn:e.
ma.n.ewr, cJdyż dm,lech'!!>f\.t S'ę z!!.aCU\'co.
h. J!'łowę poprzez n!edomkn,fęte d!rzw1ez.
Prut uM~t l'n:em,knt\ł styhkó, wU"
Samochód t.aa~OI!:a:ł 'W m.ł~!OU łt--.nlTell. tl~m"eeh, n1'e wr6tt\cy bdm.elto nie ki i poczęła, bacznie rOlZgl~d:ać Idę wokół.
tt-l\Ć przeraźliwie
samoehód...
szył eałĄ sił", thaprt6d.
bez.pi,e'cteńSltWia, dodruł otuchy K1M"7)e ...
(d. c. n.).

JaJd6

mk:
I
do domu
O g OSZenla:
.
·W
renumera--------------------~----..... lalftiejsc<''fi. mk 1'I.'2ooooo , mtl!slęeZńle.
t anieslęczule
P
•
Z
... 1
i
'-.
.....
_lUniCI mA, . O,Q()o.OOO m 1!8łęc1.1'I1e.
Łodzi

~XPr!SS

3.30o.00ó

IlmotDY i ft2~ubłlka łamie 8.3DD,DOa

,
. '
wydawnictwo .n.epubUk.·. Sp.

odńOSZ.

ł

ZWYCZAJNI!: mI<, 50000 n 'lViPr!%IItIlł,,..troWf (lO.stroo'e 10 sZlIlt
trowy

1101

\.w TI!KŚCIl'! ńllt. 100000 u

łtt, S 8"".lly), NAI:ll'!~LAl'łl!t ",k, 3)~ za wfersz mi1lmetto","y

(lIa

-tijlt ódp. \ 'POlak.

.

wler!;;

stf. ' szpalty), NEKROLO~

!ft~, . 80000 tA ,"trot m!li.m6ttQ"'r lIa stt, 8 Stlili):!') Z>ręc"yftOwe i l3ślUbfń~We po tekście m1t. 400 O 000, Z,
tluJseowe o ~ y/oo, dro~.ł, Zaura,,;. Ii 100 IJfOt. dlot"J, Z. termin,wy druk liglt~steo tidmfftistr !lte odpowIad.

Redaktjlt I Admtnlstrtu:jll, Piottkowska 49. Telefon 22·14. --- Godziny pfZyjęc redakeji 6-7 po południu. R.;kopisów niezamówloltych
Katda howa pIJdwyika obOWiązuje wszystkie Jut przyjęte ogłoszenia 110 zmłany (en bez uprzedniego zawiadomienia.
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Tloczm3. Piotrkow." 16,

nIe zwraCa sie
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