Żądajcie w lokalach „Nowej Polski".
Przedpłata
„Nowa Polska“ jest
najtańszym dzienni
kiem w Polsce: kosz
tuje miesięcznic tyl
ko 1 (jeden) zloty, z
odaosz. do domu 1,20,
przez pocztę 1.B6 zł.
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Dotychczasowe
metody obronne.
Rozwiązania
kwestji
żydowskiej
szukano dotychczas na drodze: a)
antysemityzmu ulicznego,
b) asymi
lacji, c) ghetta i d) syjonizmu pales
tyńskiego.
Wszystkie te drogi nie rozwiązują
zagadnienia.
Antysemityzm uliczny
praktykowany przez niektóre partje
polityczne nie doprowadza do niczego.
Okrzykami przeciwżydowskiemi, tłucze
niem szyb i burdami ulicznemi nie
wypędzi się żydów z kraju.
Jest to
bardzo naiwny antysemityzm, mało
szkodliwy, łatwo wybuchający i łatwo
gasnący. Wprawdzie można go uwa
żać jako spontaniczny wybuch zazdro
ści, wściekłości i nienawiści męczonego
ludu, który sobie inaczej poradzić nie
umie. Lecz z żydów tworzy on w do
datku męczenników.
O wiele więcej krótkowzroczna i
głupia jest t. zw. asymilacja.
Każdy
jasno myślący rozumie, że asymilacja
30 miljonowego narodu o cechach sa
tanicznych jest niemożliwa.
Praktyka
ujawnia zresztą, że nie żydzi asymilują
się, lecz przeciwnie ludy aryjskie zara
żają się duchem żydowskim. Żyd ni
gdy nie stanie się szczerym chrześci
janinem, Polakiem, Niemcem czy Fran
cuzem itp., bo on wcale nie myśli po
rzucać istotnych cech żydostwa, (patrz
Marrani w Hiszpanji). Przyjęcie chrztu
lub narodowości jest oszustwem, a my
nie powinniśmy w tak naiwny i głupi
sposób pozwalać się oszukiwać.
Gdy
na ^Węgrzech zapanował, wprawdzie
na czas krótki, bolszewizm, tysiące
ochrzconych i narodowych żydów odrazu z radością wtóciło do synagogi,
obrzucając przytem naród węgierski
błotem i oszczerstwami. My natomiast
w swojej naiwności uważamy żydów
ochrzconych za Crześcijan - Aryjczyków
1 w dodatku za Polaków.
Asymilacja jest jedną z najniebez
pieczniejszych broni żydowskich prze
ciwko nam. Wprowadza ona w naro
dach aryjskich rozkład od wewnątrz.
Biologiczne zażydzenie najznaczniej
szych rodzin odebrało tym rodzinom
wewnętrzną siłę do walki o czystość
rasy. Kropla krwi żydowskiej zmienia
przez parę pokoleń oblicze duchowe
całych rodzin.
Chrzest służy żydom do zamasko
wania rasy. Kościół od początku swe
go istnienia prowadził walkę z duchem
żydowskim. Czy Chińczyk ochrzcony
przestaje być Chińczykiem?
Trzeba
raz otwarcie powiedzieć, że istnieją
żydzi wyznania mojżeszowego i żydzi
wyznania chrześcijańskiego.
Kościół
uczy: Jesteśmy równi przed Bogiem.
Nie oznacza to jednakże równości
przed ludźmi.
Równie niebezpieczna jest asymila
cja' narodowa. 1 ona nie prowadzi do
celu, przykładem żydzi polscy, niemiec
cy, węgierscy itp.
System ghetta nie rozwiązał kwestji
żydowskiej, chociaż w dalszym swym
rozwoju mógłby tego dokonać.
Nie-

Wróg Stanów Zfednoczonach
organizuje nowe banan w Chicago
CHICAGO. Najgroźniejszy przywód
ca bandytów John Dilinger, noszący
przydomek: ;,Wróg Stanów Zjedno
czonych Nr. 1“ — przed tygodniem
w sensacyjny sposób zbiegł z więzie
nia w Crown-point w stanie Indiana.
Od kilku dni trwa bezskuteczny
pościg całej armji policjantów, mili
cjantów i detektywów za bandytą.
Dillinger zdołał w międzyczasie nietylko schronić się w podziemiach

Chicago, lecz również zorganizować
nową bandę.
W ciągu dnia policja stoczyła w
centrum miasta dwie formalne poty
czki z bandytami, którzy z niesłycha
ną zuchwałością skradli kilka luksu
sowych limuzyn, poczem, ostrzeliwując się z karabinów maszynowych,
zdołali zniknąć nie pozostawiając ża
dnych śladów.

Olbrzymi pożar
spowodował 3.600.000 dolarów strat
LONDYN, 11. 3. PftT.
Z miasta
Birmingham w stanie Mabama w Ame
ryce donoszą o strasznym pożarze,
jaki szalał tam wczoraj popołudniu na
głównej ulicy miasta, gdy ruch w skle
pach był na krótko przed zamknięciem
największy. Pastwą płomieni padł ol
brzymi magazyn, który spalił się do
szczętnie. 15.000 ludzi obecnych na
ulicy przyglądało się pożarowi, który
przerzucił się również na drugą stronę

chodnika i ogarnął skład
smar i
oliwy. Pożar tak szybko rozszerzał się,
iż okazało się rzeczą konieczną ewa
kuować kino, położone kilka domów
dalej, w którem odbywało się przed
stawienie.
Dopiero po 5 godzinach
około godz. 9 wieczarem udało się
pożar opanować.
39 osób przeważnie
strażaków odniosło rany od poparzenia.
Straty wynoszą 3.600.000 dolarów.

StratK generalni) w Hiszpanii.
BARCELONA, 11. 3. PAT. W Hiszpanji proklamowano dziś strajk gene
ralny, który rozpocząć się ma o półno
cy i ogarnąć cały kraj. Władze przed
sięwzięły czereg środków celem zabez

Ogłoszenia
20 groszy wiersz milime
trowy aa stronie 4-łamowej. Drobne ogłosze
nia: napisowe słów« 10
groszy, każde dalsze sło-------wo 5 groszy.--------

pieczenia ludności dostawy wody, ga
zu i elektryczności. Rząd ogłosił, iż
strajk będzie traktowany jako akcja nie
legalna.

Los rozbitków.
MOSKWA. PAT. Obóz rozbitków
„Czeluskina“ zmienia stale swoje po
łożenie, posuwając się na zachód.
Lotnik Lapidewski, który kilka dni
temu szczęśliwie dotatł do rozbitków
usiłował poraź wtóry dokonać podob
nej ekspedycji, jednak musiał zawró
cić z połowy drogi. Władze przygoto-

wują w najbliższym czasie ekspedycję
ratunkową z udziałem lotnika Wodopjanowa, który zamierza wystartować
z Chabarowska.
MOSKWA. PAT. Dnia 12 bm. wyla
tują z Chabarowska na ratunek „Czelus
kina“ znakomici lotnicy polarni Wodopianow, Doronin i Gałyłew. Polecą oni

stety zbyt wcześnie usunięto go.
Lo
kalizacja żydów w obozach koncentra
cyjnych czy ghetach jako stadjum
przejściowe na drodze do całkowitego
„secessio judaica“ (wysiedlenia żydów)
może odegrać pewną rolę.
Obecnie propagowany syjonizm pa
lestyński jest nierealny i także nie roz
wiązuje zagadnienia, gdyż jest połowi
czny. Syjonizm palestyński to jeden z
kawałów żydowskich na użytek naro
dów aryjskich
Co przemawia prze
ciwko syjonizmowi palestyńskiemu?
Po pierwsze: Palestyna obszarem
iest za mała, by pomieścić żydów z
całego świata. W Palestynie pomieści
się najwyżej miljon ludzi.
Po drugie: Palestyna nie jest kra-

jem bezpańskim. Prawo do Palestyny
mają Arabowie, którzy też energicznie
protestują przeciwko najazdowi żydów.
Nie rozwiążemy kwestji żydowskiej,
lecz w dodatku stworzymy kwestję
arabską.
Po trzecie: Palestyna jest ziemią
świętą dla całego chrześcijaństwa. Od
danie miejsc świętych największym i
notorycznym wrogom chrześcijaństwa
jest co najmniej absurdem, a nawet
zbrędnią. Zgnilizna żydowska w miej
scach świętych to wstrętne.
Obecne
założenie uniwersytetu na stokach góry
Oliwnej to prowokacja.
Po czwarte :
Zajęcie
Palestyny
przez żydów, która w przyszłości może
odegrać wielką rolę w rozwoju gospo-

Cena 5 gr.

Dookoła afenj
Stawiskiego.
PARYŻ. TAT. Sąd wyższej instancji
w Pau odrzucił prośbę oskarżonych w
aferze Stawiskiego dziennikarzy Dariusa i Dubarry’ego w sprawie prowizo
rycznego wypuszczenia ich na wolną
stopę.
Obaj oskarżeni przewiezieni
zostali do więzienia w Bayonne.
PARYŻ. PAT. Sędzia śledczy wydał
rozkaz aresztowania boksera Niemena,
który był jednym z przybocznych ludzi
Stawiskiego.
PARYŻ. PAT. Z inicjatywy ministra
sprawiedl. Cherona prokurator republi
ki polecił rozpocząć śledztwo w spra
wie funduszów reklamowych paryskiego
Metro.

Wysocy dostojnicy
uchulall sic ©a płacenia podatków
WASZYNGTON. PAT.
Prokurator
naczelny Cummings oświadczył, że
władze zamierzają wszcząć śledztwo
przeciwko byłemu ambasadorowi Sta
nów Zjedn. w Londynie Mellonowi
oraz byłemu merowi Nowego Jorku
Walkerowi i innym za uchylanie się od
płacenia podatków.
Jednocześnie
władze zamierzają wszcząć postępowa
nie przeciwko Aluminium Comp. of
America. Towarzystwo to monopoli
zuje w swoich rękach cały dział pro
dukcji. Cummings przekazał powyższe
dwie sprawy prokuratorom w Nowym
Jorku i Pitsburgu.

NARODY ARYJSKIE
rnmrn ŁĄCZCIE SIĘ! 1111
nad Syberją północno - wschodnią do
zatoki Opatrzności, gdzie równocześnie
zmierza statek „Smoleńsk“ . Na drodze
przygotowano dla nich stacje lotnicze,
zaopatrzone w dogodne lotnisko i pa
liwo. Obecnie pole lodowe z obozem
rozbitków znajduje się o 118 km. od
przylądka Onman, osiedla Eskimosów
i Cuktów. Ha przylądku Onman iWellen czynią przygotowania dla przyjęcia
rozbitków.

darczym świata jest dla nas
dane.

niepożą

Po piąte : Cele partji syjonistycz
nej nie są identyczne z celami pro
gramu oficjalnego.
Żydom chodzi o
to, by prócz przywilejów w poszcze
gólnych państwach mieć jeszcze urzę
dową opiekę własnego państwa. Cho
dzi im o podwójnąt korzyść.
Kwestja żydów, nie jest jedynie kwestją religji, uczucia, narodu, polityki
łub nawet i rasy — jest ona przedewszystkiem kwestją kultury, kwestją
ducha aryjskiego.
Dlatego rozwiązać
kwestję żydowską może tylko rniędźynarodowe współdziałanie
wszystkich
państw aryjskich.
Quell.

Str. 2

Programy radiowe.

Pierwsza placówka S. W. P.
w Koitarzewie.

W torek 18 marca.
WARSZAWA. 7.00 Sygnał czasu i
gimnastyka. 7 25 Muzyka poranna z płyt.
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa.
12,05 Koncert ze Lwowa. 15.40 „Dla
znawców“ (płyty). 16 55 Koncert solis
tów. 18.00 Odczyt. 18.20 jl Koncert z
cyklu „Historja sonaty fortepianowej18.50 Muzyka lekka z płyt. 19.00 Pro41
gram i Rozmaitości. 19.25 Feljeton ak
tualny. 19.40 Wiadom. sportowe. 20,02
„Wróg kobiet44 operetka. 22.00 Druga
sonata z płyt. 22.30 Muzyka taneczna.

POZNAŃ. Dnia 4 marca b. r. po
poł, odbyło się zebranie organizacyjne
S. W. P. w Konarzewie, przewodniczył
kolega Styperek.
Z ramienia kier.
Okręgu przemawiał szef służby orga
nizacyjnej kol. Budniak, który omówił
rozwój ruchu narodowego w Polsce
poprzez O. W. P,, Z. M. N, oraz Wydz.
Mł. Str. Nar. — uwypuklił brak akty-

Zryczałtow ane opłaty.
TORUŃ PAT. W sali obrad Rady
Miejskiej odbyła się konferencja przed
stawicieli
zainteresowanych władz i
urzędów w sprawie usprawnienia wy
miaru, poboru i przekazywania opłat
na rzecz Funduszu Pracy. Konferencji
przewodniczył p. wiceprezydent Bała.
Konferencja przyjęła do wiadomości
ryczałty
miesięczne,
zadeklarowane
przez poszczególnych właścicieli zakła
dów gastronomicznych na okres prób
ny od dn. 1. 111. do
31 grudnia br.
Wyłoniona została sekcja finansowa,
której zadaniem będzie badanie moż
liwości usprawnienia wymiaru i poboru
opłat na rzecz Funduszu Pracy na rok
następny.

Utodomcści sportowe.
GRUDZIĄDZ, 11. 3. PAT.
Odbył
się tu na stadjonie miejskim pierwszy
w tym roku mecz piłki nożnej pomię
dzy toruńską drużyną TKS. Gryf fToruń) a PPG. Grudziądz, zakończony
zwycięstwem Gryfu 3:1 (3:1) (2:1).
Bramki dla Gryfu zdobyli Raszkiewicz,
Ceraficki i Zdrojewski po jednej bram
ce. Dla PPG. bramkę zdobył Nawrocki
Fr. Sędziował chorąży Cichaczewski.
Mecz odbył się przy pięknej pogodzie.
Publiczności dużo.
TOR UŃ, 11. 3. PAT.
Dziś przy
nienajlepszych warunkach atmosferycz
nych rozegrany został mecz piłkarski
pomiędzy
miejscowemi
drużynami
WKS. Gryf i b. a KS. Jedność.
Ogólny wynik 4:0 (1:0) na korzyść
edności. Sędziował p. Knieć.

Prana I Scrlin
LONDYN. „Monitor Pos44 zamiesz
cza obszerny artykuł omawiający mię
dzynarodowe położenie Czechosłowacji
w związku z zawarciem paktu polskoniemieckiego.
Korespondent praski
pisma twierdzi, że zawarcie tego paktu
wywołało zrazu wielki niepokój w Cze-

Zasady organizacyjne.
1. Organizujemy stronnictwo do walki
o władzę w Polsce.
2. Organizujemy jedynie aryjczyków
(nie żydów).
3. Organizujemy elementy czynne.
4. Jesteśmy ruchem mas wierzących i
praktykujących religijnie.
5. Jesteśmy ruchem mas ludowych.
6 Jesteśmy ruchem opartym o hierarchję
7. Jesteśmy cuchem opartym o osobi
stą odpowiedzialność przywódców.
8. Jesteśmy żełnierzami Wielkiej Polski.

chosłowacji, później jednak oficjalne
sfery praskie doszły do przekonania,
że Czechosłowacja powinna pójść śla
dem Polski i zawrzeć podobny pakt
z Niemcami i że rokowania między
Pragą a Berlinem o zawarcie takiego
paktu już się rozpoczęły.

1. Nie wiążemy się z żadną przeszło• ścią polityczną: jesteśmy nowym
ruchem.
2. Str. Narodowe pozostawiamy jego
roli — pokojowej pracy organicznej.
3. Stronnictwa Centrolewu pozostawia
my naturalnej likwidacji.
4. Obóz sanacyjny zwalczamy jasko
szkodnika.
5. Zwalczamy bezwzględnie elementy
komunistyczne - wywrotowe.

Polityka.

Wielka bitwa
w T u rk ie s ta n ie c h iń s k im .
MOSKWA. PAT. Tass danosi: 100
km. na południe od miasta Urumcza
odbyła się wielka bitwa między wojs
kami rządowemi prowincji Sin-Kiang
i wojskami powstańczemi
generała
Mat-Czu-ina. Wojska powstańcze oko
pały się na wzgórzu, oczekując ataku
wojsk rządowych. Walka była niezwy
kle zażarta. Powstańcy ponieśli jednak

klęskę. Wojska rządowe zdobyły całą
artylerję powstańców, zagarniając przytem wielu jeńców. Ludność miejscowa
z terenów, zajętych przez powstańców
obecnie gorąco wita oddziały rządowe.
Tass donosi, że w krótkim czasie nale
ży się spodziewać opanowania przez
władze rządowe całkowicie sytuacji
na obszarze Turkiestanu chińskiego.

Wyrodna matka
spaliło dziecko w pieca
WARSZAWA. Akuszerka Stefanja
Dzubowa, zamieszkała przy ulicy Radzymińskiej nr. 43, przed dwoma dnia
mi była wezwana do położnicy Wandy
Kluczykówny, zamieszkałej przy ulicy
Tarchomińskiej nr. 13. Po urodzeniu
się niemowlęcia chora zwróciła się do

P OWI EŚĆ.
Juljusz Mary.

(Przekład z francuskiego).
STRESZCZENIE. Dzierżawca Combredel zmarł po krót
kich cierpieniach wśród okoliczności podejrzanych.
Lekarz
dr. Mdelor, przeprowadzając sekcję zwłok znalazł ślady arszeniku i orzekł, że Combredel został otruty. Jako podejrza
ną aresztowano żonę jego Annę, ponieważ małżeństwo było
nieszezęśliwe. Anna, wychowana przez krewnych, w przeko
naniu, że jest sierotą, w kilka łat po zamążpójśeiu, padła ofiarą wymuszeń ze strony Pieąueura, kryminalisty, który był
mężem jej matki, upadłej kobiety.
Obawiając się szantaży
stów dawała im pieniądze, aby okupić ich milczenie. Przed
sądem nie chciała ani słowa wyjaśnić, co znaczyły tajne
schadzki z podejrzanym osobnikiem i wydatki pieniężne, po
przedzające nagłą śmierć męża.
Sąd na podstawie orzecze
nia dra Madelora skazał ją na śmierć.
W nocy przed wykonaniem wyroku lekarz, czytając czajopismo lekarsko-sądowe doszedł do przekonania, że się po
mylił. Jak szalony pobiegł na miejsce stracenia; zapóźno —
*yrok właśnie został wykonany.
Po piętnastu latach spotykamy tego samego dra Madeora praktykującego w małej miejscowości Haut-Butte pod
jrzybranem nazwiskiem Laurent. Mieszka z nim córka Ma•ja i wieśniaczka Paulina. Pewnego dnia w pobliżu domu
ioktora uległ wypadkowi młody dzierżawna z la Cendriere,
i. Jerzy. Przeniesiono go do domu lekarza; Marja i Paulina
:akochały się w przystojnym i sympatycznym młodzieńcu,
erzy darzył wzajemnością Marję. Postanowili się pobrać,
zemu sprzeciwiał się Madelor, który pewnego dnia dowieIział się, że Jerzy jest synem straconej z jego winy Anny
Combredel. Laurent został zdemaskowany jako Madelor
rrzez Pieąueura, który ciężko ranny przez przemytnika, lely ł się w domu Madelora. Paulina, powodowana zazdrością,
dkryła usłyszaną od Pieąueura tajemnicę tę przed Jerzym
Marją. Straszne odkrycie spowodowało zamroczenie umy
ta Marii i jej ucieczkę z donm.
Odnaleziono ją obłąkaną
r grocie skalnej, gdzie wpadła do podziemnego jeziora. Wyitowała ją Paulina. Przewieziona do domu, Marja odzyska-

i przytomność.
% , ,
,, .. .
Jerzy, mimo, że kochał Marję, edraświł ]aj poślahieaia

i wzgięd* aa zawini#**# śwaerći

Część pierwsza.

Stosunek do innych.

pertraktnje o zawarcie paktu.

Straszna omyłka.
77)

wności młodego pokolenia w życiu
politycznem, co może się żle odbić
na państwie w chwili, gdy nadchodzi
konieczność zmiany obecnego ustroju.
Zaapelował do działaczy narodowych,
by się zorganizowali na podstawie pro
gramu S. W. P., którego hasła dają
pelńy wyraz dążeniom do zrealizowa
nia Wielkiej Polski.

Hasła programowe.

matki p n *z Mądaiąr*.

Dzubowej z prośbą, by dopomogła jej
w pozbyciu się nieślubnego dziecka.
Akuszerko otrzymała żądane wynagro
dzenie i w obecności wyrodnej matki
zadusiła niemowlę z włoki spaliła w
piecu.
Przypadkowym świadkiem potwor-

(Ciąg dalszy).
— Nie, obudził się, wypił trochę wina i za
snął.
Gdy zjadł i przyszedł trochę do siebie, kapral
miał ochotę opowiedzieć nowym przyjaciołom historję swroją i Jerzego, ale przy pierwszych zaraz
słowach Josillet mu przerwał:
— My się wszystkiego domyślamy — rzekł.
— Nie męcz się rozmową. Śpij lepiej. Nim dojedziemy do granicy, może będziecie potrzebowali
kryć się p@ lasach i zrobić jeszcze jeden ostatni
wysiłek, aby zmyślić czujność wrogów. Trzeba
więc, żebyście się dobrze wzmocnili.
— To prawda, masz pan słuszność — rzekł
— Alzatczzk, układając się obok Jerzego. — Je
steście zacnymi ludźmi i to Opatrzność Boska
sprowadziła was na naszą drogę.
Niebawem zasnął głęboko.
Wózek potoczył się dalej po śniegu.
Mrook
zapadł. Rzadko kogo spotykali. Nic nie zapowia
dało nowego niebezpieczeństwa aż do marnej granicy.
Myśl Josilleta pobiegła do Marji i Pauliny.
Na usta cisnęło mu się na pytanie, które wypo
wiedział głośno:
— Czy umarło już biedne dziewczę? a jeżeli
żyje, jakie będie zakończenie tej smutnej historji?
co się dalej stanie z nią i z Jerzym?
XIII.

Dojeehali do granicy szczęśliwie. Jerzy się obudził. Powróciła mu pamięć całkowicie. Na wi
dok Josilleta, którego poznał, a który był więcej
jego przyjacielem, niż sługą, wykrzyknął radośnie:

— To ty, Joaillecie, ty tutaj, w Niemczech?
— Tab| panie Jerzy — odparł zacny ehłopiec
z* łzami szczęścia w oczach.
— Ale co tutaj robisz?

1. Wyczerpiemy wszelkie legalne środ
ki walki o władzę.
2. Nie uznajemy kompromisów poza
pnzejściowem utworzeniem koalicji
Narodowej ze Stronnictwem Narodowern.
3. Wszędzie będziemy stali w obronie
iut<. - . -w
• »: ? *uuuości i , nnie aryjskiej.
4. Wszędzie będziemy stali w obronie
zasad Kościoła katolickiego.
5. Wszędzie będziemy stali w obronie
honoru Armji Narodowej.
6. Wszędzie będziemy stali w obronie
interesów klasy pracującej.
7. Mniejszości narodowe, za wyjątkiem
żydów, podniesiemy do poziomu na
szej kultury.

nej zbrodni była sąsiadka Kluczykówny
Janina Starska, która następnego dnia
zawiadomiła o swem spostrzeżenia
policję.
Przy łóżku chorej wystawiono po
sterunek policyjny, sprawę przekazano
urzędowi śledczemu. Aresztowano akuszerkę-zbrodniarkę i osadzono ją w
więzieniu,

— Przyjechałem pana zobaczyć, ratować.
Jerzy spojrzał na niego ze zdziwienieniem.
— Jakim sposobem dowiedziałeś się, że je
stem w Moguncji? Nie wolno mi było pisać, nie
mogłem więc przesłać ci wiadomości o sobie w
ciągu całej drogi, jaką przebyłem z Sedanu do
granicy.
— Jechałem pańskim śladem z Sedanu aż do
Forbach. Miałam wszelkie dane, że pana znajdę
w Moguncji, a widzi pan, to było bardzo pilne,
nie mogłem tracić ani chwili czasu.
— Czemu, Josillecie? mów, zdaje mi się że
coś ukrywasz przedemną.
— Ale nie...
— Może się tam stanło jakie nieszczęście od
czasu mego wyjazdu? Marja była chora... może
umarła?... Umarła prawda? Tak, tak, nie śmiesz
mi tego powiedzieć... ona umarła!... Moja nieobec
ność, moja ucieczka, moje opuszczenie jej zabiło
ją... Mówże, na Boga! mów!.,,
— Ona nie umarła... nie, panie Jerzy, przynaj
mniej...
— Dokończ!
— Przynajmniej żyła jeszcze, gdy wyjeżdża
łem... Ale już dosyć dawno, jak opuściłem HautButte, a dzisiaj...
— Co dzisiaj?
— Nie mogę za nic ręczyć.
— Boże! Boże! — powtarzał Jerzy, wybucha
jąc płaczem i kryjąc twarz w dłoniach.
Nerwowe dreszcie wstrząsały calem jego cia
łem, a on wśród łez, szeptał bez przerwy:

— To ja ją zabiłam.«. Ja sam.., Boże jakie t#
atraszneU
(Ciąg dalszy aastąyti),
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KRONIKA

Poniedziałek 12. 3. — Grzegorza.
Wtorek 13. 3. — Krystyny.

Gdynia.
„Niewidzialny ezjowiek“ .

K in o „C z a ro d z ie jk a “ .
„Fantomas“ .

Kino,, B ajk a“ .
,,Katarzyna Wielka“ .

W ra zie w ypadku te le fo n u j ;
L ek a rz d yżu rn y: telefon nr. 12-40
Straż pożarna: tel. 17-08 i 10-12.
P o g o to w ie sanitarne: tel. 1708.
Z.

Środa 14. 3. — Matyldy
Czwartek 15. 3. -— Klemensa

20-tej bez przerwy. Jak również w cza
sie przybycia statków na Dworcu
Morskim.

K in o „M orskie O ko“ .

D yżur M.

|

E.

Miejskie Zakłady Elektryczne przy
ul Starowiejskiej tel. 29— 67 utrzymują
stałe dyżury czynne przez cały dzień
i noc dla naprawy uszkodzeń w prą
dzie elektrycznym. Wezwanie o na
prawę żelazek, kuchenek, buljerów,
i t. p.
Zgłaszać należy telefonicznie pod
powyższym numerem.

Z jed n o czo n e M leczarn ie Robak o w o G dyn ia—Luzino Gdynia— Gra
bówek tel. 1887 dostarczają na każde
telefoniczne żądanie z dostawą do mie
szkań: mleko w butelkach, masło de
serowe, sery, śmietanę kwaśną i kre
mową po cenach konkurencyjnych. Dla
pp. urzędników kredyt miesięc.źny.

Popu larn y
n a jw y tw o rn ie js z y
dancing V a rie te „A lh a m b ra “ bo

ne, bo na zmianę jeździć będą statki
statków d. 14 bm. par. „Lublin“ ład
„Pomian“ i „San“. Frekwencja jest z Hull Poisko-Bryt.
znaczną, statek „Pomian“ przychodzi
Weszły do portu :
15 statków,
H o tel M orski (dawniej Kaszubski i odchodzi z pełnym ładunkiem. W
głąb kraju ładuję się głównie towary z czego 5 statków z 2462 t. owoce,
— Gdynia, Kamienna Góra. Jedyny
reszta
pierwszorzędny Dancing—Kabaret Od kolonjalne i owoce pułudniowe, do drobnica, bawełna i wełna,
dnia l marca całkowicie nowy program Gdyni zaś przychodzą produkta rolni- próżne. Wyszły na morze : 11 statków,
atrakcyjny. Kwartet „Braun“. Hiszpań nicze i piwo pasteryzowane w specjal- z czego 6 z 1602 t. drobnica, śledzie
ska ekwilibrystyka — światowa atrak nem, opakowaniu z browaru Haberbusch i Schiele w Warszawie, które i 19 koni, rerszta próżne.
cja. Duet Sisters — Newgrady. Tańce
salonowo - akrobatyczne Regwita, nie się eksportuje do Mew—Yorku i Kana
W y j a z d „ P o l o n j i “ . Dnia 7 marca
przeciętna tancerka klasyczna młcda dy, wyrabiając sobie na tym rynku b. r. o godz.. 11 wiecz. opuściła „Po
urocza Turczynka — w Polsce nigdzie coraz większe uznanie,, wobec czeg^
lonia“ port' w Konsianzy, kierując się
niewidziana. Atrakcyjny zespół orkie eksport tego piwo coraz więcej się
wzmaga.
do
Jaffy przez Konstantynopol. Na
strowy — (kwintet) pod batutą dyr.
Żegluga „Yisiula“ przewozi w kra pokładzie znajduje się 650 pasażerów
Aleksandra Plicha.
ju również dużo zboża na eksport głów 1 321 ton ładunku.
U ruchom ienie taboru rzeczn eg o
nie żyta i trochę jęczmienia lecz przez
„V is tu li“
P r ó b y r o z p o c z ę c ia s e zon u p o 
Gdańsk, bo niestety w Gdyni nie może się
Zgodnie z zapowiedzią „Polska Że doczekać niezbędnych elewatorów zbo ł o w ó w na dalszych morzach zapo
gluga Rzeczna Vistula, Sp. z o. o.“ d. żowych. Zboże eksportowane drogą wod czątkowane * przez gdyńskich rybaków,
ną głównie idzie z Państwowych Za dotychczas nie dały p o ż ą d a n y c h
7 bm. uruchomiła transport towarów
rezultatów.
Dwa kutry rybackie, jakie
kładów Zbożowych.
wodą z Warszawy do Gdyni. Pomiędzy
ostatnio
wypłynęły
na wody koło BornTczewem a Gdynią, z przeładunkiem
Przewidywane odjazdy
holmu zawiodły, bowiem jeden z nich
w Tczewie początkowo co drugi dzień statków dnia 14 bm. par. „Snaland“
z przyczyny panujących silnych wiatrów
kursuje statek „Pomian“, cd lóbm .po.
ład. do portów Morza Czarnego Polzmusz.
był dopowrotu do portu gdyń.*
łączenie z Tczewem będzie już codzien ska-Lewant, Przewidywane przejazdy
drugi natomiast należący do rybaka
Krygiera zawinął do portu w BornhoL
mie, gdzie oczekuje pomyślniejszej
pogody i wtedy dopiero będzie mógł
rozpocząć połowy dorszy, płastug i
mielicy, jak było zamierzone przed
udaniem się, na wyprawę.

gaty program artystyczny — ceny ni
skie — nastrojowa orkiestra Kirela i
Strausmana. Lokal otwarty do 5-tej
rana.

G d a ń s k , ElisaMimiitlieinasss, Telefon 24808.

Dziś:!

Kasa K om u nalnej K asy Osz
czędności m. Gdyni czynna jest co
dziennie od godz. 9— 13 w soboty do
12 i wyłącznie dla wpłat od godz.
1830 do 19.30. — Kantory wymiany
walut na dworcu i przy ul. Portowej
są czynne codziennie od godz. 8.30 —

Dziś!

Wielko damo.
W rolach głów n ych

Wolf Albach - Refty, Gustav Waldau, Ida wflsl, Werner
rtltterer, Greli Thelmer

Dom

Kierownictwo: Gerhardt Lamprecht Muzyka: Franz Doelle. Prze
gląd mód: Assy Oehm.
Świetna operetka, pierwszorzędna wystawa i bajeczna muzyka-

W śródmieściu narożny, jak również
place narożne tanio sprzedam. Powód
wyjazd. — Oferty do adm. Expressu
Portowego.

Początek w dnie powszednie: o godz. 4, 6,15, w niedzielę o godz. 3, 5, 7, 9.

A. STEPACKI, G D Y N IA

W dniu 8 marca otworzyliśmy nasz skład d e ta lic zn y

w

Plac Kaszubski 5

G D Y N I

p rzy ul. Ś w ię to ja ń s k ie j 40 vis - avis kościoła.

Nasza konfekcja jest chlubą polskiej konfekcji. — Sprzedajemy naszą
elegancką i starannie wykonaną odzież

podaje do wiadomości Wielce Szanownym Smakoszom stałym i przyjezdnym
ze z dniem 1 m arca 1934 r. na skutek reorganizacji interesu wprowadza:

ubranka, p ła s z c z e w iosen n e

Od godz. 7 do 11 rano
Gorące śniadania po cenie 60 groszy oraz
Specjalne dania barowe po 50 groszy.

po cenach

I

k tó re są dostępne

bez skórki, odżywczy i leczniczy o wyso
kiej wartości, wyrabiany z mleka krów
białogrzbietów w dobrach korczewskich utrzymanyeh pod stałym nadzorem lekar
sko-weterynaryjnym, nabyć można w do
wolnych ilościach w Przedstaw.
»S T E R **

Polsko Puka

ir
właśc. J ó z e f K o n k el, G dynia
Port Rybacki — ul. św. Piotra
poleca:

ryby wędzone wszelkiego rodza
ju, moskaliki i rolmopse w za
prawie octowo korzennej, śledzie
solone w różnych gatunkach.

| Nowośćl

Nowość! J

1

Ważne dla Pań!
Komunikuję, że w dniu ł marca rb.
o tw o rzy ła m

UWAGA! Ser Salami poleca się szczególnie
wycieczkowcom udającym się w po
dróże morskie.

przy ul. Antoniego Abrahama Nr. 5
I-sze piętro.

„M A R J A “
była kilkuletnia pracownica firmy
Fr. Małkowski.

MATERIAŁY

f§ ubraniowe, płaszcze oraz na kostjumy i
damskie wyłącz.
* |

| z Bielskich fabryk sukna 3

I
|
|
H

po.

cenach dotąd niebywałych I
lut od zł 10,50 za gotówhę
i
l na raty.
Zatem wszyscy kupują na piętrze
§

k ie s ze n i.

GDYNIA?t Starowiejska 43.

|llllllllll||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!!|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Na sezon wiosenno letni poleca I

dla k a żd ej

Eleganckie płaszcze garbardynowe najnowsze fasany już od 30 złotych.
Ubrania męskie najmodniejsze desenie kamgarnowe już od 29 złotych!
Ubranka i mundurki szkolne oraz płaszczyki chłopięce najtaniej.
Olbrzymie ilości różnego rodzaju spodni długich, golfów, i bryczesów
______________
stale na składzie już od zł. 4,50.

Polski ser Solami

Od god z. 18 — 22
Kolacje z 2 dań (zupa i pieczystka) zł 1,20.

Największa wędzarnia ryb
morskich

Połączenie Orłowa z Gdynią nastą
pić ma w najbliższych miesiącach. Spra
wa ta ma doniosłe znaczenie dla roz
woju Orłowa Morskiego jako znanego
kąpieliska na polskiem wybrzeżu, gdyż
należy się spodziewać silnej akcji ze
strony ręi. Gdyni dla utworzenia wiel
kiego uzdrowiska na połączonych ob
szarach Orłowa i Redłowa. (Hap.)

„K O N F E K P O L “

Znany ze swej sztuki kucharskiej mistrz

Od god z. 12 — 18
Obiady z 3 dań a zł 1,80
Obiady z 2 dań a zł 1,30
W abonamencie zł 46,00

.
Ciilciwa z G d yn ią,
Odbyło się posiedzenie Rady gminnej
w Orłowie Morskim, na którym uchwa
lono połączenie tej miejscowości z m.
Gdynią. Poprzednio odbyła się konfe
rencja Komisarza Rządu m. Gdyni p.
mgr. pr. Sokołą z naczelnikiem gminy
Orłowa Morskiego p. dr. pr. Sawickim,
na której omówiono połączenie z wcie
leniem sprawy.

Na cały okres Wielhiego Postu.

Bielski Skład Sukna

Polecamy następujące sery: wszwajcarski, tylżycki, litewski, limburski, roąuefort, romadour, trapistów i inne, w wię
kszym wyborze, w każdej ilości po ceo
nach reklamowych nader niskich.

ul. Starowiejska 3 nad Batą,
Tel. 22-51

C T P A ś f Gdynia<ul- Starowiejska 43
■Ł K
tel. 28-14.

Gdzie fest największy wybór ze
garków i biżuterii po zniż eenach?
Prosimy obejrzeć naszą wystawę.
Wszelkie naprawy i grawiury usktiteczniam fachowo na miejscu.
J e d y n y największy zakład

Józef Kliks
= =

Zegarmistrz i Jubiler. « =
Portowa 51, te l 33.33!

Str. 4

Rozrastająca się s ta le
pod
względem ilości mieszkańców Gdynia
specjalnie jest upośledzona pod wzglę
dem szkóf rządowych ogólno kształcą
cych. Rząaov *ch szkół średnich nie
ma zupełnie w Gdyni, bo żeńskie i mę
skie gimnazjum są zakładami prywatnemi. Gimnazjum męskie należy do
Towarzystwa Szkoły Średniej w Gdyni,
a członkami tego towarzystwa są ro
dzice uczniów.
Mimo ograniczanych
środków materjalnych, gimnazjum dzię
ki inicjatywie i sprężystemu a facho
wemu kierownictwu p. dyrektora Niem
ca, posiada chór śpiewaczy, orkiestrę
symfoniczną i dętą.
Odczuwa się je
dnak braki w pomocach szkolnych, w
braku sali gimnastycznej, boiska i po
rządnej auli. Na wpływy owego gim
nazjum składają się: czesne i subwen
cja Komisarjatu Rządu w sumie 4000
zł. miesięcznie. Wpływy te są jednak
niedostateczne wobec niewspółmier
nych z innemi gimnazjami wydatków,
gdyż np. komorne wynosi 20.000 zł.
rocznie. Oprócz tego stan ten jest
bardzo uciążliwy dla rodziców, z jednej
bowiem strony, ze względu na dobro
szkoły, muszą czesne regularnie wpła
cać, z drugiej wobec przynależności w
50 proc. do sfery urzędniczej obowią
zek ten grozi wprost w podstawę
egzystencji danej rodziny.
Nierzadkie są wypadki, że urzędnik
przeniesiony do Gdyni zmuszony jest
dziecko pozostawić w Warszawie w
gimnazjum rządowem, bo nie może
się zdobyć na płacenie czesnego w
Gdyni. Koniecznem byłoby, aby oby
dwa prywatne gimnazja w Gdyni zosta
ły upaństwowione, gdyby jednak w
najbliższym czasie uskutecznić się to
nie dało, to pożądanem jest, aby Mi
nisterstwo W. i O. P , biorąc pod
uwaqę wyjatknwp położenie
rodzin
urzędniczych *
lyni, przyznały im
zwrot czesnego,
;amerno gimnazjum
dodało subsydium rządowe, niezależnie
od subwencji Komisarjatu Rządu.—

Ile!.
Kto pragnie korzystać z kąpieli mor
skich na naszem wybrzeżu, powinien
poznać Hel. Hel posiada wyborne wa
runki plażowe: czysty, ładny piasek i

Śmiertelne postrzelenie.
TCZEW.
Onegdaj w mieszkaniu
Komrowskfego Pawła w Rudzie pow.
tczewski postrzelił się na skutek nie
ostrożnego manipulowania bronią pal
ną Nachlik Józef z Pomyj pow. tczew
ski. Kula ugodziła Machlika w brzuch,
przeszywając żołądek i płuco. Odsta-

wlony do szpitala w Pelplinie, zmarł
w dniu 5 bm. Denat po wypadku
zeznał, że rewolwer, którym się po
strzelił, znalazł w drodze z Tczewa do
Rudna, a gdy znajdował się w miesz
kaniu Komrowskiego nie wiedział o
tern, że rowolwer był nabity.

szeroką długą plażę, fale morza otwar
tego i niekamieniste dno.

nionych miast, a w tern Gdańska, w
którem wzywa Gdańsk do udziału w
blokadzie portów irlandzkich, i do od
mawiania żywności rokoszanom irlan
dzkim.

Wszystko inne, jak mieszkania, stan
sanitarny, drogi, aprowizacja i rozryw
ki, jakkolwiek i w tych dziedzinach zro
biono dużo, należy poprawić. Roje le
tników i turystów niewątpliwie napły
ną, bo połączenia kolejowe są dobre,
tanie, bo w sezonie PKP daje zniżki,
miejscowość malownicza, lud oryginal
ny, miasta, jak Gdynia i Gdańsk blizko, słowem tylko jechać.
Niewąpliwie miejscowość ta we wła
snym interesie już teraz przystąpi do
przygotowawia się na sezon. Dato pra
cę wielu ludziom, przy doprowadzeniu
do odpowiedniego stanu dróg, miesz
kań, lokali publicznych i sklepów.
Dobra kuchnia na letnisku, też przy
ciąga. Należy również pamiętać o prze
prowadzeniu koniecznej propagandy
w całym kraju.

W.

n.

Gdańsk.

Wysoki Komisarz Ligi Narodów
w Gdańsku, Irlandczyk Sean1~ester, ogłasza w dublińskim dzienniku „The
Jvish Press“ swe pierwsze wrażenia z
Gdańska. Stwierdza on m. in., że tak u
Polaków jak i Niemców w Gdańsku
panuje zgodna opinja, że właśnie Irlan
dczyk jako Wysoki Komisarz mieć bę
dzie zrozumienie dla specjalnego po
łożenia w Gdańsku i bronić serdecznie
poszczególnych interesów. Przyjęto go
z wszystkich stron bardzo serdecznie,
miasto Gdańsk podoba mu się nadzwy
czajnie. W końcu podaje ciekawy fakt,
że oglądał w gdańskiem archiwum oryginalny dokument, a mianowicie pi
smo rządu angielskiego do zaprzyjaź-

Szykany.

Obywatel gdański, K!awitter polskiej narodowości z Pruszcza
został zwolniony z pracy dlatego, że
zgłosił dzieci swe do szkoły polskiej.
Urzędnik wydziału powiatowego i po
licjant Kleis w Pruszczu odwiedzają ro
dziców polskich, wypytując się ich, dla
czego dzieci swe posyłają właśnie do
szkoły polskiej i czy przypadkowo po
lska administracja kolejowa nie wywie
ra w tym kierunku nacisku.

Komitet Opieki nad biednymi i
bezrobotnymi Polakami na terenie Wol
nego Miasta Gdańska wypłacił z ramie
nia Związku Polaków w miesiącu lu
tym ponad 3500 guldenów zapomóg
podzielonych pomiędzy blisko 300 człon
ków. W miesiącu styczniu r. b. ta sa
ma organizacja centralna polska wy
płaciła biednym Polakom 3400 gulde
nów, kilka wagonów węgla, dużo ży
wności i odzieży.
Przew idyw ane odjazdy stat
ków d. 14 bm. par. „Minos“ ład. do
Rygi (F. Prowe), par. „Butt” ład. do
Antwerpii (F. Prowe), par. „Rhea“ ład.
do Amsterdamu (F G. Reinhold), par.
„Lublin“ ład. do Hull (Polsko-Bryt.).
Przewidywane przyjazdy statków d. 14
bm. par. „Wutt“ ład. z Antwerpji (F.
Prowe). Weszły do portu: 15 statków,
z czego 7 z 2881 t. drobnica i śledzie
reszta próżne. Wyszły na morze: 7 sta
tków, z 3691 t. zboża, węgiel, drzewo
i drobnica.

Sensacja na rok 1934 — bezpłatnie.
ul. S tr u m y k o w a obok łuna „Lira“

W y k o n u j e w s z e l k i e p ra c e
d la a m a t o r ó w .
Wywoływanie — Kopjowanie —
Powiększenia — Wyjaśnienia
fachowe! Przysposobienie gratis
A t e l i e r dla p o r t r e t ó w p r z y jm u 
j e do godz. 19-te j*
Paszportowe zdjęcia — Pocztówki
grupowe powiększenia.
C en y b a rd zo n isk ie.

Na nowy rok tj. rok 1934 każdy kupujący u nas może wypróbować
swoje szczęście, gdyż firma przeznaczyła bezpłatne podarunki: 1 futro dam
skie, fokowe, 1 futro męskie z karakułowym kołnierzem, 3 resztki kamgarnu
na ubrania, 5 wyżymaczek do bielizny, 2 radjo - aparaty 3*iampowe i inne
wartościowe przedmioty, dla tych P. T. Klientów, którzy zamówią u nas je 
den z niżej wymienionych kompletów.

CENY D O TĄD N IE B YW A ŁE
komplet gospodarski dla każdego domu tylko za 24 zł. 76 gr.
a mianowicie: 1 sztukę płótna białego składającą się z 17 metrów w gatun
ku b. dobrym ze znaną marką na bieliznę damską i na elegancką pościel 12 m.
purpur tyku nieprzepuszczający pierza w kolorze czerwonym na 1 dużą pie
rzynę i 2 poduszki, 6 ręczników waflowych, 12 chusteczek białych z koloro
wym szlakiem w gatunku dobrym męskich lub damskich i 2 kołdry pikowe
na łóżka w eleganckie kwiaty i desenie żakardowe lub 1 dywan ścienny, tka
ny w najładniejsze wzory. To wszystko razem prawie darmo, bo tylko za 24
zł. 76 gr.

D olar spadł — tow ar staniał. Od stóp do głów tylko za zł. 13 gr. 85

Szlifiernia

wanie luster

poleca szyby, szlifowanie
luster wszelkiego gatunku,
o
razów po cenach
mych,
T

a mianowicie: 3 mtr. materjału na męskie ubrania lub palto damskie pełnej
podw. szer. 140 cm. (deseń bielskich kamgarnów), 4 mtr. materjału na suknię
damską, 1 koszula męska i koszula damska z kolorowego madepolamu stroj
nie haftowana, 1 p. kalesonów dobrych 1., 1 p. reform na gumie, 1 p. skarpetek
zimowych, I. 1 p. pończoch jedwabnych, 1 p. rękawiczek, podwójnych, L szal
czysto wełniany i 2 chusteczki do nosa. Wszystko razem tylko za zł. 13 gr.
85, — wysyłamy za zaliczeniem pocztowem. Bez ryzyka! O ile towar nie po
doba się, przyjmujemy takowy zpowrotem, a pieniądze natychmiast zwraca
my. Zamówienia adresować: Firma „ PO LSK A POMOC“ Łódź, skrzynka
poczt. 549. UWAGA : Wykorzystajcie świąteczną okazję, zamówcie towar
a do każdej paczki dołączymy zupełnie bezpłatnie wartościową premję.

ł a b i a ń s k a 1.
■

Drzewo
w

Drzewka owocowe
czereśnie, śliwy, wiśnie, jabłonie, grusze, 10 szt. 13 zł.
Przy większych ilościach taniej.

»

stolarskie

wszelkich rozmiarach p,o cenach
najniższych poleca

Składn i O ci D rze w a
Sż. Chełmińska, róg ul. Grudziądzka 1.

T o ru ń

Nasiona w a rz y w ie , kw iatow e i lecznicze
najpewniejszej hodowli przy cenach zniżonych.

S. TOMASZEWSKI — TORUŃ
ul. Chełmińska 10.
Cenftiki wysyłam darmo. *

Skrz. poczt. 3.

Kina:
Mars : ,,Sztuka życia“ .
Lira: „Port San Diego“ .
Pałace: „Biała lilja“ .
Ś w i a t o w i d : „Pożar nad Wołgą“.

Teatr N arod ow y:
W poniedziałek o godz. 20-tej Wiel
ki koncert religijny.
Wtorek o godz. 20-tej „Świerszcz za
kominem“ .
Środa o godz. 20-tej
Bergerac".

„Cyrano de

— W ielki koncert religijny Chó
ru św. Cecylji przy kościele św. Jana
w Toruniu odbędzie się w Teatrze
Narodowym wr poniedziałek, dnia 12
bm. o godz. 20-tej wieczorem.
Bogaty program koncertu, jak i ustalona sława Chóru ściągnie niewąt
pliwie do sali teatru tłumy publiczno
ści, tern więcej, że czysty zysk prze
znaczony jest na cele Tow. św. Win
centego a Paulo i na odnowione or
gany kościoła św. Jana.

— Proces o fałszywe bankru
ctwo* W ub. piątek i sobotę toczyła
się przed sądem okr. w Toruniu spra
wa b. właściciela składu obuwia przy
ulicy Szerokiej Jakóba Koniecznego
oraz współoskarżonych Jadwigi Konie
cznej, żony Jakóba K, matki jej Juljanny Rutkiewiczowej, kupca Jana Kapczyńskiego, właściciela drogerji oraz
komornika sądowego Józefa Chrzano
wskiego. Konieczny oskarżony był o
spowodowanie fałszywego bankructwa,
inni o współudział w machinacjach.
W wyniku rozprawy Jakób Konie
czny skazany zostkaj na karę 2 lat
więzienia i 4 tys. zł. grzywny, Juljanna Rutkiewiczowa na półtora roku
więzienia i 2 tys. zł. grzywny. Innych
oskarżonnych sąd uniewinnił

Czytajcie pilnie

Znanej i wyborowej jakości

N A S IO N A

warzywne, Kwiatowe, gospodarcze
oraz rośliny, drzewka, Krzewy, ce
bulki Kwiatowe itd — p o l e c a :

tiMiani

ni. nostowa 28 - Skrz. poczt. nr. 1
Specjalny skład i hodowla nasion
Zakłady Ogrodnicze
Ilustrowany
Katalog Główny na rok 1934
wyszedł już z druku i takowy wysyłam
zainteresowanym na życzenie bezpłatnie.

Z a w ia d o m ie n ie .
Niniejszem donoszę Sz. Publiczno
ści miasta Torunia i okolicy, iż z dniem
dzisiejszym otwieram w Toruniu

przy ul. Prostej nr. 2 róg N ow omiejski Rynek

Pierwszorzędni) salon fryzjerski
dla Pań i PanOw.
Specjalnie trwała i wodna ondulacja.
Z poważaniem

Bernard Czajkowski.

Tanio!
bieliznę damską, męską,
dziecięcą i galanterję,
podszewki na męskie
garnitury i damskie po
nizkich cenach poleca

A . Czechowski
ul.

Chełmińska* 1.

PRZEDSTAWICIEL NA W.|M. GDAŃSK — sO PO T Y , SCDSTR. 84. Telefon 518.58. — Odbito w drakami A. Starczewskiego, Toruń.

