20 gr. I
M
IM
m
M
«m
BO
aaaM
M
M
M
M
aJ

20 gr.

ECKRAKOWSK
CENY 0GŁ0S2EA: Po tekście 1 mm w 2 szpaltach
szerokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla postu
kujących pracy po 20 groszy. ..Marginesowe" po
złotych 3.— za 1 ram w 1 szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).

N r. 1.
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Imponujący bilans roczny.

W r. i f 42 zatopiono aliantom
7,955.000 tonażu handl.
N a dno m orza poszły w ciqgu roku 1.283 statki handlow e.
W iększość statków zatopiły niem ieckie łodzie podwodne.

Zmiany wgabinecie angielskim
Sztokholm, 2 styczniu. Churchill polecił
we środą wieczór podać do wiadomości k il
ka zmian w składzie gabinetu.
Ministrem bez teki został William Jowitt,

ministrem w nowo utworzonem minister
stwie dla planowania miejskiego i wiej
skiego dotychczasowy poostmistrz general
ny W. H. Morrlson, stanowisko generalne
go noeztmistrza objął kapitan H. F. C.
Crooskshank, ministrem rezydentem w
głównej kwaterze w Afryce nóhioeno-zachodniej został Harold Mac M ilian, gene
ralnym płatnikiem lord Cherwell, sekreta
rzom finansowym w urzędzie skarbu Ralph
Asheton, sekretarzem parlamentarnym w
ministerstwie zaopatrzenia S. Duncan Sandya, sekretarzem parlaniciitariiyiii w mi
nisterstwie dla planowania miejskiego i
wiejskiego H. G. Straus oraz sekretarzem
finansowym w ministerstwie wojny major
A rthu r Henderson.

Churchill również przy pomocy tych no
wych nominacyj i przeniesień wzmocnił
swoją osobistą pozycję. Lord Cherwell był
Berlin, 2 stycznia. Nacząlna Komenda noścl 634.800 ton- M arynarka wojenna u- jennej 1.283 statki handlowe o łącznej po bowiem przez dłuższy czas jego osobistym
Niemieckich Sil Zbrojnych donosi z głów szkodzila 10 statków, a formacje lotnictwa jemności 7,955.000 ton, z czego 1.208 statków asystentem, zaś Duncan Sandys jest je-ra
nej kwatery FUhrera w dniu 1 stycznia:
18 dalszych statków. Z pośród okrątów o łącznej pojemności 7.568.500 ton zatopiły zięciem.

W rejonie Tereku, w Stalingradzie i w
wielkim tuku Donu, nieorzyjaciel poniósł
znowu wysokie straty podczas kontynuo
wania bezskutecznycii ataków i utracił
33 czołgi.
Na środkowym odcinku frontu wojska
niemieckie w yparły w kontrataku nieprzy
jaciela z kilku mlejacownści i puzycyj, a
podczas odpierania nieprzyjacielskich prze'
ciwwypadów zniszczyły 13 czołgów.
Na południe od jeziora llmeń ponawiał
nieprzyjaciel swoje ataki przy użyciu licz
nych czołgów. Wszystkie ataki odparto i
zniszczono przytem osiem czołgów.
W czasie od 21 do 31 grudnia formacje
arm ji lądowej na froncie wschodnim zni
szczyły, zdobyły albo uczyniły niezdolneml
do manewrowania 742 czołgi sowieckie.
W L ib lji i na obszarze Tunisu obustron
na ożywiona działalność oddziałów wypa
dowych. W Tunisie szybkie niemieckie sa
moloty bojowe i myśliwce zniszczyły na
lotnisku Bonę sześć samolotów nieprzyja
cielskich na ziemi. Dalsze samoloty, oraz
dwa statki handlowe uszkodzono na pół
noc od Bonę. Samoloty nurkowe uzyskały
celne t.afien ia w urządzenia kolejowe i ko
lumny transportowe nieprzyjaciela.
Niemiecka łódź podwodna w nocy na 1-go
stycznia zatopiła dwoma torpedami na mo
rzu Śródziemnem, na północny-wschód od
Cypru kontrtorpedowiec klasy „Jervis“.
Samoloty brytyjskie wczoraj wieczorem
zrzuciły bomby zapalające nad rejonem
Niemiec zachodnich. Ludność poniosła stra
ty. Zestrzelono jeden kilkumotorowy sa
molot nieprzyjacielski. Pozatem nad wy
brzeżem kanału Anglicy stracili jeden dal
szy samolot.
Niemieckie samoloty bojowe bombardo
wały podczas dnia ważne urządzenia porto
we na wschodniom wybrzeżu A nglji.
Jak Już podano do wiadomości w nadzwyczajnym komunikacie, niemieckie nad
wodne siły zbrojne w wielomiesięcznych
walkach na wszystkich morzach zatopiły
31 nieprzyjacielskich statków handlowych
o łącznej pojemności 187.000 ton. Sukcesów
tych dotychczas nie zakomunikowano.
Wskutek działań bojowych m arynarki
wojennej w m|esj4CU grudnia 1942 roku
zatopiono 78 , t atków o łącznej pojemności
447.800 ton, , tego 72 statki o łącznej po
jemności 34i4oo ton zatopiły łodzie podwo
dne. Łącznie * zakomunlkowanemi wczoraj
sukcesami naszych nadwodnych sił zbroj
nych zameldowane w miesiącu grudniu
sukcesy niemieckiej m arynarki wojennej,
uzyskane przy zatapianiu statków, wynoszą
109 statków handlowych u łącznej pojem

Niemiecko-turecki układ
kredytowy.

wojennych podwonc i nadwodne siły zbroj
ne zatopiły w grudniu jeden krążownik, 9
kontrtorpedowców, Jedną korwetą, dwie
łodzie podwodne, oraz jedną Jednostką
ubezpieczającą, a lotnictwa Jeden kontr
torpedowiec i jedną jednostką konwojującą.
W roku 1942 niemieckie siły zbrojne za
topiły z pośród brytyjsko-amerykańsklej
floty handlowej: Jednostki m arynarki wo

Rok 1943 nie będzie cięższy
niż lata ubiegłe.
Orędzia noworoczne FUhrera.

z racji Nowego Roku,

wspomnieć

trzeba oredzio noworoczne ministra
kiej Azji W schodniej, Ooki.

jeszcze

Wiel

Rok 1 9 4 2 w ocenie Finlandii.
Helsinki, 2 stycznia. W ostatnim dniu
roku 1942, wszystkie dzienniki podają prze
glądy wydarzeń wojennych, sytuacji go
spoda rezsj, wewiiętrzno-politycznej o a i
przegląd uwarunkowanych wojną zarzą
dzeń. W artykułach swych dzienniki akecntują, żo rok ubiegły miał naogól przebieg
zad-walający I przybrał lepszy rozwój, ani
żeli to można było przypuszczać pod ko
niec roku 1941.

„Ilelsiugin Sandniat" podkreśla liicwzru
krajów sprzymierzonych odbyła sią tele szonośó fińskiego frontu jako toż szczegól
graficzna wymiana życzeń noworocznych. ne sukcesy sil morskich oraz powietrzny. ’
Sytuacja gospodareaa, piszc dziouln Ic
Prasa włoska o orędziu
„Dusi Suoni", mimo wszelkich trudnie-* )
z powodu braku sit roboczych, szczupi
i
FUhrera.
W orędziach tych podano krótki przegląd
surowców, oraz słabego rozwoju rym u
sukcesów wojskowych wojsk niemieckich
Mcdjolan, 2 stycznia. Włoskie dzienniki eksportow ego, ukształtowała sią jednak »
oraz sprzymierzonych z nimi i podkreślono poranne w pierwszym dniu Nowego Roku myślnlej, aniżeli się spodziewano z pac.
jeszcze raz motywy aljantów w kierunku stoją pod znakiem orądzla FUhrera do kłem roku. Finlandia posiada możliwe
rozpętania obecnej wojny. W dalszym cią narodu niemieckiego I jego rozkazu dzien leszcze znacznie skuteczniebzogo I produł-gu Fiihrer daje rzut oka na przyszłe wal nego dn niemieckich sił zbrojnych.
tywnlejszego ukształtowania swego gos,
ki, przycxem oświadcza dosłownie co na
„Corriere d d la Sara** podkreśla w swoich darrzego systemustępuję: „Od północnej Norwegii aż do hi nagłówkach w szczególny sposób zdania
Także „Iliifyiidstrailshladet** szczególniszpańskiej granicy niemieckie dywizje cze z orądzla FUhrera, że Niemcy narodowo- twierdzi, te naród fiński wkroczy w nowy
kają na atak nieprzyjaciół. Czy przyjdą socjallstyczne są zdecydowane zakończyć rok Jako naród zlednociony z Żelaznom po
i gdzie przyjdą, to możemy , tylko przypu obecną walką tylko wyrażnem rwyclą- stanowieniem utrzymania niewzruszone]
szczać. Że jednak, bez względu na to, kiedy stwem, podczas gdy „Popolo d*TtaIia** postawy, oraz fwlsdomy celu 1 przekonany,
i gdzie przyjdą, będą pobici, o tern wiemy akcentuje w szczególny sposób niepokonnl- że ws-zystkic te trudności przezwycięży, aże
napewno**. Rówtjicż ze słów Fiihrera na te
by wywalczyć wolność nordycką, którą
mat walki z bolszowizmem przebija się je ność Niemiec.
Równecaeśnle dzienniki włoskie podają obecnie jest cenniejszym skarbem, aniżeli
go zupełna pewność zwycięstwa. „Rok 1943
będzie może ciężki** — oświadczy! Fiihrer — pod olbrzym iem i nagłówkami wiadomości kiedykolwiek.
„ale z pewnością nie cięższy, niż lata ubie o nowych niemieckich sukcesach wojsko
głe**. Niemcy i narody Europy stoją w dal wych. „Nowe ciosy przeciwko nljantom na
Zgon Hendersona.
szym ciągu w obliczu niezmiennej konie wszystkich morze.-h*4. brzmi nngłówck,
Zuryrh. 2 stycznia. Mr
czności rozprawienia sią z bolszowizmem. przebiegainey przez całą stroną dziennika
N«-vlllr Henderson, hlóry
„Popolo d*Ttalia“ nad niemieckim nndzwy
w rh w lll w ylnirhii o lirrczajnym komunikatem, donoszącym o zwy
iir j wojny sprawował sta
Z okazji Nowego Roku pomiędzy Fiihre- cięskich walkach uiemicckicli nadwodnych
nowisko brytyjskiego am
rem a lieznemi głowami państw i szefami sił zbrojnyh przeciwko tonażowi nljan
basadora w Berlinie —.
rządów zagranicznych, w szczególności ckiemu.
Kmart w awrm mieszka
niu w Londynie w nory
na 4rodr "(I grudnia lib. r.
Sir Neviłle ju t od dłuż
szego cfssu chorował, a
liczył 60 lal. Swą dyplo
matyczną kBrjerę rozpo
czął w 1005 roku jako
trzeci sekretarz b rytyj
Król Michał rumuński wydał również
skiej ambasady w Peters
dzienny rozkaz do swoich arm ij, wyraża
burgu. Tu pewnej nory
jąc sią m. In. następująco: „K raj i król ży
zdarzył się zabass-ny wy
wią wdzięczność za wasze bohaterstwo,
któro dowiodło wobec całego świata nie padek. Sir Nevi|le sądząc, że ma do czynienia ze
przemijających cnót narodu rumuńskie szpiegiem, powniit potężnym ciosem ambasado
go**. Również marszałek Antonescu wysto ra Lord Cnrnock na ziemię, podczas gdy rzeczy
sował rozkaz dzienny do arm ji, mówiąc, że wisty szpieg uszedł. Pń/niej Henderson pełnił
„Rumunja
może powitać
Nowy
Rok służbę dyplomatyczną w Rzymie, w Belgradzie,
z niewymuszoną wiarą w naszą walką pro w Paryżu. Konstantynopolu, Kairze, Tokio i
wadzoną w obronie honoru i bytu narodu Buenos Aires. Wkońcu został mianowany am
basadorem brytyjskim w Berlinie, które to sta
rumuńskiego**.
Generał Franko wysłał do Błękitnej D y nowisko piastował uprzednio Sir Erie Philippsw izji delegacją złożona z pięciu kierowni Do Berlina przybył w styczniu 1937 roku.

Gratulacje noworoczne szefów państw
i dyplomatów.
Kraków, 2 stycan-iia. Z okazji Nowego Ro
ku ukazały sią nieomal wa wszystkich pań
stwach orądzla szefów ich oraz mniej lub
więcej uroczyste odbyły sią przyjęcia. Tak

Prem jer Tojo wystosował do narodu Jaoońskiego orędzie, reasumując w naem wy

darzenia z ubiegłego

rok wielkim krokiem naprzód do całkowi
Po ustaleniu w międzycznui0 warun tego zniszczenia wrogów paktu Trzoch mo ków pododdziałów Falangi, która właśnie
ków zrealizowania tego kredytn oraz ro carstw. Miedzy mnemi powiedział tojo.

dzajów i ilości broni, mającej byc dosta
wiona w ramach tego kredytu, w dniu
3] grudnia 1042 r. poseł Clodius z ramie
nia Niemiec oraz dyrektor ministerialny
w tureckicm ministerstwie spraw zagra;
nicznych Faik Huzar w imieniu lurejt
dokonali w Berlinie podpisania ostatecz
nego układu w sprawie kredytów.

dziękowanie i uznanie całemu narodowi
i wojsku. Wśród oficjalnych enuiiejacyj

Berlin, 2 stycznia. Z okazji Nowego Roku
FUhrer wydał rozkaz dzienny do żołnierzy
niemieckich sił zbrojnych oraz orądzle no
woroczne, skierowane do Narodu niemiec
kiego.

np. udzielił cesarz japoński z małżonką
y pałacu cesarskim w Tokio audjencji
Berlin. 2 stycznia. Jj*k Jut podano do akredytowanym przy rządzie dyplomatom
wiadomości w czerwcu b r, pomiędzy rzą oraz, reprezentantom społeczeństwa japoń
dami niemieckim I tureckim doszło do po skiego.
. ,

rozumienia w tym kierunku, i 0 Niemcy
oddają do dyspozycji Turcji kredyt w
wysokości 100 miljonów marek niemiec
kich na zakup sprząta wojennego.

łodzie podwodne. Formacje lotnictwa zato
piły 167 statków handlowych o łącznej po
jemności równo 385-000 ton.
Tom samem m arynarka wojenna I lotni
ctwo zniszczyły łącznie w ubiegłym roku
8,940.000 ton Pozatem marynarka wojenna
uszkodziła 149 statków, a lotnictwo 301
statków. Należy sią liczyć z całkowitą stratą także cząścl i tych statków.

W tej chwili chciałbym dać wyraz rado
snej satysfakcji z tego faktu, iż &aprzyłap
nionc kraje Europy, mianowicie Niemcy
i Włochy silniej zacieśniły w
ku łączące je z Ja non ją węzły. Udowodniły
one niesłychaną siłą bojową na wszystkich
terenach walki i przezwyciężyły wszelkie
trudności i zaoje".

przybyła w swojej drodze na front, do Ber
lina. Delegacja pod kierownictwem guber
natora Madrytu pułkownika Carloe Rtiiz
Darcia wiezie Błękitnej Dywizji dary od
szefa państwa hiszpańskiego.

♦

Rtyim, 2 styczuin. Na autostradzie, łączą

cej Dang z Rotterdamem, uległ nieszczę
śliwemu wypadkowi samochodowonii po
seł królestwa Włoch w Hadze AmbrazettL
wypadek uiial miejsce w godzinach popo
Nowy Rok znalazł echo również w Fin łudniowych dnia 81 grudnia ub. roku. To
landii w postaci noworocznego orędzia warzyszący mu Włosi odnieśli dotkliwe o-

prezydenta R ytl,

który wyraża swoja po-

br&żenia.

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 1. Niedziela, 3 stycania 1943.
W łoskie komunikaty wojenne.
Rzym, 31 trudnią. Włoski komunikat wojenny n
troiły brzmi:
Główna kwatera włoskich sił abrajnyoh komunl.
kują:
W rejonach pustynnych południowej Llbjl Ucina
farmacje naszego lotnictwa zadały zaatakowanym
w ostatnich dniach kolumnom nieprzyjacielskim dal
sze dotkliwa straty.
W alki na terenie Tunisu toczą się Jjalej. Wojska
mocarstw osi zniszczyły t czołgów i wzięły około
U jeńców. Formacje naszych samolotów bojowych
zaatakowały skrzyłowania dróg I ośrodki dowozu po
siłków. Oddziały plschoty niemieckiej strąciły jeden
samolot nieprzyjacielski.
Samoloty nieprzyjacielskie bombardowały kilkakro
tnie Suza w Tunisie. Powstały szkody. Wśród lud
ności cywilnej były liczne ofiary.
Rzym, 1 stycznia. Włoski komunikat wojenny
a czwartku 31 grudnia brzmis
Główna kwatara włoskich sil zbrojnych komuni
kuje:
W rejonie Syrty działalność wysuniętych oddzia
łów. Grupą angielskich strzelców spadochronowych
pod dowództwem wyśszego oficera wzięto do nie
woli.
Na terenie Tunisu gwałtownym ogniem artylerjl
zmuszono nieprzyjaciela do opuszczenia kilku stano
wisk.
Lotnictwo osi brało skuteczny udział w działa
niach bojowych.
W pustyni libijskiej zniszczono poważną Ilość po.
Jazdów mechanicznych, w tern takie kilka czołgów,
podczas gdy na teranie Tunisu w wyniku skutecz
nych ataków zniżonych wzniecono pożar 6 odstawio
nych dwumotorowych samolotów. Jeden nleprzyja.
eielskl samolot, trafiony przez artylerią przeciwlot
niczą, spadł na ziemią, dalszy zesżrzelcno w walce
powietrznej z niemieckimi myśliwcami.
W środkowej cząścl morza Śródziemnego włoskie
torpedowce, stojące pod rozkazami kapitana Sayerle
Marotta i kapitana Rlnaldo Ancilottl zatopiły dwie
nieprzyjacielskie lodzie podwodne.
Rzym, a stycznia. Włoski komunikat wojenny
a piątku 1 stycznia brzmi:
Główna kwatera sił zbrojnych komunikuje:
W rejonie Syrty | na obszarze Tunisu udała wypa
dy oddziałów szperaczy mocarstw ool, które wzląły
JeAców I zdobyły materjały.
Na libijskiej Saharze dzląkl natychmiastowej Inter
wencji naszej załogi z Gstrun odparto wypady nleprcyjaclslskich oddziałów zmotoryzowanych. W Fezzan panowała ożywiona działalność naszych oddzia
łów szperaczy.
W czasie ataku na pewne lotnisko na obszarze Algicru samoloty nlomiackie zniszczyły kilka odstawio
nych samolotów, a na wielu Innych wznieciły po
żary. W czasie walki powietrznej na terenie Tunisu
myśliwce niemieckie zestrzeliły dwa dalsze samoloty
typu „Boston".
U wjazdu do portu w Bonę niemieckie samoloty
myśliwskie zaatakowały konwój nieprzyjacielski. Dwa
parowce handlowe średniej wielkości zostały celnie
ugodzono bombami clążkokallbroweml | oba nalały
uważać za stracone.
Na Atlantyku jedna z naszych łodzi podwodnych
pod dowództwem komandora-porucznlka Carlo Liannesca zatopiła parowiec „Argo", pojemności 3.300 brt.
Inna łńdż podwodna, stojąco pod rozkazami koman.
dora-porucznlka Carlo Facia dl Cassato zatopiła w
dniach 21 wzglądnle 26 grudnia uzbrojone parowce
handlowe „Queen City", względnie „Donn Auroro"
o łącznej pojemności B.323 bft.

Niemieckie samęloty atakuję
aljantów koło Bonę.
Berlin, 2 stycznia. W rejonie morskim
koło Bono niemieckie samoloty bojowe za
atakowały w dniu 31 grudnia mały konwój
brytyjsko-amerykański.

Samoloty niemieckie w kilkakrotnych
nalotach, pomimo silnego ognia obronne
go arylerji przeciwlotniczej, ugotfziły kil
ku celnemi bombami dwa statki handlów*
o łącznej pojemności 12.000 brt.
W czaeie odlotu załogi niemiecikŁch sa
molotów zaobserwowano silne pożary na
tych obu statkach.

Mobilizacja hiszpańskiego
przemysłu.
M adryt, 2 stycznia. W uzupełnieniu hisz
pańskiej ustawy mobilizacyjnej z dnia 16 li
stopada 1942 r. Monitor państwowe podaje
do wiadomości nową ustawę, która upo
ważnia m inistra sił lądowych do przeprordzenia systematycznej mobilizacji hisz
pańskiego 'u/.emysłu dla potrzeb armji.

R

Y

B

A

.

(Humoreska pośwlątecwia).

Ryba jest stworzeniom bardzo przyzwoitem. Nie pi je. nie pali, nie śpiewa i wogóle nio posiada żadnych nałogów. Pozatoin
nawet nie mówi i wogóle jest bar;
dzo wstrzemięźliwa. Dlatego już, pierwsi
ehrzościjauio, chętnie posługiwali się zna
kiem ryby, jako wzorom wszelkiej cnoty.
To też ryby cieszyły się zawsze moim
dużym szacunkiem. Chociaż nawet tak
burdzo za rybą nie przepadam, bo to i je
dzenia na tern niewiele i udławić się czło
wiek łatwo może. Ale sam rozumiem, że
ryba jest konieczną potrawą wigilijną. A
w tym roku ani rusz nie mogliśmy dostać
ryby Żona już ręce załamywała z rozpa
czy .A ż tu w nam dzień Wigilji wpada J a 
nusz.
.
,
—■ Rybę mam! — woła od progu. O ma
łośmy go nie uściskali.
Ryba była wspaniała. Miała eopajmniej
zo dwa kilo. I w dodatku jeszcze żyw a.—
Naturalnie zatrzymaliśmy Janusza na w i
gilji. Zgodził się z ochotą. Poprosiliśmy go
do salonu, a żona powiada:
— Musisz mi pomóc przy rybię, bo sama
mio dam rady. — Udałem się natychmiast
do kuchni.
— J a będę trzymała, a ty bij młotkiem —
rozkazała żona. Ująłem zręcznie podany
•obie młotek i przystąpiłom do stołu.
Ryba poruszyła się niespokojnie. Zrobi
łem stanowczą minę i energicznie zabrałem
się do dzieła. Zmrużywszy lekko oko wy
mierzyłem silny cios. Uderzenie moje odłu
pało kawałek stołu, ku złośliwej radości

Vichy o sytuacji we francuskiem
Somali.

Katastrofa konwoju alianckiego
w pobliżu Azorów.
Borłin, 31 rmdmto Naczelna komenda niemieckich
olł zbrojnych doneel z głównej kwatery FUhrora w
dniu 30 grudnia:
W rejonie Teroku załamały elą ellne ataki nieprzy
jaciela, wspierane przez czołgi. Zniszczono przytem
osiem czołgów.
W Stalingradzie I w rejonie Donu bolszewicy podozae kontynuowania ewych ataków ponieśli wyeokle
krwawe etraty I etracili 13 czołgów. Podczas skute
cznych kontrwypadów zdobyto liczną clążką 1 lekką
broń oraz wiląto JeAców. Ataki niemieckich eskadr
lotniczych oraz włoskich, rumuńskich I węgierskich
samolotów bojowych przyprawiły przeciwnika o wy
sokie etraty oraz dotkliwe ubytki w czołgach I elętklcj broni. Wojska wągitrsklt w toku akcy) oddzia
łów wypadowych zniszczyły większą Jłczbą bunkrów
nieprzyjacielskich wraz z ich załogami. Na środko
wym odcinku frontu odparto sporadyczne otoki nie
przyjacielskie. Własne oddziały wypadowe wtargnąły
do pozycyj nieprzyjacielskich I zniszczyły liczni urządzenia bojowe.
Na południowy wschód od jeziora llmoń załamały
tlą ponawiano ataki nloprzyjodoleklo, wspierane
przez czołgi, artylerją 1 samoloty bojowe. Zniszczono
13 ciołgów sowieckich. Nad Wolchowom I pod Lenin
gradem oddziały wypadowo formacyj niemieckich I
hiszpańskiej dywizji ochotnlczaj zniszczyły liczna
bunkry nieprzyjacielskie. Szybkie nlemlockle samo
loty bojowo I form acji myśliwskie w toku otoków
w locie zniżonym rozproszyły kolumny transportowe
nieprzyjaciela.
Przed półwyspem Rybackim no oeeanle Lodowatym
Północnym samoloty bojowe podczas niespodziewane
go wypadu zatopiły towlocki poławiacz min. Nocne
ataki niemieckich samolotów bojowych I nurkowych

Vlehy, 2 stycznia. W związku z wydarze
niami i»a terenie francuskiej posnadłoścl w
kraju Somali ukazała »ię we wtorek Infor
macja następującej treści:

spowodowały silno pożary w urządzeniach portowych
w Murmańsku | na terenach dworcowych w Kandelaltcia.
W Afryce północna] nurkowca niemieckie zwałemły skutecznie nieprzyjacielskie kolumny marszowe.
Na terania Tunisu odbywały tlą jedynie lokalne
działania bojowe. Wskutek ataków nurkowych i głę
binowych samolotów niemieckich nieprzyjaciel fo! niósł wysokie etraty w taborze kolejowym I wszelkie- '
; go rodzaju sprzęcie bojowym.
W godzinach wieczorowych dnia 29 grudnia kliko
brytyjskich samolotów zrzuciło sporadycznie zad
rejonem Niemiec zachodnich bomby rozpryskone,
która spowodowały nieznaczne szkody w budynkach.
: Lekkie niemieckie samoloty bojowo zatopiły na KaI nale La Manche lódż strażniczą I zwalczały za deia
bombami ważne zo wzglądów wojennych objekty pe1 wnego miasta portowego, położonego na połudmowem wybrzeżu Angljl. W walkach powietrznych zostrzelono przytem dwa samoloty nieprzyjacielskie.

„Wojska angiels-ko-gaullistyczne, totoro
w dniu 26 grudnia br. po zaniakuwanuu
wybrzeży Somali zajęły miejscowość Chebele, kontynuują mar»z ofensywny. Kraj
nasz nie posiada w ehwiili obeonej żadnego
kontaktu ani połączenia z tą posiadłością
'kolonialną. Według info-rmacyj ze źródeł
angielskich oddziały wojsk angielskich i
de Gaulle wkroczyły do Dżihutti i zajęły
to miasto. Władze angieltikies miały za
mianować gubernatora tych terenów*.

Jak już podano do wiadomości w nadzwyczajnym
komunikacie, niemieckie łodzie podwodne kontynuo
wały zacięcie pościg za rozproszeml resztkami kon
woju, rozbitego koto Azorów I zatopiły cztery dal
sze statki o łączne] pojemności 21.000 brt. W ten
sposób z pośród togo konwoju zniszczono dotychczas
ogółem 11 statków o łącznej pdjemncścl 106.000 brt.
Pozatam nasze lodzie podwodne zatopiły na Innych
rejonach morskich północnego I południowego Atlan
tyku 15 statków o łączne] pojemności 79.300 brt. Tom
tomem prócz sukcesów, podanych wczoraj do wiado
mości łodzie podwodna znowu posłały na dno mona
19 statków nieprzyjacielskich o łącznej pojemności
100.300 b r t

W toku rozmowy poruszono sprawę tru
dności związanych z transportami posił
ków dla wojsk amerykańskich w Afryce
północnej. Według wiadomości ze źródeł
londyńskich. Roosevelt wyraził zamiar za
opatrywania wojsk francuskich w Afryce
północnej, jednak przy tej okazji zaznaczył,
iż nie posiada dostatecznego tonażn okrę
towego, wystarczającego na zaopatrzenie
wojsk amerykańskich.

Delegacja GIrauda u Roosevelta.
Genewa, 2 stycznia. Prezydent Roosevelf
rzylął w Białym Domu delegację generała
irauda.

S

Brak wyposażenia dla chińskich
żołnierzy.

Zatopiono brytyjski kontrtorpedowiec

Sztokholm, 2 stycznia. Jeden z przedsta
wicieli Routera otrzymał x ust oflcerałącznlka sztabu generalnego Czangkaiczeka bliższe objaśnienia co do sytuacji mar-

i 3 transportowce.

Chinach znajduje się wystarczająca
ilość żołnierzy, lecz brak im wyposażenia,
a nawet przy armjach rezerwistów uzbroje
nie przedstawia sie dziś w ten sposób, iż
brak dla nich ciężkiej broni, a przedewsz.ystkiem artylerji, ponadto jednakowoż rów
nież lekarstw i precyzyjnych przyrządów.
Jako szczególnie naglącą wysunięto kwestję dostaw aarnoo‘l tów,iprzyczem dodano,
iż ponowne uruchomienie traktu burnianskiego jest koniecznie potrzebne celem do
konania dostaw, przeznaczonych dla Ozungkingu.

Zestrzelono 11 7 samolotów sowieckich.
Berlin, 1 otyczmla. Naozelna komenda niemieckich tarowych bombowców, znajdujących elą na ziemi.
elł zbrojnych donosi z głównej kwatery FOhroro w Zadano ciężkie cloey komunikacji dowozowe] nie
przyjaciela.
dniu 31 grudnia:
Niemiecka formacja długodystansowych eamolotów
W rejonach Teroku I Donu odparto nieprzyjacielekle ataki w zaciętych walkach. Bolszewicy ponie- bojowych zaatakowała ubiegłej nocy niespodziewa
óll wysokie krwawe etraty 1 stracili znowu liczne nie port Casablanca no zachodnlo-afrykańsklem wy
czołgi. Niemiecki kontratak zyskał dalej na terania. brzeżu. Liczne bomby burzące I zapalające wywa
Kilka mltjecowoścl zdobyło szturmem. Formacje lot lały w lekli pożary, klóro w ezatlo «<IIM u,w kionictwa przyłączyły tlą ikutecznlo do zaciętych walk, runku pustyni obserwowano jeszcze z włołkloj od
toczących elą na ziemi, niszczono przytem celnemi ległości. Wo wschodnim rejonie mono •ródzlsmnobombami w dniach 38 I 30 grudnia na południu go niemiecko łódź podwodne zatopiła jodan brytyj
frontu wschodniego łącznio 31 czołgów sowieckich. ski kontrtorpodowleo, Jeden holownik mon Ul, oraz
Formacje transportowe broni lotniczej zaopatry jedną llchtugą. Ta sama łódź podwodna zaatakowała
pod Bonghatl konwój brytyjski, złożony z czterech
wały wysunięte grupy wojsk.
Podczas dotychczasowych ciężkich walk na fron wielkich statków, ubezpieczony przez ezefć kontrdo Donu wyróżniła tlą szczególnie kompania pan torpedowców 1 zatopiła wśród niego trzy traneporłowco o łączna] pojemnofcl 22.000 ton. W czasie
cerna dywizji piechoty „Grotę Deutschland".
nieprzyjacielskich
Na środkowym odcinku
frontu własno oddziały dziennych wypadów eamolotów
wypadowe zniszczyły liczne nieprzyjacielskie kun- no zochodnlo-franeuekle wybrzeże zestrzelono osiom
samolotów
nloprzyjnelelekleh,
w
czem
słodom eztekry. Przeciwko wytiinlątemu punktowi oporu W iel
kie Łuki nacierały sowieckie kolumny zaczepno ze ■ romotorowych bombowców.
Szybkie nlomleeklo samoloty bojowo bombardo.
wszystkich stron. Wszystkie ataki załamały się
wśród ciężkich strat nieprzyjacielskich dzięki nie wały za dnia objekty angielskiego wybrzeża pałudwzruszone) postawie załogi.
nlowege.
Na połudnlowy-wechód od jezioro llm tń nieprzy
jaciel powtórzył swa bezskuteczne otoki przy utyciu
ełabszych elł niż w dniach poprzednich. Na fronda
Wołchowa
rozbito lokalna ataki
bolszewików po
części Już na pozycjach przygotowawczych.
Nie
mieccy myśliwcy zestrzelili 30 grudnie na północ
nym odcinku frontu woehodnlego w walce z liczeb
nie przeważającym nieprzyjacielem, 45 samolotów
sowieckich. W tym sukcesie wybitny udział przypadł pewnej formacji myśliwskiej, która osiągnęła
32 zwycięstwa powietrzne.
Podczas gwałtownych
Vlchy, 2 stycznia. Ażeby położyć kree
walk powietrznych w dniach 2 I 30 grudnia stracili wszelkim fałszywym komentarzom, stoją
bolszewicy łącznie 117 samolotów.
cym w związku z utratą Imperjum afrykań 
Na frondę oceanu Lodowatego kontynuowana ata
ki powietrzna na Kandalakcza I spowodowano dal- skiego, marszałek Pćtaln uznał za stosowne
eto zniszczenia w oh,aktach dworcowych. Samoloty złożyć deklarację, która m. I. brzmi nastę
nurkowe rozproszyły sowieckie zgrupowania wojsk pująco:
,
na zachód od zatoki Kola. Bombardowano także za
„Wszyscy bezeemi szefowie, którzy wy
dnia I w nocy rejon portu w Murmańsku.
dali na łup Anglikom i Amerykanom fran
W Llbjl obustronna działalność oddziałów wypa
dowych. Formacjo niemieckich nnrkoweów I lek cuską Afrykę, twierdzili i twierdzą tąkzę
kich eamolotów holowych uzyskały celne trafienia jeszcze obecnie, że działali oni w zupełnej
na kolumny zmotoryzowane nieprzyjaciela. Znlezezo. zgodności ze mną, a nawet na mój rozkaz.
no kilka pancernych wozów zwiadowczych I liczno Śmią oni zapewniać, że działając w ten spo
pojadły mechaniczne.
sób wyrazili najtajniejsze, moje myśli.
W Tunisie wzmogła tlą szalka artyleryjska. Nie Przeciw temu wyraziłem moje najenergiezprzyjaciela wyparto oąnlem z kilku pozycyj. Szyb
kie niemieckie samoloty bojowe zniszczyły ną paw- niejsze dementi. Rozkazałem im, aby prze
nej nieprzyjacielskiej bazie lotniczej eześć wlelomo- ciwstawili się wszelkiemu atakowi, i owin-

dzicci. Rozkroezyłem nieco nogi dla więk
szej -pewności ruchów i zamierzyłem się
powtórnie. Cios mój był błyskawiczny. Od
powiedział mi wściekły okrzyk bólu i zona
odskoczyła od stołu, posyłając mi złe spoj
rzenie.
— Daj mi młotek niedołęgo! — ^ w ie 
działa ze złością — już ja sama lepiej po
trafię. — Żona trafiła rzeczywiście lepiej.
Ryba ugodzona w żołądek skoczyła jak
oparzona i zręcznie przesadziwszy nadbie
gającą Marysię, wpadla do kociołka
z barszczem. Apetyczny r>łyn zalał z sy
kiem świeżo wyfroterowaną posadzkę.
W tej chwili na progu stanął Janusz.
Jednym rzutem oka ogarnął ciężką sytua
cję i natychmiast pospieszył z pomocą. —
Energicznym głosem zażądał tasaka i roz
kazał położyć rybę na stole. Wyjęliśmy ją
z barszczu wspólnie z Marysią, przyc.zem
wigilijna potrawa spryskała mi nowiutki
kołnierzyk.
. . .
.
Patrzyliśmy z ufnością na Janosza, któ
ry wypróbowawszy na palcu oabrzę tasaka,
zabrał się do rzeczy. Marysia ofiarowała
się trzymać rybę, która łypała niespokoj
nie oczyma dookoła.
Janusz zamierzył się silnie i zadał potęż
no uderzenie. Skutek był imponujący. Cios
obciął Marysi dwa palce, pozbawiając
równocześnie rybę ogona. Tu już dzielne
stworzenie nie wyirzymało. Jednym susem
wskoczyło do kompotu z jabłek, rozbijając
w drzazgi cenne szkło, które było jeszcze
pamiątką po babce żony. Orzeźwiwszy się
nieco zimnym kompotem, ryba przeniosła
się na kuchnię, gazie odwiedziła kolejno
kluski z makiem, gołąbki z kaszą i piero
gi a kapustą. Rzuciliśmy się oa ratunek Ka

Zjednoczenie dzienników w Tokio
Tokio, 2 stycznia. Dzienniki „Tokio Niczi
Niczi* i „Osaka Mainiezi**, wydąwąneprzez
to samo wydawnictwo w Tokio l Osaka,
wyohodzĄ od dnia 1 •tycznia 1943
p <m*
wspólną nazwą „Mainiezi Szimbun . Cen
tralą wydawnictwa dla „Mainiemi jos-t loj kio, dziennik zaś drukuje się w Tokio, Ci
saka i Moji.

grożonej kutji, podczas gdy ryba wykań
czała właśnie salaterkę z buraczkami oraz
przyprawę z grzybków. Załatwiwszy się w
ten sposób z potrawami wigilijnemi, ryba
oiraścila szybko kuchnię i zawieruszyła się
gdizieś w przedpokoju.
Byliśmy już teraz tylko we dwóch z J a 
nuszem, bowiem żona zemdlała jeszcze
przy gołąbkach. Kiedy schwytaliśmy ryoę
w łazience, dzielne stworzenie było już tan
zmęczone, że dało się zabić z łatwością
Ł7 " y S s e m ŻWigilię djabli wzdęli. Janusz się też zaraz pożegnał i pod pretek
stem, że żona na niego czeka, poszedł zaraz
do domu. Nie zatrzymywałem go wcale.
Zostałem sam z zemdloną Jonę i klnącą
na czem świat stoi Marysią, która oświad
czyła. że odejdzie jeszcze tego samego dnia.
Powiedziała, że nie chce .służyć dłużej, u
państwa, którzy obcinają jej palce. Musiałem jej jeszcze zapłacić odszkodowanie. 1
to grube. A na Wigilję jedliśmy suchy
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Nowy Rok u nos i u innych.
Kraków, 1 ztyesnia. Utarło się już u nas, że
siary rok kończy się o godzinie 12-teJ w nocy
dnia 31 grudnia.
Rzecz ta jednak u innych narodów ma się zu
pełnie inaczej.
W Chinach naprzyktad uważa się za Nowy Hok
dzień po pełni księżyca w okresie stycznia a lu" w Indjach oprócz buddaistycznego Nowego
Roku, który przypada w końca kwietnia lub

ni byli walczyć i mieli środki kn ternu.
Nie uczynili tego i łamiąc dane słowo ora®
poniewierając swój honor, podeptali inte
resy F ran cji Korzystając a dawnych
swych urzędów rządowych, admirał Darlan usiłował wywołaó wrażenie, jakoby
prawnie wykonywał urząd, mimo stałych,
mych zaprizoezań. O ii® chodzi.o generała
Girauda, to niema tu najmniejszych wąt
pliwości. Ton nie twierdzi — i zresztą me
może twierdzić — by posiadał ustawową
władzę. Jemu oraz wszystkim tym. którzy
przeszli pod jego dowództwo, zabraniam
stanowczo przemawiać i działać w mojem
imieniu.
„
Philippe Pótaw.
na początku maja, Istnieje jeszcze kilka innych,
które w różnych porach roku święcą miejscowi
mieszkańcy.
U starożytnych Egipcjan obchodzono Nowy
Rok we wrześniu, kiedy wody Nilu po powodzi
opadły , poła zaczęły się zielenić.
Na dalekiej pólnoey powrót światła byl tym
momentem, który dawał granice między Starym
a Nowym Rokiem.
Zwyczaj obchodzenia Nowego Roku w dniu
pierwszego stycznia pochodzi od Rzymian.
Dawniej liczyli oni rok od dnia 1 marca, lecz
od czasów Cezara przeniesiono początek roku
na dzień pierwszego stycznia.
Po pewnym czasie i inne narody datę tę uzna
ły, choć jeszcze przez całe wieki średnie to
czyły się o to spory 1 procesy.
Brano także pod uwagę projekt uznania No
wego Roku w dniu urodzenia Jezusa Chrystu
sa 23 grudnia.
W Holandjl rzecz ta była bardziej skompli
kowana, gdyż każda prowincja i powiał miały
swój własny Nowy Rok.
obchodzony według
własnego „widzi mi się".
W roku 1600 zwyciężył dopiero pogląd K«4d°la katolickiego w całej Europie, początek Nowe
go Roku obchodzono w dniu 1 stycznia. Wszyst
kie narody dalę tę uznały, prócz Angljl, która
nadal aż do roku 1752 została „czarną owcą
i uporczywie dzień 25 grudnia uważała jako
Nowy Rok.
Ale chyba z pewnością dużo czasu Jeszcze upłynie, zanim cała ludzkość uzna dzień 1 stycz
nia za Nowy Rok. Lecz nie przejmujmy się tem
abytnio, kiedy należy ochodzić Nowy Rok. Wie
my jedynie, że u nas zaczyna się on punktual
nie o godzinie 12 w nocy z dnia 81 na 1 stycznia,

Jawtsą

„GONIEC KR AKOWSKI” Nr. 1. Niedziela. 3 stycznia 1943
Ataków sowieckich nie należy
przeceniać.
Sztokholm, 2 stycznia. Według doniesie
nia „Folkets Dagblad" z Londynu, współ
pracownik
wojskowy „Timesa"
C yryl
Falls określa
na łamach
czasopisma
„lllustrated London News" obraz sytuacji
wojskowej.

Rzeczoznawca angielski pisze, że ci, któ 
rzy podobnie jak om sam spodziewali się,
iż d« Nowego roku w Tunisie nie będzie
już ani jednego żołnierza osi, doznali głę
bokiego rozczarowania. Po wszystkiem, co
się słyszy i czyta, przebieg operacyj angielsko-amerykańskich nie jest bynajmniej
tak planowy, jakby tego chętnie oczeki
wano.

Podobnym błędem — pisze w dalszym
ciągu Cyryl F alls — byłoby przypuszcza
nie, l i operacje w Północnej Afryce stano
wią odciążenie dla bolszewików-

Co się

tyczy ataków sowieckich, to nie należy ich
przeceniać. ,

Straszne trzęsienie w Kolumbji.
Vigo, 2 stycznia. Jak donoszą z Bogoty
w Kolumbji, wskutek trzęsienia ziemi ru
nęła w gruzach miejscowość Potomac, po
łożona opodal miasta Lorica (w zatoce
Darlana).

Według dalszych inform acyj, potworzy
ły się tam olbrzymie wyrw y w ziemi, dłu
gości około 400 metrów, z których wydoby-'
wa.ia się gęste opary siarczane. Narazie
brak wiadomości o liczbie ofiar, jakie po
ciągnęło za sobą katastrofalne ‘ -zęsienie
ziemi.

KRONIKA
Dziś: M akarego op.
Ju tro : Genowefy p.

Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 16.00 do 6.30

Działalność Urzędów Pracy.
Działalność Urzędów Pracy na bereniiie Gem. Gwb.
wzroeta w m iesiącu Uotoipadziie w porównaniu a
miesiącem poprzednim o całe 20 procent. Liczba po
bierających wwfMwtroemila zm alała do 223. W tymże
miesiącu wypłacono 18.094 specjalnych zapomóg dla
rodi&in osób zaitTudnionych na terenie Rzeszy. Do
pracy w Rzeszy przekazano w listopada ie 26.564
osoby.

Kronika żałobna.

1

Oszczędzać prądu ui biurach i uiarsziaiach. K ^ ik s z a c h o w y
Kraków, 2 styieania. Jak wiadomo, miaro
dajne czynniki poleciły oszczędzać prądu
elektrycznego. Ze względu na to, umieszcza
my poniżej praktyczne wskazówki, w jaki
sposób można zaoszczędzić prąd w różnych
okolicznościach.

Specjalnie w dziedzinie sztucznego oświe
tlenia można uzyskać przy umiejętinem po
stępowaniu znaczne oszczędności. Nie na
leży tego oczywiście rozumieć w ten spo
sób, by obniżyć ogólny poziom oświetle
nia, zwłaszcza gdy chodzi o miejsca pracy.
W ydajność pracy ludzkiej zależy bowiem
w znacznej mierze od siły i jakości oświe
tlenia. Nie chodzi więc o to, aby podczas
pracy stosować żarówki o miejszoj mocy,
lecz o to, aby bez uszczerbku dla toku p ra
cy i dla ochrony od nieszczęśliwych wy
padków oszczędzać energji świetlnej.
P rzy pracy w fabrykach, zakładach prze
mysłowych. warsztatach rzemieślniczych
i biurach zastosować można pewne wytycz
ne oszczędnościowe. M. im. należy wszelkie
urządzenia służące do zaciemniania, które
za dnia zmniejszają dostęp św iatła dzien
nego w pracowniach i powodują potrzebę
dodatkowego sztucznego oświetlenia, o ile
możności usunąć i zastąpić je takiiemi urzą
dzeniami do zaciemniania, które za dnia nie
w ym agają dodatkowego oświetlenia sztucz
nego.
Pełnej siły św iatła należy używać w
pracowniach tylko podczas godzin pracy,
podczas przerw natom iast oraz przed roz
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poczęciem i po zakończeniu pracy w y star
czające jest światło zmniejszone.
W pracowniach posiadających poza do
brem oświetleniem ogóinem dobrze na
świetlone stanow iska poszczególne, można
często ograniczyć oświetlenie ogólne, wy
łączając pewną ilość punktów świetlnych
przez rozluźnienie żnrówek.
W takich lokalach, jak biura, posiada
jących oprócz oświetlenia ogólnego, oświe
tlenie poszczególnych biurek, stołów itp.,
można obejść się bez św iatła ogólnego.
Jest to w każdym razie bardziej wskazane,
niż posługiwanie się slabszeini żarówkami
tak w ogóinem, jak i w lokalnem oświetle
niu.
P rzy stołach warszlatowych, maszynach
itp., które posiadają oświetlenie przesuwatne, należy uważać w pierwszym rzędzie
ma właściwe nastaw ienie św iatła do przed
miotu obróbki, aby przy zmniejszeniu lub
wyłączeniu oświetlenia ogólnego zapohiec
gorszej widoczności lub szkodliwym cie
niom.
W iKwmieszcaenineh ubocznych, używa
nych tylko okolicznościowo, obniżenie siły
św iatła nie wchodzi maogół w rachubę. Na
leży dbać tylko o to, by oświetlenie było
czynne tylko wtedy i tylko tak długo, jak
długo jest potrzebne.
Ważne jest wreszcie utrzym yw anie lamp
i punktów świetlnych oraz sufitów i ścian
w czystości, zanieczyszczenie ich może bo
wiem obniżyć wydajność oświetlenia do 50
procent.

rolniczego w Gen. fiM.

Kraków, 2 stycznia. W okresie ostatnich sposób gruntuje się podstawy uietylko dila
trzech lat rozwinęło się w dziedzinie szkol- podniesienia wydajności ziemi, lecz przedenictwa zawodowego w Gen. Gub. w pierw wszystkiem podnosi się dochodowość go
szym rządzie szkolnictwo rolnicze. W ciągu spodarstw, a przez to zapewnia się wyży
dwóch lat ubiegłych stworzona została na wienie i utrzym anie rodziny wiejskiej.
terenie Gen. Gub gęsta sieć zawodowych
W Intersle każdego wieśniaka leży więc,
szkół rolniczych, kierowanych przez zawo
aby dzieci swoje, skoro tylko osiągną od
dowe siły nauczycielskie lub nauczycieli
powiedni wiek, posłał do zawodowej szko
szkół powszechnych, którzy otrzymali fa ły
rolniczej.
chowe przeszkolenie rolnicze.

Troska o tego rodzaju szkolnictwo m iała
sw oją podstawę w fakcie, że Generalne Gu
bernatorstwo, jatko kraj wybitnie rolniczy,
nie posiadał dostatecznego średniego szkol
nictwa rolniczego. Celem stworzenia tej
szerokiej sieci szkolnictwa rolniczego by
ło i jest podniesienie stanu rolnictwa, zwła
szcza średniego i drobnego. Młodzież szkól
rolniczych wychodzi bowiem przeważnie
ze środowiska wiejskiego i po ukończeniu
nauki z powrotem do niego wraca, stw a
rzając już tern samem rękojm ię do podnie
sienia dotychczasowego stanu gospodarstw
spodnich ^.drobnych. Uczeń i uczetnica do
w ia d u je się w takiej szkole wielu rzeczy,
k tó r e stosować mogą przedewsaystkiein w
gospodarstwach rodzicielskich. Gospodar
stwa, prowadzone przez młodzież, wy
kształconą rolniczo, mogą służyć jako go
spodarstw a przykładowe dla innych. W ten

Nr. 1. (10).
(Dr. K.), Kraków, 2 stycznia.
K u rt Richter,
Bcrllńczyk Kurt Kb-llter,

o którym już uprzednio
pisaliśmy, należy do iiajslInlejMych graczy nie
mieckich. Gra Richtera
nie zawsze jest poprawną,
powodu
czego należy
szukać już w samej na*urze tego szachisty. Nie lu
bi kroczyć utartenil ścież
kami, omija też z reguły
dobre, wypróbowane warjanty, a lubi grę pełną
przygód. Z drugiej strony
musi się przyznać, że Richter potrafi wyczarowy
wać błyskawiczne zwycięstwa z najbardziej zawi
łych RvłnnrvJ.
P art ja Nr. 16.
Białe: dr Diihrssen
Czarne: K. Richter
grana w Flinsberg w 1942 r.
Gra trzech skoczków.
1. e2_e4 e7—ea
13. Gg5—<12? Hb4><c4
2. Sgl—f3 Sb8—cfi
I I. Gcfi a8 GcS a6
3. Sbl—c3 f7—f5?
15. Gd2 i*3 Wf8x aS
4. d2—d4I I5x e4
10. Kel—d2? c7—cftl
5. Sf3x eft Sg8_f6
17. Kd2—cl Hc4—cSl
6. Gel—g5? Gf8—b4 18. W a l- h l H e3-a3+ l
7. Gfl—c4 d7_d5
19. Kcl—d2 c5*d4
8. Gc4_ba Gb4*cS+ 20. Ge3*d4 e4—<«3+!
21. f2x e3? Sf6__r4+
9. b2*c8 0—0
22. Kd2—el H a3_a5+
10. c.3—-c4I Hd8_e7!
11. Se6><c6 b7xc6
23. c2—cS Hn5x«2
12. Gbf>xc6 H e7_b4+
Poddały.
Gambit duński.
Przykład 1.
1. «2—e4 e7—c5
8. FJdl—e2 d7—dd
2. d<2—d4 e5Xd4
9. 0—0—0 Gb4Xo0
3. c2—oS d 4X c3
10. Hc2Xo8 G<*8—«6
4. Gfl—c4 c3Xb2
11. W hl—»1 Ge«Xoł
5. GełXb2 Sg8—f6 12. Ue3Xo4 0 - 0
6. Sbl—eO Sb8—efi 18. e4—«5I Sf6—
7. Sgl—f8 Gf8—b4 14. g2—g4! s silnym ataikiezn.
Uwaga 1, Oząrno w piątem posunięciu zamiast
Sg8—f6 grają:
8. H dl—b31 Sg8—h«
5........... Gf8—b4+
6. Sbl—c3 Sb8—06
9. 0—0—0 0 - 0
7. S gl—f8 d7—d6
10. g2—g ł Go8Xg4
11. W hl—gl. Czarny nie może brać skoczka z po
wodu 12. ScS—<15.
Uwaga 2. Czarne gra ją w piąłem posunięciu:
5...........d7—d5
6. Gc4Xd5 GcS—d7 9. Gd5—b3 0—0
7. S gl—f3 Sg8—f6 10. e4—e5 SfO—e8
8. 0—0 Gf8—©5
11. H dl—o2 1 białe stoją lspiej.

Czynniki odpowiedzialne podejm ują dal
sza stara n ia nad rozwojem tego rodzaju
szkół, uby jak najszerszym warstwom lud
ności wiejskiej umożliwić korzystanie z
dobrodziejstw oświaty rolniczej.
W zrozumieniu szczególnego znaczenia
szkolnictwa rolniczego zwróciły władze
Przykład 2.
szkolne również uwagę na podniesienie i u- 1. c2 <4 ©7—e5
4. G fl—d'8 <17—<15
lepszenie takich szkól zawodowych, które 2. d2—d4 e5X<l4
5. e ł—o5 He7Xe5+
związane są bezpośrednio z rolnictwem. W 3. ©2—e8 Hd8—«7I 6. S gl—«2 i stoją b. dobrze.
Uwaga 1, Czarno w piąłem posunięciu grają zapierwszym rzędzie chodzi tu o szkoły ogrodnieze i m leczarskie. W planie organi m iast He7Xe5:
Sh8—efil
7. f* 2 f4 f7 f#
zacji tych dwóch rodzajów szkól podnie 5...........
c3Xd4 Sc6Xd4
8. Sgl—fS.
sienie j ulepszenie ogrodnictwa i mleczar 6.C zarną
p a r tia silniojezą.
stw a Gen. Gub. Także w dziedzinie gospo
Partja Nr. 17.
darki leśnej i rybnej oraz m eljoracji prze
Czarne: W.
widziane jest utworzenie specjalnych szkół. Blate: Charusek
Należy bowiem dbać o to, by wyzyskać
Gambit duński
wszystkie możliwości, jak ie tkwią w na 1. e2—e4 e7—e5
11. e5--e6 Hd8 _h4
szym kraju.
2. d2_d4 c5x d4
12. e<5Xf7+ Kg8—f8

Kraków, 2 stycznia. W ostatnich dniach zanairli w
Krakowie: Tadeusz Odrzywolski, lat 30, właściciel
rnsta.ii.racj'i; Olga Łachocińska, lat 92, wdowa po
radcy aądowyni: » Zagólów W eronika Pazdurowa,
lat 22, żona telegrafisty kolejowego: W ładysław
3. o2—c3 d4x c3
13. Gcl—H Sg4xf2
Palczewski, lat 30, b. urzędnik kolejowy: Czesława
4. Gfl—c4 SgR—f«
14. Hdl—e3 Sf2—g4 <
Szeliga Żuławska, lat 25, absolwentka medycyny;
450
zakończeń
powieści.
5. Sgl—f3 Gf8—cft
■/. baronów Briickmann de ReustrSm Stełanja Ki15. Kgl—hl Gcfl—d7
sielnicka, lat 54; z Mogitów K atarzyna Dyrda, lat
(■9L) Wśród diziet, pozostawionych przez Karola
6. SblXc3 d7—dfi
16. W nl—el SWł—e«
31, żona pracownika Zakładu Ozyezczenia Miasta.;
Duokensn, znajdow ała się niedokończona powieść
7. 0—0 0—0
17. He2—e#+ W a8xe8
Chińska oszczędność.
» Kubasiów W ładysława Dąbrowska, lat 51, obywa
p. t.: „Tajem nica Edwina Drooda". W ciągu lat
8. Sf3—g5 b7—h6
18. f7Xe8H+ Gd7xefl
(St.) Pewien zraąwea sito»u«ików n» Dalekim Weoho- różni ludni,e podejmowali próbę dokończenia tej po
telka P ita ,a ; ze Stochów Eleonora Szkaradek, lat
9. Sg5x f7 Wf8xf7
19. Gf4xd6++
25, żona instalato ra: Józefa 1 v. Lipkowa, 2 V. Kul- dziio podał następujący przykład prayolowiowej o- wieści, po myśli autora.. Dotychczas napisano przeszło
10. e4—e5 Sf«--g4
manowa, lat 85, wdowa: Ja n Twardosz, lat 86, prze- SBcaędmośei chińskiej: W ókoliey Pekinu zauważyłem 450 różnych rozdziałów końcowych, które nawet
raz
bardzo
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rą
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którą
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ala
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przed kilku laty ogłoszono drukiem. Bndiąrzo Dicken
myelowioc: Gustaw Onighofer, lat 77, emerytowany
kierownik pociągów: a Chrząstowwkich Karolina Fa- strom ą dn-ogą. Każdy krotk oprawią! jej wyraźną sa są jwlnaik zdania, że według wszelkiego prawdotrudność.
Ną
moje
zapytanie
oświadczyła,
że
zamie
podobieńswą nikt nie znalazł zakończenia, które
ezyńska, lat 79, wdowa.
rz a udać się do twego krewnego, niby w jego domu przewidywał aaitor.
Rekordowa ocena obrazu.
umrzeć. Jego mieszkanie znajduje się bliżej cmen
(St.) W czasie licytacji zbiorów zmarłego dyrek
tarza, na którym ma zostać pochowana, aniżeli jaj
Zemsto
fryzjera.
tora norweskiej Galerii Narodow-ej, zapłacono ze
NOWE DZIENNIKI ROZPORZĄDZEŃ. Nowe dzien własne. Dzięki ternu krewni zapłacą mniej za odnie(St.) W pewnem imrtugalskiem mieście prowinojo- obrus Mnnchn „Wyspa** 82.000 koron. Je st lo najw>żniki rozporządzeń dla Gon. Gub. zaw ierają, co nastę oienie jej trum ny na cmentarz.
szn
suma, za jak ą kiedykolwiek nabyta obraz w
puje: Dziennik Rozporządzeń Nr. 198: Dziesiąto roz Paryż — „niebezpieczny dla obyczajności". nalnem, miejscowy fryzjer rozpoznał w jednej , klien Norwrgjl.
tek sw oją dawną przyjaciółkę, która go porzuciła.
porządzeni© o wprowadzeniu przepisów o adm inistra
(St.) Przed stu laty, niejaki Lepage wyda! w Lon Na widok jej piękności odnowiła się zabliźnioną rana
Gobelin o 55 odcieniach.
cji Ogólnej w Okręgu Galicja. Zarządzenie w spra
dynie kilka podręczników do nauki języka francu w sercu fryzjera, a potem ogarnął go dziki gniew.
(k) W Mlejswos (północne Cz.oeliy)
powiem drw al
wie kształtow ania cen za papier i tekturę w handlu skiego
Zalecając
swoje
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że
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artykułu I rozporządzenia uzupełniającego rozpo
rządzenie o wprowadzeniu monopolu olejów m ineral by nauczyć się akcent® paryskiego, „co jest połączo lieja aresztowało fryzjera, ale co to pomożof Dziew k tó ry poelHda 55 odcieni, u powstał z ponad 100.000
ne
z
niebezpieczeństwem
dla
obyczajności**.
czyna
m
usiala
iść
między
ludzi
z
golą
głową.
ściegów.
nych z dnia 15 września 1242 roku. Sprostowanie
artykułu I. drugiego postanowienia wykonawczego
do rozporządzenia o wprowadzeniu monopolu olejów
m ineralnych z dnia 19 września 1942 rokit. — Dzien
nerw sceniczny, że na deskach teatralnych czuje midy, stylów powpejtóskich i innych cudów sta
„Dobra farsa - nie jest z ła “ .
nik Rozporządzeń Nr. 109 zawiera: Rozporządzenie
się jak u siebie w domu. Atutem jego jest lo, że rożytności. Ale pozatem ludzie się Ink snmo dzi
„Harem" — komedja E. Valdy.
o upoważnieniach w zakresie praw a monopolu. Roz
uietylko bawi widownię, ale sam też dobrze się siaj rodzą jak dawniej, umierają, bawią, biją, do
porządzenie o prawie karnem z dziedziny gospodarki
Kraków, 2 slyernia.
bawi.
Nic dziwnego więc, że porywa publicz znają tych samych uczuć, cierpią zawsze tak sa
wyżywienia j rolnictwa (agrarne prawo karne). —
ność, która każde wejście na scenę ulubionego mo i tak samo się cieszą.
A więc i ta lekka komedja, o podkładzie far
Dziennik Rozporządzeń Nr. 110 zawiera: Zarządzenie
dyskretnym pieprzykiem, aktora przyjntic enluzjasycznic.
Kierownika Urzędu Gospodarowania Starzyzną i Ma sowym, zaprawiona
I wojny bywały już od sauicgo początku Świa
teriałam i Odpadkowymi w Gen. Gub., o ujęciu sta starannie wyreżyserowana, w dobrej obsadzie —
Niezbyt wdzięczna, epizodyczna rola, do absur ta. Przecież pierwszą z nich wypowiedział Kain
rzyzny i .materiałów odpadkowych.
gwarantuje przyjemne przepędzenie kliku go du zazdrosnego Turka, demolującego w szale za Ablowi, potem wypowiadały fą sobie narody zu
NOWE KOMORY DEZYNFEKCYJNE. Powiatowe dżin w teatrze.
zdrości mieszkania znajomych, niewinnych o- pełnie tak snmo jak dzisiaj. Zmieniła się /edynie
władze sanitarne w Miechowie otrzym ały w ostatnich
Tembardziej, że chociaż komedja utrzymana sób — przypadła panu Kabiliakowi, Dzięki tyl broń i sposób wojowania.
dniach 10 komór dezynfekcyjnych przenośnych, które
ko dużej rutynie aktorskiej utalentowany arty
Dlaczego u> takim razie cieszymy się pod ko
przydzielono do szpjtnjj epidemicznych w Miechowie w lekkim tonie, nie pozbawiona jest sensu praw
sta zdolni ominąć ramy zbył jaskrawej szarży, niec każdego starego roku na przyjlete tego NO
Książu Wielkim, 'Skale, Sławniowie, Słomnikach, dy życiowej, podanej uietylko w rezonerskiem
pomimo, iż jego rola łatwo go do niej mogia WEGO? Czy zmienia on choć w częSci nosze
Ska-lmterzii, Opatowcu, Proszowicach, Brzesku Nowem dowodzeniu, ale i w arcyzabawnym przykładzie
i Koszycach. Dzięki intensyw nej pracy kolumn episkłonić.
Mężowi potrzebny jest harem. Nuży go mono
życie? Jeżeli ten rok uwnżoć będziemy lylko :a
deraiczno-sanitarnyck, »tun zdrowotności w powiecie tonja małżeńska, wówczas,
Pan Stefan Drewicz w roli „dostojnego" loka chwilę, to luinściioic powiedzieć możemy, je nie
gdy od żony żąda
miechowskim uległ znacznej poprawie. Mimo pory
ja grał bez zarzutu. Nie był „lokajem z papie wiele się zmieniło m porównaniu z poprzednim.
zimowej, sprzyjającej chorobom epidemicznym, na absolutnej wierności.
Więc mądra żona stworzy mu ten barom. Da ru", jak sam to określił.
Ale i Ink staje się każdy nowy rok naprawdę
tereniu powiatu nie zanotowano od szeregu miesię
Całość przyjemna, zespól dobrze zgrany.
cy większych ognisk chorób zakaźnych. W związku mu siebie sv licznych odmianach przy pomocy
NOWYAI, rodzi się bomiem z naszych nadziei. —
z fcem, ali i:w i do w a no J szpitale epidemiczne, przy- modysłki, krawcowej, fryzjera, kosmetyki i per
Ma on być nowy, t. zn. mo nam przynieSć zrniuJ. L.
ezem zwiększono ilość odwszalni.
nę i to zmianę no lepsze, tego mg zawsze po tym
fumerji.
UZBROJENI BANDYCI. Do domu rolnika Stani
Będzie mu żoną, przyjaciółką i kochanką. Bę Z DNIA.
nowym roku się spodziewamy i infośnie przez na
sława Matyjnszcz? ua, zam. We wsi Milejów, gm. dzie miał harem w osobie swej „rodowitej" żo
sze życzenia, przez nadzieję, ie te życzenia się
Krzyżanów (Częstochowa), dostali się nocą 4 uzbro
spełnią, my czynimy go nowym.
jeni bandyci i po steroryzowaniu domowników zra ny.
Rolę tego ładnego, mądrego, pełnego inicjaty
bowali 2 świnie owcę i indyku. Zwierzęta te zabili
Ro cóż to wlaSciwie jest Nowy Rok? Ten astro
na miejscu, a następnie spakowawszy mięso do wor wy kobieciąlka — kreuje z w’dziękiem, swobo
nomiczny nowy rok?
'
ków, odjechali roweram i. — W Późnych godzinach da i temperamentem Nina Karasińska.
Nic więcej — tylko umowa między Światem cy
wieczornych grupa nieznanych osobników uzbrojo
Mężczyzna, o zaborczych instynktach, kóremu
nych w broń palną, dokonała napadu rabunkowego
wilizowanym, dogmat, poparty zaobserwowanym
Kraków, 2 styczniu.
na dom leśnika Ludwika Gomułki, z-ara. we wsi porzebny jesl barem „z prawa i urzędu" pri
i dowiedzionym zjawiskiem astronomicznew, Czas
Roczno (pow. Piotrków). Po steroryzownułu domow mo, jako mężowi, secundo jako znakomitemu
Felietonik ten można było wlaiciwic napisać w jest ezemS tak nieuchwytnem, tak abstrakcyjnem
ma przedstawiciela w dwa lata po narodzeniu Chrystusa i przez naników napastnicy zrabowali dubeltówkę oraz 1000 zł., wirluozowi-skrzypkowi,
i inlaSelwie tak niepornszonem m swojetn trwa
a następnie zbiegli do pobliskiego lasu.
nader korzystnie reprezentującym się w roli stfpne dziesiątki lal, setki a nawet te tysiące, któ niu, ze nic się wnim zmienić nie może. To my
NAJBLIŻSZE KONCERTY. W niedzielę 3 bm., o męża-ainantą — Krzysztofie Hydlu.
re upłynęły do dnia dzisiejszego, puszczać go z się w nim poruszamy, żyjemy, działamy, umieragodz. 12 w ystąpi w kaw iarni „Pani“ Tadeusz K ali
Pani Janina Jabłonowska, jak zwykle, wnusi
nowski w nowym repertuarze piosenek. Przy forte na scenę dystynkcję i opanowanie każdej roli. nialemi tylko zmianami, oezywiicie gdyby został ni|j, pracujemy dla siebie lub dla przyszlaSci. la
PrzU iflll, do wszystkich gazet Jwiata. Tak się od
WtaSnic ona kryje się u> tym nadcho
pianie prof. Lenczowski.
Jej doskoała gra fizjognomji nie wymaga w in chwdi pierwszego Nowego Roku mało na kwie przysztoSć!
dzącym nowym roku, wtaSnie m nim kryją się
(Zet) SAMOBÓJSTWO. W willi ..Urocza" w Ojco
cie zmieniło Cóż bowiem z tego, że my dzisiaj
wie popełniła saiuohójatwb przez powieszenie się nie terpretacji zbytnich komentarzy.
Tadeusz Kondrat, ten urodzony komik, jesl tak jeździmy pociągiem, samolotem czy samochodem, nasze nadzieje, ze będzie inaczej n il było w sta
jak a Zylberowa (ąeofitka), ostatnio zamieszkała w
I dlatego każdy Nowy Rok jest nonrawdt
zżyty ze sceną, posiada w tak dużym stopniu nie mamy natomiast ogrodów wiszących Semira- rym.
Krakowie przy ulicy Lubomirskiego 37.
NOWYM.
J
*

Czy pan o tem słyszał?

C zy N o w y R o k je s t
n a p ra w d ę n o w y ?

„GONTEC K R A K O W S K I" N r. L

4
Obwieszczenia urzędowe

Stadthauptmanna dar Stadt Kra*
OBWIESZCZANIE
kau w (prawił rozdziału środków
żywności dis nlinlem ltcklej aryjikiej ludncici. Z dnia 28 grudnia 1942.
W'«ściwe sklepy rejonowe będą sprzedawać:
Chlebi n) na oileinkl B 1, 2. 5 i 6 kart żywnościowych dla dorootyoh.
razem 146H (tramów w ozasin od dnia 1 do 10 atyciznia 1943 r„
li) na odcinki B 1, 2, 5. 6, S. 10, 13 i 14 kart żywnościowych dla
dzieci, niżem 2800 gramów w czresie od dnia 1 do 31 łtycznia 1913 r„
cl na odcinki B 1, 2, 8 i 4 dodatkowych kart żywnościowych II, ra
nem 1400 itramów w etanie od dnia 1 do 31 styozmla 1943 r. — w cenie
po zl. 0,55 za 1 ky.
Mięto dla spożywców zamieszkałych w obwodach miasta I do IV po
200 yramów mięsa wolowego albo 400 gramów mięsa końskiego (mięeo
gońskie sprzedaje się w Jatkach końskich) w czasie od dnia 1 do 10
stycznia 1913 :*,:
«) na odcinki F 20 i 21 kart żywnościowych dla dorosłych 1 dla dzieci,
h) na odcinek N 25 dodatkowych kart żywnościowych II. Przydział
wynosi W /i świożego mięsa i 5O’/i wyrobów mięsnych.
W zastępstwie; Dr. E k ■ rt
Zastępca Stadthauptmanna.
r Ł P W F ^ . T f ^ T F M I F Stadthauptmanna dar Stadt KraV 83w w I
K ałw a IŁ kau w sprawia przydziału mydła
toaletowego, proszku do prania, mydła do golenie | zapałek dla nia■lemieckiaj ludności w styczniu 1943 r. — Z dnia 29 grudnia 1942 r.
Właściwe sklepy rejonowe będą sprzedawać w styczniu 1943 r.:
1 sztukę mydlą toaletowego i 250 gramów prosrku do prania na od
cinek N 54 kart żywnościowych dla dorosłych i dla dzieci,
1 pudełko zapałek na odcinek N 55 kart żywnościowych dla doro
słych i dla dzieci,
1 sętukę mydlą do golenia na odclneik ,.mydlo-proszek“ kart żywno
ściowych. ostemplowany przez urząd obwodowy, dla mężczyzn powyżej
24 lat. którzy urodzili się do r. 1918 włącznie, w cenie zł, 1,—. Mydło
do golonia oprzedaje się tylko za okazaniem Karty rozpoznawczej.
W zastępstwie; Dr. E k o r t
Zastępca Stadthauptmanna.

O G Ł O S Z E N I E Do‘»"*:

',h,łnlk4w

Zawiadamiam nlniejszem. że firma „Lady** Ityfka Halberstnm. Kra
kać, Burgstrasae 82, od dnia 29 grudnia 1942 znajduje się w likwidacji.
Wzywam wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe pretensje u pod
pisanego najpóźniej do dnia 28 lutego 1943 z podaniem pisemnego uza
sadnienia wzgl dołączenia odpisu rachumków.
Równocześnie wzywam wszystkich dłużników do spłacenia swych zo
bowiązań najpóźniej do dnia 28 lutego 1943 u p. Otto Pleban w Kra
kowie, ni. Grodzka 48/3,
Po upływie tego terminu wszelkie dodatkowe roszczenia nie będą
uznane, zaś dłużnicy, którzy nie wywiązali się ze swych zobowiązań,
poniosą wszelkie skutki prawne.
Karol Haital, likwidator. Kraków, Breslaueratr. 12/7.

O G Ł O S Z E N IE

Y ^ y . , * - 'ut""“ w
Zawiadamiam nlniejszem, że firma Jakub Orschiitzer, Krakau, Burg.
•trasse 29, od duła 28 grudnia 1942 znajduje się w likwidacji.
Wzywam wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe pretensje u pod
pisanego najpóźniej do dnia 28 Intego 1943 z podaniom pisemnego uza
sadnienia wzgi. dołączenia odpisu rachunków.
Równocześnie wzywam wszystkich dłużników do spłacenia swyoh zo
bowiązań najpóźniej do dnia 28 lutego 1943 u p. Otto Pleban w Kra
kowie, ul. Grodzka 48'3.
Po upływie tego terminu wszelkie dodatkowe roszczenia nie będą
uznane, zaś dłużnicy, którzy nie wywiązali aię ze swych zobowiązań,
poniosą wszelkie skutki prawne.
Karol Haital, likwidator. Kraków, Breslaueratr. 12/7.

Sprzedał nieruchomości
Parctla budowlana, przemysłowa
każdej wielkości oraz kamienica i
domy. Zgl. Kraków. Sienna 5, 1 p.
m 7, od 19—18 bez przerwy, telcf
118-84.
Parcala; Ojców, Ztota Góra, nzbrojone zalesione, okazyjnie Sko
wroński. Kraków, Adolf Hitler.
Plata 39 .
4467
Kilkanaście
parcel okazyjnych,
sprzeda. — Skowroński. Kraków,
Adolf Hitler-Platz 39.
4468
Nalwlęksiy wybór kamienic, do
mów. parcel poleca Skowroński.
Kraków. Adolf Hitler-Platz 89.
Żel 158-66.
4475
Kamienica dwie plęćirowe I jedną
Pnrterową. Limanowa, sprzeda oka.
zyjnle Biuro, Kraków. Mały Rynek
l i p .
oficyny
4694
Dwie kamienice o 190 uh., kom
fortowe. Kraków, śródmieście, ra
zem lub osobno, sprzeda. Kraków
Zwierzyniecka 8/1.
4877
Dwls kamienice komfortowe o 190
ubiik. Kraków, śródmieście, sprze.
dam lub zamienię na kamienicę
w Warszawie. Kraków, Zwierzy
niecka 8/1.
4889
Kamienica nową. I. p„ 23 uhik„
wodociąg, elektryka, ładny ogród,
orna wiele innych kcmiemic T, IT
III p.. komfortowych, tanio na
być można: Kraków, Zwierzy
niecka 8/1.
4887
18 mórg pola (w tom las I sad).
8 morgi dobrego pola I zabudo
wania. 1 morga I ćwierć połą
(15.000). Wszystko blisko Krako
wa Kraków. Zwierzyniecka 8/1.
Parcala od 100 sążni i większe
w różnych częściach miasta lub
blisko tramwaju w cenie już od
15 090 Kroków, Zwierzyniecka 8/1
Dwa nowe domy, murowane. 9
min od tramwaju
Bom muro
wany. nowy. 5 nhik.. tanio sprze
da Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
Parcalkl hodowlane
wydzielone.
Borek Fateekl od 25 900 zt. oraz
parcela przemysłowa tylko na fa
brykę, obszar 1809 sążni obok
wodociąg i tor kniejowy Plnszów.
Zyt : Kraków, 8lcnna 5/7 I p
od 19—18.
4929
Realność czynszową w KrakowiePodgórzu, wartości 400 tyś. sprze
dam Inh zamienię na gospodar
stwo rolna kompletne pod Krako
wem. Zgtoezemla: Goniec Krnk.,
Kruków. „Nr.. 4778“
Bntn-wllln, nowomiirowanr. 9 nblfcscyj. 400 sążni ogród, pięknie po.
łoćóny. koto kościoła hnrkowsklngo sprzeda Biuro Kraków, Mały
Rj-nck 1, I p. oficyny.
4960

Sprzedał
latrynę do szycia, pierwszorzęd
H. aprzędna. Kraków, Boingo Cl«.
i 31/7.
4701
igarkl firmowe: Schaffhauscn.
mega, Zeolth. Longines. poleca
garmlstrz-jubiler
Ch Witkowski,
raków, Florjańska 3.
4310
rylanty. sprzedaż — kupno, zie
mia aolidne: ChwDkowskl zegar.
istrz-Jnbiier. Kraków, Fiorjańta 8
1309
apczan. łóżko ścianko, kuchena żelazna. 2 fotele. 2 szafki no
ac okazyjnie do sprzedania. Krn.
ńw. Stradom 18/9. TI. p
4832
lyty. sprzedam. Kraków-Dębniki.
narody 8*6
4392
atsfon
elektryczny
.Oarrard.
■z.macnlacz
Philips.
sprzednm
Iraków. Binga 7/8.
4889
Ifórek głęboki, autko Knnkon
[Mirtowy z budką, tóżecz.ko meiIowo, apreedam. Kraków. ZyhlllearioM 5/39
4930
Ibosoby zębów j jamy ustnej
Iłam .duży czarne falki, lisa rnegn na kołnierz, kołnierz taamaii
podnle czarne, płaszcz damski gra
akowT n« szczupłą osobę, sprzsjun. Kraków. Lubicz 26/4.
4965

Maszynę do szycia ładną tanio
sprzedam. Kraków, Kościuszki 60'g
Sprzedam okazyjnie klozet kom
pletny. Zbiornik 599 litrów —
Pompa Mira, nieużywane, Zglosz.:
Gonieo Krak. Kraków „Nr. 4413“ ,
Plac nrzemośny. sznmotowy, osz
czędnościowy do sprzedania. Rzegocińskl, Kraków, Szpitalna 36.
Najtańsza wyroby koszykarskie,
ozdobne oraz mebla — Kraków,
Miodowa 17. „Ezport".
8896k
Płyty nntsfony igły najkorzyst
niej kunisz: Firma
.Kontakt".
Kraków Stradom 18
69301
Mebla: sypialnie Jadalnie, szafę
kombinowaną
oraz
trójdzielną
tprz.eda Stolarnia Kraków. Staro
wiślna 35 w sieni na prawo (nie
sklepi
90.’l4k
Mebla kuchenne, pokojowe, biuro,
we poleca Magazyn, Kraków S u
rowiśłna 79 Ceny przystępne
Tapczany, sypialnie Jadalnie ga
binety i inne nowoczesne menie
poleca JnlJan Pyka - Wytwórnia
Mebli Kraków Starowiślna 35
Szawskla przyhnry: W Cebula.
Kraków Starowiślna 50
flO-Wk
Obrazy, dywany, meble antyczne
okazyjnie w dnżym wyborze: „Sa
lon". Kraków Florjańska 8. —
•I. Brachel,
9387k
Obrazy najlepszych artystów poisktch: Wawrzecki. Kraków Wiślna
9 Sprzedaż ocetna knpno
9995k
Bieliznę osobista męska dRmska
pościelowa, sweter stan pierwszo
rzędny sprzedsm tanio Kraków.
Smoleńsk I6*1a. godz 12—1, 4—6
Zamki błyskawiczna, grzebienie
metalowe I sznurowadła Sprzedaż
fabryczna za z,aliezenl[*m:
BH
Kurowski Warszawa plac Napo
leona 9
OKOńk
Foto-przybory i artykuły. Ed
mund Cukrowskl Warszawa. Mar
szałkowska 152, tal. 590-§5, pole
pa: papiery, błony. klisze. obci
narki. suszarki Itp
#73k
Biedermeyer salonik. sprzedam
Kraków. Biskupią 11/9.
574k
Materaca wtósienne. mało używa
ne sprzedam. Kraków, św. Marka
19. róg Fłorjańskiej — pracownia
tapicereka
617k
Spcdnle narciarskie, nowe. sprze
dam. Kraków, Sławkowska ?5'B.
godz. 10—12.
4928
Debry towar okazyjnie knp'«z tył.
ko w Komisie. Kraików. Szpital,
na 11 .
4873
F llałellicll kitórz.y Jeszcze nie ma.
Cle Cennik a-Ka4.alogn 1943 znacz
ków polskich oraz Gubernators w a z artystycznymI fototnblieaml znaczków — nie czekajcie na
wyczerpanie nakładu!! Dotychczas
sprzedaliśmy 2909 egzemplarzy.
Przekazem zł. 12.— za zalicze
niem zł. 14.— Dołączamy na żą
danie bezpłatny komplet innych
cenników. Kupujemy stale wszel
kie znaczki pocztowe Polski Boro
Filatelistyczny
Warszwn. Mar
szałkowska 116.
639k
Sprzedam: tapczan, szafę kombi
nowana. atół. krzesła, szafę, kansnke i jadalnie. Kraków, Kouer..
nłka 8/4.
4904
Tania i piekne prezenty w du
żym wyborze na Nowy Rok. do
staniesz Bom Komisowy, Kraków,
Plac Srezf*pańsk1 2. teł. 144-56.
Sprzedam piec żelazny okrągły,
kuchenkę | łóżeczko. Kraków św
Katarzyny 1/16 od 12— 4.
4929
Sprzedsm złoty zegarek kołnierz
popielice
kołnierz sealsktnowy.
bieliznę ciepła I płócienną, suknię
damska Kraków Zielona 25/21
Do sprzedania duża skrzynia na
rzeczy make lub zboże Windomn4ć: Kraków-Dębniki Skwerowa
38/7.
4819
Sprzedsm biurko. 6 krzeseł skórą
krytych dębowych, kredens stół,
kanapę — wszystko w dobrym sta
nie Zgłoszenia: Kraków. Starowi.
4,na 97 sklep wiejski
4822
Płaszcz dziecięcy nowy. 8_11 łat,
buciki talkież. sprzedsm Kraków,
Sobieskiego 22/4. od godz. 1—4.

3

atycamia 1943.

Maszynę damską, pierwszorzędny
stan, sprzedam. Kraków. Lelewela
9, m. 2.
4703
Dwa małe piecyki nowe, okrągłe,
oraz kuchenne do sp rzedani. Kra
ków. plac Słowiański 2/13.
Płaszcz zimowy, granatowy, na
podwójnej watallnie, na 15—16letnbego. prawi® nowy, marynar
kę granatowa, elegancką, sprzedum. Kraków Długa 7*6.
4244
Materiał bielski 4 m. na płaszcz,
wzgl. pokrycie, cicmno-popiclaly.
harmonję wioską. 20 baaów. płyty
paiefonowę nowe, gitarę wioską
sprzedam. Kraków. Starowiślna
86/3.
4248
Pięć żelazny, wykładany szamotką.
piec łazienkowy węglowy, kasę
ogniotrwałą biurową, registratory
używane sprzedam. Kraków. Sta
rowiślna 86/3.
4246
Wykluczona strata skutkiem kradzieży lub pożaru!
Koszula męskie, bieliznę damską,
płaszcz damski, pulower męski
z rękawami, buciki męskie 40
sprzedam. Kraków. Starowiślna
Przy tym odsetki!
86 3.
884'.
Kwestją zaufania Jest sprzedaż I
kupno lisa, futra breitschwanz,
pelerynki w Komisie, Grodzka 59,
Kraków.
4272
Okazyjni* sprzedamy:
bieliznę,
spodnie, rnasz.ynę do pisania, por
celanę. kostjumy. sukienki, lisy
im
kamczatskie i krzyżaki: Komis.
Grodzka 59. Kraków.
4276
Komis, Grodzka 59. poleoa tanio:
futro kryte, lisy, kryształy, apa
raty fotogr.. ubrania, płaszczę,
obrazy, dywany. Grodzka 59 Kra
ków.
4277
Okazyjni* sprzed ajemy wszelką
garderobę, futra, lisy, dywany, ki
limy, kryształy, porcelanę, foto
aparaty, patefony, płyty, harmonje, maszyny Singeru, nakrycia
Parskls futro, ubrania szare brą
stołowe srebrne, platerowe, duży Tapczan jedno- 1 dwuosobowy, ma zowe na wysokiego, futro czarne,
wybór praktycznych wartościo terace wlóaienne, nowe, sprzedam. kołnierz karakuł na baranach,
A Z Gawądów óp. V ro b ti
406k kurtkę brązową szarą, kołnierz ka
wych przedmiotów „Centrokomis**, Kraków. Melaelsa 8, m. 4.
* Stanisława, nr. 2. V.
Kraków, Grodzka 9.
3863 Sypialnię i jadalnię sprzedam oka rakuł, spodnie wizytowe, ubranko,
1911 r„ zmarła po długich
Elektryczny gramofon w pięknej zyinie — Zgłoszenia: Kraków, paletko na lat 16, marynarkę, pum.
I ciężkich cierpieniach, osznfio. głośniki sprzedam. Kraków. A dolf' Hitler-Plotz 39/49, m. 7.
patrzona św. Sakramenta
Dy sprzedam. Kraków, Czarnec
Krakowska 5. m 7.
3969 Filateliści 1 Interesujący się P*- kiego 8/1.
mi dnia 29. XII. 1942 r.
4665
Sprzedsm 2 szafy trójdzielne, ja kdoomi całego żwiala i Polaką. Sprzedam futro piżmowce damskie,
w Łęgu-Kraików. Pogrzeb
sne. kredens duży, pokojowy, cie- zgłaszajcie adresy do Biura f ila  maszynę krytą szyola, tanio, tyl
odbędzie ale dnia 2. I.
mn. 3 biurka amerykańskie. Wia telistycznego A. C. Kamiński, ko zaraz. Kraków, św. Jana 3/8.
1943 r. o godz. 9-50 z Ka
domość: Kraków, ul. Staro Mo Warszawa. Marszałkowska 122. Krytą maszynę do szycia sprze
plicy Cmentarza Rakowic
stowa 6, stolarnia, ostatni przy Cennika na pakiety wyaytamy bez- dam. Kraków, Krowoderska 39, m.
kiego w Krakowi®, o czym
87°k 10.
stanek tramwaju Nr. I.
4031 ptataLe.
4683
zawiadamiają pozostali w
Pianina, fortepiany, ceny okazyj Cello włoskie do sprzedania. Kra Maszyną krawleoką sprzedam. —
nieutulonym żalu
ne. sprzeda Kwiatkowski. Kraków. ków. Sienna 13, m. 8, niedziela Kraków-Podgórze, Krakusa 9. m.
Mąż. Rodzica I Brada,
*<699 15.
Szpitalna 20'22.
4059 13-14
4684
„Slngera" maszynę nową, krytą, Jadalnie orzech kaukaakil, tapczan, Obrazy, dywany, kilimy, antyki
okazyjnie sprzedam. Kraików, ul. sypialnie cytrynową — wszystko meble, porcelana 8przedaż, ku
Krakowska 39/86 .
4060 nowoczesne i eleganckie, sprzedam. pno ocena Salon Obrazów i dzieł
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho Kraków. Krowoderska 52, parter. sztuki „Antyki". Kraków Stra
wa bezpłatna ocena: Kraków. Łob Płyty operowe, Caruao, Fleta, Sza dom 18. tel. 140-83.
891-a
PODZIĘKOWANIE.
zowska 6, Salon obrazów.
4063 liapin. Ada Sari itp. oraz muzy Młyńskie maszyny — kamienie,
Platery, srebro, serwisy obiadowe ka poważna sprzedam. Kraków, ul. turbiny wodne, wykład do jagiolWszystkim, którzy wzięli
i kawowe, futerka dziecięce, koł Długa 32/8.
odział w oddaniu ostatniej
4728 ników kamieni, perlaków, siatki
nierze futrzane, firany, ubrania Undtrwood*a maszynę do pisania młyńskie’ spinacze pas., gnrt.,
przysługi śp. Franciszkowi
poleca Dom Hamdiowo-Komisowy. biurową sprzedam. Kraków, Bin elewator., śruby, klamry workowe,
Litwinowi. najukochańM*
Kraków, Szpitalna 11.
4093 ga 32/8.
4724 oraz wszelkie artykuły młyńskie
mu
mężowi ojcu, dziadziom
Łóżka żelazne z materacami sprze Patefon ełcktr., szafkowy, wzmac poleca Engenjuaz Pałaszewski. —
dam. Kraków. PaulińzOą 2/15.
i
szwagrowi, a w sanoeniacz, głośnik sprzedam. Kraków, Warszawa Poznańska 38. m. 8.
Sypialni*, jadalnie, łóżka, siatki, Binga 32 8.
gólności P. T. Duchowień
4725 Obrazy malarzy polskich, zegary
szafy kombinowane, sprzeda Ma trąbce krajowe, brązowo, ptawzez stojące | szereg innych rzeczy oatwTi. Przyjaciołom i Ko
gazyn Mebli. Kraków, Koperniku 8 męski sportowy i marynarkę sprze- kazyjnle z powodu wyjazdu sprze
legom Zatartego, składamy
Slngera maszynę gabinetową pra dairn. Krnków. św. Jana 24/5.
dam. Oglądać. codziennie od go
serdeczne Bóg zapiać I
wie nową, sprzedam okazyjnie. — trebca brązowe z mufką, wielkość dziny 10 do 15. Kraków, Rakowic
4886 Zona, dzieci I wnuki.
Kruków, Długa 46*5.
4168 średnia, kapce 36—37 do sprzeda ka 21, m. 2.
_ 491k
Srebrne sygnety, kolczyki, zegar nia. Kraków, Kołatek 5/1.
4750 Futro perskie 1 kryta, prawie no
ki damskie, męskie poleoa Zakład Sprzedam toaletkę jasną, łóżka we, srebrnego lisa, pelerynkę oka
zegarmistrzowski. Kraków, Kra m.ahofnlow«. łóżka metalowe. «Iiaitik4 zyjnie sprzeda Komis, Grodzka 59.
kowska 1.
•
4186 do łóżek, zegar żciemny. azafy, Kraków.
4278 Miłego samotnika, łagodnego uapnŚniegowce damskie gabardynowa pojedyńoze. fotele kryte brokatem Sypialnia, jadalnie, pokoje kombi ęobicnia. około 45. mat rymonjsioła
brąz Nr. 35—36. czarne 87—88 (ni Kraków. Krakowska 3S, sklep.
nowane, rożne meble pojedyńcze poznam. Mieszkanie poeiadam. —
ski obcas) nowe i kalosze Nr. 36 Maszyny do pisania: „Orga Pri- używana sprzedaje Hala Meblowa, Biuro Ogłoszeń. Kraików, Sienna
4957
sprzedam. Kraków, Krzywa 13/11, va4“ ora® „Adler** — bterows, Kraków. Grodzka 59 1 Krakowsku 12. „Wick średni**.
4291 Panna mila, sympatyczna, pracu
II p. na ganku.
620k sprzeda koreystnie Dorn Komiso 26 (wejście z bramy).
o dobrym charakterze, poślu
Płaszcz męski (jesionka), półbuty wy. Kraków. Stradom 1«.
4759 Kanarki harceńskle aprzedaje Emil jąca.
bi pana tych samych zalet. Biuro
męskie czarne Nr. 42 nowe aprze- Biały kupon na żlnbną suknię do Filous, Kraków, św. Marka 21a.
dam. Kraków, Krzywa 13/11 II p- sprzedania. Wiadomość: Kraków, Sprzedam pianino A. Forster pan Ogłoszeń. Kraików. Sienna 12,
na ganku.
621k
4956
4763 cerne. Kraków, Siemiradzkiego 16, „22-Letnd<a**.
Płaszcz damski czarny, pluszowy Starowiślna 37. sklep.
m. 2 od 6—7.
4816 Ożeni aie i>an roawłed»iooy. lat 40.
nn niską szczupłą osobę — tanio Motory i dynama z prądem elek Maszyn* Slngera, bryłą, mato n- wykształcony, zamożny. Parnie b*rsprzedam. Kraków, Krzywa 1811 trycznym zmiennym i stałym od żywaną lub z pudełkiem tańszą, dzo Lutoligantne. urodaiwe. oiemno
II p. n aganłcti.
622k «/t KM. I do 20 KM I wiele in sprzedam. Kraków. Osiedle, Kie. włose, zeohcą atłoiyć po\va*n« ofer
Wózsczsk dla lalki Konkon sprze. nych rzeczy mechanicznych, sprze łucka 30/4. I. P.
4390 ty. możliwie z foto#rrafjn: ,ur®
dmm. Kraków, ul. Krzywa 13/11, da Kraków. Krakowska 39, sklep Patefon elektryczny, wbudowany Osftoezeń Krajna, — Kraków.
4767 wzmacniacz.
II. p„ na ganku.
629k żelazny.
najnowocześniejszy Adolf Hitler-Platz 46, pod „Newy
518k
Sprzsdait różne meble szafy łóż- Książki; Balicki __ Ludzie na za model zagraniczny, okazyjnie sprze Rok**.
kręcie zł. 22.50. Brun ngra ber — da „Centrokomia", Kraków. Gro Który z panów inteligentnych,
ka.siatki poduszki stołki stoły
wartościowych
ozczarych,
o
pra
Kraków Krakowska 35
9162 Radium zł. 54.—. Cary — Ring dzka 9.
4372
Patsfony elektryczne w nowocze Wolny zł. 15.—, Hełier — Na gra Projłkcyjny aparat filmowy nowo wym charakterze, do lat 32, na
nicy
miłości
i
Zamarły
las
zł.
snych szafach msrkowe. z suto
czesny. automatyczny, 9 i pół-miH- w isie korespondencje z 22-letnią
54.—, Kawozyńsfcl — Dziewczyną metrowy Pathe. okazyjnie sprzeda Poznanlanką, blondynką, w celu
matami knpisz: Firma Kontakt
Kraków Stradom 18
9618 z Bilhao zł. 22.50, Korcznkowaka — „Centrokomia". Kraków. Grodzka 9 matrym. Poważne zgłoszenia moż.
Miłość Marty zł. 22.59, Łopa.lew- Akordeon Hohner Student H. 42 liwie z fotografia pod „W4229
Wszelkie maszyny młyńskie tur
aki — Prawo przyjaźni zł. 15.—. basów, sprzedam. Kraków, Zwie Biuro Ogłoszeń Krajna, Kraków.
biny wodne oraz całkowite urzą
626k
dzenla młynów wykonuje Mnlttor Tamo — Kobieta na szwedzkim rzyniecka 14/7.
4377 Adolf Hitler-Platz 46.
szańcu zł. 8.—, Thiesa _ Droga Ntjwląktzem zaufaniem oieezy ale Przystojny, wysoki, lat 42, dyplom
Faliryka Maszyn Młyńskich Kra
ków św Wawrzyńca 26
9620 do Izabeli zł. 81.50. Kiedrzyńaki — Komie, Kraków, Grodzka 59. 4381 uniwersytecki, poślubi majętną,
Marnotrawcy miłości zł. 18.—, Maszyną „Slngera*' krytą, pierw wiek, uroda obojętne. Oferty: Go
Pianina forlepiatiy ceny okazyj
ne poleca Światek Kraków Sta Kiedrzyńskl — Żona 1 nie żona szorzędną sprzedam. Krnków. D- niec Krak., Kraków. „Nr. 3692".
4829 Młodziutka, utalentowana śpiew*rowiślna 12
9858 zł. 18.—, pob*oa księgarnia Stefan aiedilo. Kielecka 30/4, I. p,
Obrazy wybitnych artystów w Knmińsłri. Kraków, Karmelicka Patsfon dwusprężynowy. eprze- czka-pianistka. wybitnie zgrabna,
29
i
Krakowska
18.
4768
przystojna z inteligentnej, zamoi.
dam. Kraków, Brodzińskiego 3/15
wielkim
wyborze
najbardziej
4834 siej rodzimy pozna pana z wyż
przystępne ceny Wawrzecki Kra
Karakułowa futro, sprzedam do. III. p.
ków Wiślna 9
1595 brzc sytuowanemu Kraków, Sz,’ak Wannę żcillwną. emaliowaną, pra szym wykształceniem o wysokiej
Biiutarja, ozdoby, wyroby arehr. 4/8. II. p.
4396 wie nową, półbuty używane 4.. kulturze, z dobrej rodziny. Cel
plnazcz meskL zimowy, sukienkę matrym. Oferty tylko z fotograf ją
nc. zegarki damskie i męskie w Sprzedał
przyhorów szewskich
zwrotną. Zgłoszenia Biuro Ogło
Michał Wrocbniak Wieltcoka. ul. czarną welnlamą. sprzeda Kraików
wielkim wyborze stale na składzie
4859 szeń F- Krajna, Kraków, Adolf
Kraków. Krakowska 1, Arkady.
Kościelna 3.
4494 Augustiańska 18/21.
Hitler-Platz 46 pod „883". 640k
Elektryczny
pa'.efon
szafkowy, Maszyna kuśnierską, sprzedam. Rasowa Spaniele do sprzedania
4863 Inżynler-agronom.
luksusowy, ze wzmacniaczem sprze. Kraków Krowoderska 58/10, par Krnków. Botaniczna 4/8.
rozwiedziony,
dnm: Kraków. Wiślisko 4, m. 8.
ter.
4432 Sprzedam fortepian koncertowy i naiwiąże korespondencję z panią
patefon
nie
drogo.
Kraików,
Wola
„Singers"
maszynę
krytą,
sprzeda
elegancką
mądrą,
muzykalną,
po
Młyńskie maszyny motory gazowa
Ducbaoko. Lelewela7. Weronika godną i w pewnym stopniu nie
wszelkie orzybory Itp Plany, bn- tanio: Kraków. Starowiślna 12
Slinnistawaka.
4884
zależna do lat 90. Cel matrym.
dowa remonty: Zakład budowy Sprzedajemy tanio, używaną gar.
Zupełna dyskrecja.
młynów Kraków Mazowiecka 35. derobe bieliznę pościelową, kili Endlarkę Slngera, stan dobry, Fotografia.
fel 102 44
2530 my koce firanki, kapy pluszowe sprzedam Kraików. Zielona 23/16, Goniec Krak.. Tarnów „Nr. 1298".
oglądać
od
12—18.
4902
Panna niezależna, sympatyczna,
Galanteria, artykuły mody dam i Inne wartościowe rzeozy: Sklep,
4495 Sprzedam lnb zamienię na plaszoz dobra, lat 47, poazuknje towarzy
skiej I męskiej, zabawki, kosme Kraków, św Krzyża 7.
tyka i perfumeria: M Wojtaszew- Czarny papier, listwy, szjagat damski, d. etan, ubranie męskie, sza na dalszą drogę życia, zde
ski Kraków Grodzka 27. Sprze konopny poleoa firma Adam Ma czarne na średniego, b. d. stan. cydowanego. na posadzie, kawałaWiadomość: Kraków, Topolowa ra. wdowca z dziećmi, cel matrymdaż detaliczna
3295 tula Kraków Krowoderska 81.
4926 Zgłoszenia proszę kierować da
Obrazy dobrych malarzy sprze Srebro stołowe 12-osobowc. tanio 39/7, godz. 1—2.
dam lnb zamieninę na kilimy — sprzedam Kraków. Wielopole 10/13 Sprzedam spawarkę elektryczną Biura Ogłoezeń Hupczye, Kraków,
marki
OirkaJ
prawie
nową,
na ni. Jagiellońska 7 pod „15"
Oglądać tylko 12—2. Kraków. War. Futro meskie ’anio sprzedam. Kra
pięcie sieci 880 V. Wiadomość: Majster szewski, lat 35. bez nało
sznwaka 7'27 parter.
3693 ków Wielopole 10'18.
4534 w
Firmie
S.
Flgnt
1
J.
Świstak
Maszyna ..Simgera" bębenkowa, Pice stalopainy. froterkę elek
gów, poślubi panią posiadającą
kryta, lak nowa, do sprzedania. tryczna. kurtkę damska skórzana Zakład mach, w Krzeszowicach.
mieszkanie. Biuro Ogłoszeń, Kra
Kraków. Paulińska 3. m. 4. 3736 sprzedam. Kraków.
Krakowska Futro damskie brązowe sprzedam. ków Sienna 12. pod „Odpowiednia
4793 18-letnia poślubi pana do lat 80 tu,
Korzystnie sprzedajemy: gardero 35. sklep z lampami.
4572 Kraków. Friedleina 8.
bę fu:rs błamy lisy dywany
Welon i dodatki ślubne do sprze Płaszcz zimowy meaki brązowy, inteligentnego Pierwszeństwo pa.
pierwszorzędny, ubranie granato nowie z Krakowa. Łaskawe oferty
kilimy obrazy kryształy aparaty dania Kraków-. Starowiślna 37.
mało noszone, do sprzedania
fotograficzne I różne inne przed
Suknia ślubna do sprzedania. we
z fotografją kierować: Biuro
Kraków. Pędzichów 9*3
4797 wraz
mioty Komis Kraków. Piso Do Kraków. Starowiślna 87. akłep.
Ogłoszeń Kraków, Sienna 12. —
minikański 4
8779 Karakuły, stan pierwszorzędny do Futro seałskinowe do sprzedania, Zwrot fotografii zapewniony. —
Pianino pierwszorzędne, czarne, sprzedania Kraków. Kolptek 7'26. Kraków. Długa 23. galanteria
Sprzedam rasowego wilczura tylko „15863“
pancerne krzyżowe piękny ton
Powóz nn gumach w pierwszorzęd amatorowi, nadto salonik nnwóeze- Separowany samo/ny. własny dookazyjnie sprzedam Kraków. Sie nym s anie do sprzedania Kraków
sny. smoking na średniego i żelaz mt'k. parcela, majster szewski —
miradzkiego 17 m 1.
8895 Grzegórzecka 15
4625 na łóżko siatkowe. Kraków, Wy poślubi panis niezależną, do lat Sń.
Futra męskie, futra damskie, per Tapczan
nowoczesny, dwuosobowy, czółkowskiego 3. boczna Słonecz Biuro Ogłoezeń. Kraków. Sienna
akie, seałskinowe, breltschwanzo- nowy sprzedam. Kraków, Dietla
12.^5-letni*'.
48»
nej.
we. żrehakowe, pelerynki, lisy sre 29*14. ofie.
nie z własnej winy,
Piec żelazny szamotowy (Daner- Separowany
brne, niebieskie, błamy, kołnierze Jadalnia używana, starszego 4644
fa brnnd). Fraków. Rynek Podgór nn rządowej posadzie, ze «f«r rzo.
oraz wszelką garderobę w dużym sonu oraz stół do ruletki do sprze
mieślniczycb. lat 45. bezdzietny,
ski 9. m. 5. międz.y godz. 9—11.
wyborze, cenach okazyjnych sprze
pozna w celu matrym. Panią o
dania.
Szczurek
Józef,
Kraków.
Pakryels czarne i marengo na fu szlachetnym
daje „Centrokomis,**, Krnków — Solarska 7. I. p
charakterze, do lat 40.
4647 tro, oraz mnterjał czarny, wszyst
Grodzką 9.
3862
niezależną.
Zgłoszenia wraz z fotc.
3ypialnia, Jadalnie, stołki, szafy 4 pieca. 3 kuchnie kaflowe, ogro ko wcina, zamienię na popielate, grafja, którą
zwrócę, klerowaó do
lub
sprzedam.
Kraków,
Lenarto
kombinowane i Inna nowe mehle dzenie siatkowe, sprzedam. Wia
4963 Gońca Krak., Kraków. ,,Nr. 4773"
do sprzedania Kraków ^tarowi
domość:
Kraków, Zybłiklewiczg wicza 3 m. 6. od 18—15.
Technolog,
lat
29, posada, ożeni się
śltia 44
99S5k t9/5. godz, 12—15.
4648
z panią, chętnie sfery kupieckie,
Dentystyczne gnmki podniebieńTapczany gabinety pokoje kom
ziemiańskie. Oferty: Gonieo Krak..
Matrymonialne
binnwane
jadalnię
sypialnie t ne
sprzedaje skład artykułów
Kraków. „Nr. 4761".
Irena Pyrkowa.
inno meble poleca Wytwórnia Me. dentystycznych
Technik drogowy samodzielny, lal
W
irsdnlm
wieku,
tntdłigent.
bil Kraków Melaelaa 4
9939k Kraków Asnyka 3
4649
27, pozna przystojną. »amodzielną.
Maszyna do pisania, prawie nowa Okazyjnie do sprzedania urządze Drzemyiłowlee. nieruchomość, po. Cel matrymonialny. Zgłoszenia!
do sprzedania. Oglądać Kraków nie sklepowe w bardzo dobrym sta zna w celu matrym. przystojną, Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 4762'*
zamożna
do
lal
30.
wdowy
nie
Podwale 52'4
Godz. 19 -1 8 1 nic Wiadomość: Kraków Łagiew wykluczone. Zgłoszenia, fotogra. Pozna matrym inteligentną mil*
4658
16—18.
178* niki. Krakowska 95.
duszę urzędnik zaparowa
Meble biurowe — poleca Stefan Patefon pierwszorzędny dwnapre- fja pod „Zmiana" do Biura Ogło bratnia
ny po 46-ce. Zgtosżenia: Gonio*
Igi leki, Kraków. Sławkowska 19, żynowy. z płytami, sprzedam. Kra szeń Krajna. Kłaków. Adoif Hider- Krak..
Kraków. „Nr. 4798".
809k
4685 Plata 46.
(wejście przca bramą).
245k ków. Kalwaryjaka 6/5.
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„GONIEC KRAKOWSKI** Nr. 1. Niedziela, 3 stycznia 1943,
Do 18-go stycznia wpisy na 2-mto- Wybitny psycholog z niespotyka Parkiety dębowe doąttuunoza. układa, Roman Uotpatokl BgzsbU togttyrosaieozny kurs maazynopiama i ste nym darem jasnowidzenia wizyjne sta ro cyhlljnujei K raków , S z p ita l cję ozikwlmą . wystoiwtozią praca
nografii, oraz Jeżyka niemieckiego go. nieomylnie przepowiada prze, na 9/L
4803 SzJtcIę Powszechną Nr. 21 w Kraprzyjmuje Seikrotocjnt Szkoły Han szlość teraźniejszość, przyszłość I Zamienię plaazoB granatowy w do towie.
4850
dlowej A. LLberdy. Kraików, Sena los zaginionych. Odpowiada listo brym stamto. na Liaa mulego. Zgl.: Skradziono KeuuuJ&artę Nr. VII.
cka 6, telefon 203-54.
463k wnie za zaliczeniem załączyć zdję
Gonieo Kraik- Kraków. „Nr. 4853" 133/534/42, Irena Staatmy, Uranowi
Stenografia niemiecka, polska ma cię i datę urodzenia. Jasnowidz
ec Mnie. ul. Reymonta 13, ma sta
tematyka, fizyka, chemja, jeżyk Johana. Lwów. Hartunggasse 80,
cji Grząaka koło Przeworską.
niemiecki
—
uczy
listownie
profe
Zguby
—
kradzieła
m
3
351k
Skradziono KeninUuartę. Marja Mi
OSŁABIA.)* ZDOLNOŚĆ
sor Kraków. Zielona 25/21.
4165 Niemieckiego przys. tłumacz. Kra
chalik. Kraków, Bromowitoo Mato,
SAMOOBRONY 0R3ANIZMU
Korespondencyjnie nauczamy ste ków, Sławkowska 8/68, 10—1. 4—8. Zgubiono toneblkę granatową ( Ul, Gnamtoziua 15. w drodze Rzenografii polskiej, niemieckiej i 25—30 tysięcy złotych włożą do wszystkimi dowodaimil na nazwi szów-Lwów.
4866
jeżyka niemieckiego. Informacje! solidnego interesu Jako gpólnlk. sko Płootoa Maria. Kraików, Bro- Zgubiono Kann,kartę Nr. III/167338
Ko-rMsDondencyjno Kurey Steno Zgłoszenia pod „850" Biuro Ogło. now-ioo Wielkte, UiL Woduiimocy- ora® kaiąiecekę ■ Ubezpieazolnl
grafii — Lublin, Narutowicza 37, szeń
Krajna. Kraków,
Adolf aklego 214.
4837 Społecznej na naawlsko ióięba Teo
577k SltraUziono Kennkartę Nr. 76 wy fila- Kraków. Slomccmia 27. m. 1po nadesłaniu zł. 1.— znaczkiem Hiitler-Plat® 40.
poomtowym.
500k Obrazy stare, zniszczone, bez pad. daną przez Starostwo Jasło na na. Zgubiono 18. XII. 1942 r. Bemm606k knrte — Arnaa Stokoc®.
Maszynopismo — Indywidualnie, pisu malarstwo zagraniczne, pol zwisko Ślusarski Michał.
4883
nowocześnie: Kraków Grodzka 27. skie — przynieś do fachowej bez Zgubiono Kcrartkiairtę Nr. 1929, Skradziono dnia 13. XI. 1942 r.
Nicmieckleno początki, konwersa płatnej oceny: Kraków, Łobzow wyataiwtomą prae® Sammctlgcnusln- na stacji w Krakowie Kemmikartę,
454 dc Sanok, na nn/zwisko Julian oraz Lane dowody osobisto na na
cja. Kraków, Grodzka 81, 4294 ska 6 Salon obrazów.
644k Bwisko Barhana Skowron.
Rosyjskiego betkeyj, konwersacji u- Miodosytnia „Pod Krzyżykiem" z Lewicki, Pakoąaówikn.
489»
dziiiela profceorka-Rosjanka, Kra linii A-B przeniesiona na ml. Li Skradziono Keiwn.kiartę w Worsoa- Skradziono w Krakowie 24. XII
manowskiego
31.
przystanek
tram
Dla przyjaciółki IniteiLigemtnęJ. go- ków, Dietla 21, m. 13.
wóćl wydaną w Nowym Tairgu na
4379
1942
r.
karty:
pomino-zmaiwozą.
pracy
•podsatnej. przystojnej. dobrej ro- Niemieckiego uczy rutynowana wajowy Nr 3 i 6. Codziennie kon nazwisko Zając Jam, Nowy Targ, 1 Auswoioy nocny i dzienny, na
— gra poprzedni zespół. 2711 Królowej Jadwigi 44.
645k
dzjny. lat 38. posada, saukiam imte- nauczy oialika
Kraków,
Zielona cert
Stanisław Chmielowski.
Parkiet dostarcza. układa, cykllrau- Zgubiono Karto Pracy i naświtad- nazwisko
ligcuitinego męża a a stamtrwiśkni. 20, m, 2.
4758 je
Szczypezyk. Kralów, ul. Kalwa- cżeoiie mile.lana po-aiey na nazwi Skradzione dania 25. XII. 1942 r,
Gooleo Krak., Kraków, „Nr. 4739" Pan po cz.tcrdjaii.Btoe, pragnie nau
Kemakwato ma zuurwlako Roosilja
ryjska 14. tel. 187-70.
29S3
4894
Młoda, przystojna intelektualistka, czyć ale niemieckiego, godziny wie- Dr. Dzioba Andrzej ordynuje w sko Lepa Michał. Skrayozów. 649k 2»k.
posada, szata bratniej duszy do czorowc. Oferty: Goniec Krak., chorobach kobiecych I położnic Zgubiono 23. KII. 1948 dokumen Skradziona Kemmkamtę ma moswisko
Kraków.
„Nr.
4798".
wspólnej pracy w walce z raiewio.
twie: Kruków. Asnyka 8-6
3592 ty osobiste: Kairtę rowerową. Kar- Emillja ścialo. wywtawtoną w Trąb
4897
den Cel matoymonjailny Zgłosi.: Potrzebny profesor, któryby mógł Przeprowadzki ora® prtewós towa ię Pnacy, wydaną prao® Urząd kach.
Goniec Krak.. Kraików, „Nr. 4784" wyuczyć na harmonii pianowej, z-a rów i fortepianów wykonuje Jak Pracy w Tarnowie, książkę Ubei- Skradziono U . XII. 1940 w pocią
Który a intoldgemlnych. na posa wynagrodzeniem piemieżnem albo dawniej, fachowo I solidnie Michał ptocealni Spoi. Tarnów na naizwi- gu miedzy Kazim ierzą a Ozudsymofrt7k wicami Kemukaitę, kartę rajeelra.
dzie, rozjaśnił dni Nowego Itoku z calem utrzymań tom. — Goniec Zieliński. Kraków. Grodska 9, sko Udroń Jan, Łękawica.
młodej, przystojnej, na rządowej Kruk.. Kraków. ,,Ntr. 4848".
m. 12.
8764 Zgubiono legitymację strażacką__ oyjma na naj-wieko BLrtlak Zofja,
Lekcy]
nicroicok/ego
dla
początku
4993
posadzieł Cel maitrymoojailny. —
Plony, rysunki kopjuje. przeryso Julian Pola- Skrzydlno, pow. Li Kraików. Emirua 8.
4689 Zgubiono kartę roopoosiawozą
Goniec Kraiku. Knalków, „Nr. 4842“ jących. matotraotyllni- geometrii, fi- wuje szybko Elektryczna Kopjow- manowa.
wyższej, wencltach praedmlo nia Planów. Kraków. Starowiśl Skradziono Kcnnkoirtę. świo«ieclwo dniu 23. XII. 1042 r. w Kolwmrjl,
Witowa, lat 24, szczupła, wysoka, zytki
tów w zakresie szkół średnich każ na Nr. 12.
8842 pracy na natzwinkin Ozyiowoki Au kisiążkę inwalidzką 1 wojskową,
przystojna. Jedno dziecko. własne dego
koirepetyeji w zakresie Nowy Rok oo przyniesie, powie gust. Rajsko, p. Swoozowttoo.
odpis patentu, karto zapotrzebowa
mieszkanie umeblowane, kawałek szkiól tyipu.
powszechnych — udzielają
na buty, urae 268 ał. wraa
gruntu. pozna pana w eelu ma tanio 1 sumiennie rutynowani ko grafologini. Kraków. Krakowska Zgubiono Kcmmikiartę Nr. 1/26767 zniaportlolcin
skórzanym. Zwrot za
na
nazwisko
Funakowską
Waierja.
trymonialnym. na posadzie, dc lat repetytorzy — przygotowują do 39/43, popołudniu, wyjąwszy ozwar. Skradziono dmiia 28. KII. 1942 do wynagrodzeniem:
Slkoga Ludwik,
tki.
niedziele.
8953
86. wesołego usposobienia, przystoj wBzel.kich egzaminów. Zgłoszenia:
Kleaza Doiaza 98, powiat Kraków,
nego, wysoitago blondyna lub bru Kraików, Krowoderska 42, m 1, Więzienie. Areszt. Kary sądowe. kumenty osobisto: kairtę nozpo. Zgubiono
w
dinilu
2U.
XII. 1942 r.
zmawczą.
kairtę
pracy,
nzwtrykę
śln.
Podania, zwolnienie odroczenie.
neta. Łaskawe zgłoszenia z foto godz. 10—13, 14_17.
4888
89H4 bu. naśwladcmemle rojediracyjne, na odcinku od wylotu ulicy Mio
grafią ktarowsó: Goniec Krak.. Poszukuje majeaha Jako korepety Kraków, Długa 31/5 popol.
Rozwody !tp„ szybko, tanio. Kra przepustkę nocną na nazwisko Zis. dowej prasa Starowiślną aż do
Kraików. „Nr. 4881".
tor, najchętniej w majątku ziem
Długa 31/5 popoł.
8965 lULskil Jam, razu, w Krakowie, ul. Ulówtuej Pocuty, Kennkartę, kartę
Inteligentna, lat 28, panna na po skim. znam opróeo innych, równiiae ków.
chorób wenerycznych Szlak 13. m. 31.
4741 pracy, legitymacje pnpwisintową
sadzie. zdrowa, dobrze zbudowana. Jeżyk niemiecki w słowie t piśmie. iSpecjalista
skórnych Dr. Halacz Józef, Kra Zgubiono Icgllymację służbową ko tśałiim wieltokich na naawiako
1 dobrej rodziny, z powodu bratku Zgłoszenia: Goniec Kraik., Kraków,
Uhwajlą Józef, Wieliicmka, ud. Koków,
Krakowska
9
4019
to
Monopolu
w
Gzyżyninoh,
Zna
znajomości ehcdalaby pomna/ pana „Nr. 4941".
Pióra, ołówki „Pelikan"' 1 Inne na lazcę prosti o zwrot Szeląg Miarja, ścioma 5/3. Zwrot za wynagrodzę,
tych samych zalet. dc Lat 36. Oet
Branice.
4749
prawia — kupuje: Skład papieru
niem4918
mailrym. GomiLeo Krak., Kraków,
Barnyczowa. Kraków, Krakowska Zgubiono Kunnkorte w poolągu Skradziono ml KcnmksTto, wydaną
„Nr. 4898".
Rółne
36/38.
telefon
212-04.
4036
Kraków
Gręhailów,
legitymacja
w
Borku
Fałęckim.
na
aoawieko
Kawaler na posadzie, były nanchem Fr. Jogałła. Kra ataażntozą. Tadeusz Graesiak, ur. Józef Dziedzic.
4917
ozycieil. lat 82, ożeni ale z panien „Maryla" Zakład repesacjl poń Pralnia
ków. Dietla 93.
.
4064 Grębalów, 2. VII. 1926. Znalazcę Zgubiono dnia 28. XII. 1942 r,
ką Inteligentną, debrą, milą, ładną, czoch pod Arkadami ul. Krakow Wypożyczam
Zgłoszenia: proszę o natyhmiałtowe przesiania Kiinwkurtę na naawiako Zdzisła
zgrabna, wzrost średni, bez prze ska 8. Podnoszenie oczek, dorabia Oonleo Krak..fortepian.
„Nr. 4988" na adres Tadeusz Grzesiak, (rręha- wa Kuryło*, sam. Kraków, Staro
szłości do lat 23. Majątek mile nie i doszywanle stóp, cerowanie Pióra Pelikan Kraków.
i
inne
reperuje
4998
łów Nr. 30.
4751 wiślna 77.
widziany. Zgłoszeniu tylko poważ pończoch. Szybko! Tanlol Dokind- chowo warsztat reparaeyjny: fa
Z. Zgubiono Keminkarte. metrykę ilu . Zguoiono Kennkiartę a* naawiako
ne, z fotografią zwrotną, ktoro- nlel Maria Wójcikiewiez
9359k Mysłakowski. Kraków-. Szpitalna 3 brną, fatografje. łaskaw y analamcą Wiktoria Horowtoo.
4924
waó: Poczta Łętkowice k. Słomnik, Dr. Kukulski Zbigniew ordynuje Farblarnls Fr. Jogałła. Dietla ,93.
aniie wynagrodzony. Dudek JA W dniu 30. XII. na ul. Grodzkiej
Dienslauswe is Nr, 81.
4899 w chorobach skórnych i wenerycz Dr. Danecki, choroby skórne 1 we zow
ze Ta, Gohojuo 38, p, Świątniki o godz. 17-taj zgubiona aostala
Kawaler lat 29, wysoki, zrównowa
4766 karto rozpoznawcza i Persomailżony, charakter spokojny, wesoły, nych: Kraków. SiemiradzJi.lego 3. neryczne Kraków. Starowiślna 48. Gómne.
Marta
Filipczak
Masłowska,
gra
Biurowa
i
szkolne
przybory.
ma
Zgubiono legitymację ■ fabryki auswoio ua nazwisko Kubiozok
fachowiec, miejska posada, lubią
4958
cy spokój, pracą — poszukuje pan teriały piśmienne, druki buchal- fologini, przyjmuje oodzień od tytomiu w Czyżynaoh. na nazwisko Bożena.
Władysław.
Kraków Zgubiono kartę ronpoanawosą wraa
ny tych eamyeh zalet, modniarkl, teryjne. naprawa wiecznych piór. 11—16. Kraków, Karmelicka 39 5. Kowalski
>
kartą
pracy,
wydaną
w
Krako
Inst.
Grafoiogjl
Naukowej
i
tądo.
Własne
nakłady
pocztówek8toŁeg
148.
4774
krawezynte pierwszeństwo. Cel ma
trymonialny. Zgl. Goniec. Krak. fan Kamiński, Krabów. Kraków, wego znawstwa pisma . Kraków. Zgubiono Ken/nkartę na naawieko wie na naawiako Sokołowska Ge
ska 18. telefon 114-38 .
9938k Floriańska 3.
4253 Tekla z Wiszów Uodula, wystawio nowefa. UcBotwogo mwiiazoę prosię
Kraków, „Nr. 4967".
Separowany nie z własnej winy, Pasy brzuszne — ciążowe — po Grafolonlnl poradzi we wszystkich ną praez komisarza micjskbtgo o zwrot: Fabryka Pischingwa
4953
4775 Podgórze
lat 82. wzrost średni, charakter ła porodowe — pooperacyjno, wy sprawach życiowych — Kraków. w Kalwągjt G/218.
4258 Zgubiono dowód tożsnmośrt konia Skradziono Kennkartę ns naawieko
godny. rzemieślnik, camodzielny. konuje R. Bogdanowie*. Kraków, Dajwćr 25/15. II piętro.
4072 Paniel Maszynki do mięsa napra na noBwIako właściciela Miś Syl Kopijka Marja. Kraków, Biemktowarsztat praoy, poszukuje panny, Grodzką 2 w podwórcu.
wstawienie pary wia fachowo Szlifierniu Myszków- wester. Krzealąwtoe.
4951
4778 wiozą 8.
wdowy, separowane nie wykluczo 2.75 zł.10 kosztuje
gr. od oczka ezpresaem. skl. Kraków. Dietla 46.
4273 22. XII, w Przechodzie ulicami: Skradziono Auawole, wydamy prze*
ne do lat 39, majątek nie odgry stóp.
Kraków.
Matejki
5.
4485
Kuiniiet Ukraiński na nazwisko
wa poważnej roli. Cel metryiuo- Szczury lepi masowo Zakład Hi Maszyny biurowe czyści gruntow Starowiślną. Sehastjams, Wawel
nie, przerabia, odnawia speojnli- w stawne Kościuszki, zgubiono Kopijka Marja.
4951
mjalny. Zgłoszenia: Goniec Krak.,
gieny. Kraików. Szewska 21. 4067 sta: Zychowicz. Kraków Felicja czarną torebkę wna® z. Kenn,kartą Skradziono Kanukartę na naawisloo
Krników, „N r. 4966".
Nowoczesna
Szlifierniu
uołowulnek
21
4275
Młody, 22-letni, przystojny, rze
n» nazwisko Salomea Kukuczko- Białoruska Jadwiga- Kraków, ul.
mieślnik, pozna panią do 18 lat, eza wykonuje wszelkie roboty. Szczurowski, zaprzysiężony biegły, wa. Biiełany, wodociągi wraz z Zamkowa 4.
4946
milą Inteligentną, cel matrymo Specjalność narzędzia chirurgicz otwiera kasy pancerno, prowadzi gotówką przeszło 590 zł. Uczci Skradziono Keminkiart* Nr. 622,47,
ne
i
fryzjerskie,
oraz
naprawa
za
nialny. Zgl. Goniec Krakowski,
pracownie mechamlcmno-ślusarską wego zmailąmoo błagam gorąco o poświadczanie Arbcitaamtu Nr 901
palniczek. Kraków. Starowiślna 33 Knafeów-Podcórae. Dąbrowskiego 1 zwrot zguby za wynagrodzeniem. nnświadcoenię firmy „Bata Zweig
Kraków, „Nr. 4942".
6892k telefon 189-61.
Który z panów zajmie ale miłą. Tyliński.
4307 Zagubiono dowód osobisty (Aus- stalle" Nr. 122, na naurwieko Janik
Inteligentną 40-letnlą. z córeczką, Podania, tłumaczenia — Kraków, Plony kopiuje, fotokopie doku weis). zwalmkttnile z niewoli nlemle. Kaaiimiera
4945
Hiiltfik mentów wykonuje Zakład Rysow- edniej. odolnek zameldowania po- Zgubiono Keaznkarto, zaświsdozenie
własne miesriksmle. Cel matrymo Hasztnwa 10/1
nialny. Zgł. Goniec Krak., Kraków Futra, lisy płaszcze, kostiumy, nlcłwn Technicznego, Kraków, ul twierdżemie wniosku o zagubioną laarty pracy, legitymację nikolną
„Nr. 4933".
bieliznę przyjmuje w komis A. Szewska 24.
4312 kartę rozpoznawczą i knne doku oraz legitymację Uwudlenstu Jasio
Jeśli choesz wyjść znmąi zdecyduj Jaebimaki. Kraków Bożego Ciała Naprawia bez śladu nzzkodznną menty osobiste. ns
nazwisko dnia 24. XII. 1942. Zwrot doku
tle szybko i nnwiąż koresponden 4 (róg Dietlowsklej tramwaj Nr II. garderobę jedynie Tkalnia Sztucz Chmiel Tomasz, Kraków. Wolności mratow: Burzyli Adam, Mclertaa
cje z wiernym przyjacielem serca, Zarząd! Grodzka 14. III piętro.
na Kraków. Starowiślna 43.
15. Stara Olsza,
4789 29, m. 13. Kraków.
4932
bratnią duszą; może być starsza, Janina Marchllk. wytwórnia para Kapce (same wierzchy) z powie Zostawiono teczkę w tramwaju Nr Zgubione
legitymację, wystawiomą
miejscowa lub z okolic Kraikowo. soli wykonuje wszelkie naprawy rzonych materiałów wykonuje pra 2 z plamami — proszę o zwrot za przca
Bskolę
Meebamlozmą
w
Mam Lat 29, sfora rob., biedny. l pokrycia Kraków Krakowska 15 cownia cholewek. Kraików, ul. św. wynagrodzeniem: Kraików, Mlew świąlnuikacb Górnych na nsawl4375 ka 1-go 7.
Zgl. nleanonimowe z fotografią — Uprawniony grafolog Resma o- Gertrudy 14, m. 17.
4733
•bo
Stracboński
Józef,
ki.
111.
b
dyskrecja 1 zwrot zapewnione: Go nraeowuje ekspertyzy za zalicze Peletony, maszyny aparaty, in likrsdrlsno Ken/ntartę w dniu 13. Zgubiono Kuranta i tę, legitymację
niem
Nadeśllj datę urodzenia I strumenty muzyczne naiprnwia Za XII. na naawlako Hartaibus Mie
niec Krak.. Kraków, „Nr. 4999".
Uboap, Spot., legitymację kelner
Disma Adres: Kraków. Skr
kład mechaniczny Kraików. Szlak czysław, wystawiomą praca: Wi<'li ską na naawiako Kairoz MierayDwóch szoferów na posadach, po nróbe
pocat 81.
8431 k
4488 czka. Lamdrat.
4790 slsw.
4071
znała matrym. dwie panienki do Podania! najtaniej tłumaczy Ma Nr 14.
Lat 22, ładne. Oferty tylko poważ lewski Kraków. Pi WW Świętych 8 Fotokopie dokumentów, natych W pociągu Tumel-Kielce zgubiono Znaleziono dmią 28. XII. 1942 no
miast Bielec. Kraków. Karmelic kalażoczikc Ubecptocrsilmi Społeco- wą rękswicoke sauisrową s pra
ne Goniec Kraik., Kraików, „Nr. Bielizna męska s powierzonych ka
50 tel 187-10.
4491
| karle roapomnanrerą. wydaną wej rukd do odebrania. Kraków.
4998".
materiałów na miarę, wykonuje Zapalniczki automatyczne napra nej
Limanowskiego 16/5.
4975
Wytwórnia Bielizny — Szczepan wią specjalistą w Firmie Mysz 26. II. 1942 r. na nor/wlsko Ja- Skradziono
K m ntartę 1 itokunuwigliSTZ
Maroianms. Prokoclim. Ko
Orłowski Kraków Starowiślna 8 kowski. Kraków. Dietla 46
4498 chanowskiego
Noclegi
Łaskawy znąilaccą ty na nsKwiskc Daiadcoko Wła
Znaczki pocztowa specjalnie wy Kapce, dostarczony materiał, wy nnneznny jeęt 7.
c zwrot
4791 dysława. Proszę « zwrot papie
katalogowane płaci najlepiej konuje „Julia". Kraków. Jasna 6
ocleni czyste: Kraków, Senacką soko
Zgubiono
d
n
ia
22
XII, 1942 w ko. rów.
4976
Świat
Filatelistyczny
Kraków,
Gabinet
kosmetyczny
Bahczyó10, przecznica Grodzkiej.
4502
lei Podgórze-Kraków Ksnmkmrtę na Skradziono Kennkartę ( legltymo.
oclsgl nlekrupujące. — Kraków, Floriańska 8'16 oficyna od 5-tsj sklej & Piotrowskiej, czynny od naawńsko Kcenyk Stefania, Wycią- oję kolejową na nazwisko Polod#89] k 9—12. 15—17. Kraków, św. To
Inga 26/3
3983 do 7-mej
162, powiat Kraików, poczta nlak Bronisława.
4996
masza 4.
4569 że
oclsgl: Kraków, Starowiślna 52/10 Podania. Kraków Orodzka 49.
Ruszczą.
4792
Po
niemiecku
i
po
polekn:
poda Zegarki, hiśu/terję.
polecą 8t. Skradziono Keunkartę na nazwisko
oclsgl: Kraków. Szewska 7/7.
zażalenia pisma: Blnro tłu Chwilkiowskil,. Kraków, Sławkow
oclsgl niekrepujące — Kraków, nia
Rozdzielnia I składy
Stefania
Szczyglowio,
Kraków,
'ielopole 13/4, I. p„ front. 4472 maczeń i przepisywania Kraków, ską 33. Wykonuje naprawy ze Panllóska 14. m. 11.
towarów apoływczych
Grodzka
40.
!)399k garków
4586 Zgubiono ksrfę rozpeanawozą4812
ściegi: Kraków. Starowiślna 37/4
na
w Krakowie.
Rozwody zgodne, niezgodno, pora Zamienię narolarskle spodnie datn.
oclsgl przyjezdnymi Kraków, dy
obrońca konsystorski dyptom, akie nowe. b. dohry gatunek na nazwisko Antoniina Ból w tram
'ielopole 24/4. II. piętro
4481 prawnik
waju.
4313
Różycki
Warszawą,
ni.
męskie
na
wysokiego,
kolor
obo
Jsn Kolaso, Kraków, Bożego Ola
ściegi — śródmieście: Kraków, Wspólna 49/4.
84»k jętny. Zglosr. możliwie szybko: Go Znuhiono kurta rowpoznawosą z do ła 7, nelef. 159-76. Handel towarów
snvka 5. Kowalska.
4483 Ciążowe pąsy hrznszne. poporodo
kumentami dmln 23. KTI, na PSniec Krak.. Kraków „Nr. 4R°9"
spożywraych
4924k
sclsgl: Kraków. Zamenhofa 918
pooperacyjne, wykonuje B. Piychoęrafoloę Mamotó. mlstra zwizkn Józefa Siwrlńaka. Kraków,
p oficyny.
,
Ś484 we.
ni. Włóczków Nr. 6.
4814 Wilczyńska Franciszka. Kraków,
Bogdanowicz.
Kraków,
Grodzka
2
przepowiedni,
wydarzeń
życiowych
sclsgl tanio _ śródmieścia: Kra- w podwórcu.
4867 poradzi wszelkich sprawach. Przyj Znubllsm Kennkiartę Nr. 18044 PI. WW. świętych 7, t«l 186 65,
iw. Krupnicza 14/5.
45(11 Podania niemieckie, potokfe plaże
towarów kolonialnych, ko
muje codztonnic nd 10—5. Pisom- w Lróezaeh. Prosie c zwrot za Skład
sclsgl ogrzane łazienka: Kra- biuro
4923k
wyms grad wantom: Godnie Marł*, i rzennych i delikatesów.
Kraków.
Szewską
24.
4868
>w. Zybllkiewicza 5/122.
4508 Dr. Piątkowski Władysław, Kra nie za zaMeMWam, podań dato n- Rrody. p. Kalwaria
4815 | Alskzandsr Gramatyka. Kraków,
rodzenla 1 pytania Adres: Kra
•clsgl: Kraków św. Jana 80/4. ków. Floriańską 10. tel. 194-72.
ków. Adolf Hitłer-Pletz 46/5, TT1 Skradziono torehke dmmaką na sta- | Mały Rynek 7 Rejonowa aprardnż
Kraków. Lttbw® 19/5.
4926k
4678 i ek( Grzegórztkl-Koemyreów dnia 13. I towarów spożywczych.
•e,sgl: Kraków Wielopole 5/5 Psyrhonrafolog Lurandii przepo P-. skr. poczt. Nr
1942 r„ w której zmajduwała I Kazimierz Bsrtnsrtwzki. właści
»kć| tylko dla przejezdnych obok wiada przyszłość, mówi o losnch Dr mód. M. Bednarkowa apocją- XII.
zaginionych, podać dane urodzę, listika w chorobach skórnych, we- sle Knn.n.lnnn'n na raizwięko Flo- cielka Irena s Gmhowokich Weforea: Kraków. Kurniki 8/7.
rentynn Baran. Krników i 49 zł. borowa, Kraków. Flogjańską 49,
Klagi inteligencji: Kraków. Rą- niia i pytania, przysłać 10 zł. na nrtycznych 11—1. 4 _ 5 . — Dr. mod
gotówki
ł831 i tel 112-21. Handel towarów kolo
Iwiłło-wska 14/2.
4744 odpowiedź. Adresować: F. iłytko- Franciszek Bednarek, choroby we Zgublrno legitymacje Nr. 27. Ja- j nialnych,
win. wódek i dslitara
Luirandi,
Warszawa.
Skrzynka
wnętrzna
4—5.
Kraków,
ul.
SloroK afli: Kraków. Floriańska 3-8.
lochą
Marian
Kraków,
Praegorza, zów Rok sntożenia 1911.
4929k
642k wiślna 21. II. p.. tel. 101-59. ł ą 
•elegii Kraków. Krupnicza 28/2. pocztowa 065.
tv.
oddalał
100'6.
4840
:
Dr M Drozd, choroby kobiece 1 czenie diaterm ią
4690
Woiciech Olzzowtkl. Kraków. Piso
położnictwo. Kraików, uł. Staro Mnzrynkl do micąą najlepiej wy Skradziono ml 18 XII. 1042 r. i Marjacki 3, telefon 161-47. Sprzę
wiślną 32. tołefoo 118-26 .
4895 konuje sriiflerniis noży E. Mysz portfel z Kennkairtą. wydaną w to* artykułów spożywczych na
Nauka l wychowanie
Po niemiecku przepisuje wszelkie kowski. Kraków Bracka 5. oraz Podgórzu legitymację, orzeczenie tarty rejonowe 1 dodartkowe. 4927k
lckairskiic ronty wypadkowej, wy
Wplay na Koncesjonowane Kursy proce, ćwiczenie maazynopisma: naprawa zapalniczek, wykonywaną dano praez rłbe/pleeznlnie Spot, na
' Svn w Krakowie. Znany
4760
Kroju i Szyola. nauka rozpoczyna Aksman. Kraików. Jagiellońska 7. { nrzcz specjalistę.
nazwisko
Jnp Wiwiąw, Kraków- z kład wybornych towarów kolo
się 7 stycznia. Kraków, ul. Grodz, Kuchenki żelazna wykonuje śiusar- Grafrlcnlnl doradzi najtopiej każ
nialnych,
artykułów pierwszej po.
Podgórza.
Hetmańska
4
m
4.
demu. Przyidż le ł’ł m asz l»’.-t»ę Zgubiona dnia 23. XII. 1912 r. tozeby. oraz dobrych win i likięfca 68. II. P.
4550 nia. Kraków. Krowoderska 53.
wyuczam y
Stenografii polskiej, Pzy ąc wychowu t tresury przyj- kłopoty — oodz.Leń 9—17, Kraków portftil wraz z dokumentami: ma- row
1928k
Kupno I sprzedaż oraz Rakowicką 6 m. ’ 3. parte.'kój tryka urodzenia, świadectwo matu,
niemieckiej, oraz lezyka niemiec niuic
Kraków. Adolf
Pen, który <tn'a 12 grudnia echo- ryczno i 590 zt. łaskaw y z.ns'lnzo,a
kiego droga korespondencyjną — komis Hodowlą psów rasowych
Ili
HerPlato
44.
gktad
znanych
94tl5k la wieczorem, nrzymiósl na ni. Ką- oroszony c przesłanie dekumemfów
Informacja:
Korespondencyjne Kraków Traugutta 29G
Kursy Stenografii Lublin Naru Parkietów cykltnowanle. układa, azteilańską 17. Aleksandrowi W6J- pod ndre«em: Czesław Kawała, z solidności towarów kolonialnych.
nlknwi list oraz, portfel, proszony Kraków. Mitory 12/8.
nie nowych na prowincji w miej
4813 Jodowskl Marian. Kraików, Kaltowicza 37. ż» nadesłaniem 1.— zł
smaczkiem pocztowym
9969k sen. Wiadomość: Firma Słowik, jewf o zgłoszenie stę tamże celem Zgubiono Keonkartę Nr. ITI/18059T wsryjska 8. Znniua firma z solid
Lekcle fortepianu
wszystkie sto Kraków Szewska 24. telefon 157 22 ndzlntonla newny-h wyjaśnień.
K ucharski Z ygm unt.
4840 ności artykułów pltc-wszoj potrzeby
94ll6b Urzędniczką państwowo przyjmie Skradziono torebkę zawierająca Kawalersko
pnie. doskonała metodą doroatym (nd 12—13 I od 17—18 tej)
Jadwigo. Kraków,
i dzieciom; prof. C***J*T* WlI- Pieczątki gumowe, zzyldy oraz ładne mfb'e na nrzseheapa.n tą .
Kennkartę na nazwiakc Wanda Miodowa 22. telefon 121-50 Rejo
4772 Kapeg.yóska w Llozdcaęh. róźnę In nowa sprzedaż towarów spożyw
ozyńska.Kraków, Adolf Hltler-PIatą grawury maszynowe Sieprawskl. Krakó: SLaraorlślna M ^l
9868k Blyskawlcsna z.ąmkl i zatmaaki do ne dcwo<1y ora® zegarek damski czych, oraz sprzedaż towarów ko
87. m. 6.
,41»k Kraków Grodzka 86
Do IS-go stycznia wpisy, ń* 8-raie- Pluskwy oraz, wszrtkle robactwo żnicgowoów. butów, tr rebek, toczek srebrny "przejmie proszę o zwrot lonialnych l gospodarczych. 7837k
•toczn» kursy handlowe dla. począt wraz z zarodkami tępi radykalnie i glctrów naprawia ZakłRd szr-w- Kenukarty 1 zegarka, który jest
4910 pamiątkowy, za wynagrodzeniem.
kujących i zaawansowanych Przyj gaz ,BF". oraz odszczurzanie prze- ski. Kraków. Szpitalna 26.
dezynfekcja
„Azot", Wypożyczę ewent. kupię filmy do Adraa: Liszki pod Krakowem
muje Se.larrt3ir.iat Szkoły Handlo prowadza
Kawiarnie I Cukiernik
anaraitu „Patho Baby". Zgłoszę, Wanda Knoezyńskn
4860
wej A. Liberdy, Kraików, 8ona/ka Kraków. Dietla 19/7, tel. 217 48.
8. telefon 203-84.
4R2k Podania— Prośby — Tlumaozenla nia: Kraków TryaWaraka 11. By. „gubiona Konoiką.rte ną_narzwi«kn Kawiarnia I Cuktornls Zamkowa,
4930 Włośnik Mieczysław. 27, XII. 4860 Kraków, ul Grodzka Nr 45, polecą
Do 15 stycznia wpisy na 3-mte- Tłumacz przysięgły Mgr Jan Woj- strąk Jan.
Do dobra© zaprowadzonego przed Zgubiono dnia 1. XII. 1942 r. znakom
sioczne kursy nowoczesnej księgo łyna Kraków Starowiślne 8.
ite własnego wyrobu i-lsrta
wości. stosownie do zarządzeń Wy Wodociągi, kanaliaaojs. centralne siębiorstwa poszukuje spólmlka z w pociągu Krakńw-Boohnla Kemu, I torty Muzyka rozrywkową IHRlik
działu Oświaty 1 Nauki Dystryktu ogrzawanio, pompy podwodne, sta gotówką 60.000 z.l. i współpracą. kartę wydaną w Bochni Nr. 6346, Kawiarnia „Pani" św Janit II,
Krakowskiego — przyjmuje 8ckre- cje hydroforowe dostarczamy I Zgł.: Goniec Krak- Kraków. „Nr. oraz Inne papiery, jak: Empfangs- telefon 2112 .12 Codziennie o 18 tej
tairjst Szkoły handlowej A. Liber wykonujemy Installations - Indu 4982“.
besliitigung, świadectwo przemy muzyka rozrywkowa, w Irody so
dy. Kraików, Senacka 6, tel. 203-51 strie Anstalten. Ing. J. Stanek. — Ziemianie) Starszy agronom ogro. słowe na rok 1942, oraz zezwolenie boty niedziele: piosenki W nieLekcle
grafoiogtozne zaprzysię Krakau. Alto Welchselstraąse 32/8. dmiik (uniwersytet), posiadający ka- koztatoemia uczennic w waraztaele , dzieje o 12 muzyka poważna —
253k nltal. przenośne cieplarnie. Inspek. na nantwisko Trojanowska Marja, , Smaczna kuchnią domową wybo
żonego. znawcy — teł kerespop- Td. 214-45.
dencyjnie Kraków. Floriańska 3 łnltgowcs, obuwie i wszelkiego ts. poprowadzi do spółki z właśel. krawcowa. Bochnia, Gołębia 11. _ [ rowa trunki
llT4k
Nowe Koncesjonowane Kursy Kro. rodzaiu zamki błyskawiczne oraz nirtem rentowne ogrodnictwo han Łaskawy znalazca proszony jest o i Cukiernia Kaprys" aostala urndlowe. Zgłoszenia: Goniąc Krak.. swrot dakumontów pod pewytazym . ohomions w Krakowi* pr»y Kra
Ju i Szycia rozpoczynają się. iane roboty przyjmują. Kraków
Kraków. Konarskiego 82.
8549 Szpitalna 30adresem aa wynagrodzoniazn. 4879 i kowakioj L
8255 Kraków. U łr. *874".
1
149k

SALIPYRIN

HMEflMMII.r.
Afiliacja banków.
Dresdnar Bank. Btrlln.
Llłndrrhink Wian AG. Wlsn
KRAK6W.
Adolf U ltls r PLats 44
Telefon 136-40

Oddział w Tarnowie
nllca Watowa 12. Telefon 363
BANK DEWIZOWY
Porady we wazystkiob sprawach
ptenlężnyoh 1 finansowych
Od roku 1918 w Krakowi*

P IE C Z Ą T K I
GUM OW E w y k o n u j* r z y b k o
J. WldllAsbl Krskćw. Orodzka M .

Przyjemną
data,

suchość

utrzymującą

tlę w oiągu oaiego
dnia, uzyskaas przez
codzienno używanie:

Vasenol
pudru <ln ciała

D r . T . .^ lic h n ie w ic s
Choroby kobieca — położnictwo.
K R A K Ó W . A . POTOCKIEGO 12.
Tslażon 1Mb*3.
4020

Gruźlica pluo Jest nieubłagana I
corooinie nia robiąo różnicy dis
plol, wickn I stanu, kosi mlljoiir
ludzi. Przy zwalozanlu chorób płu
cnych
broncbltu.
uporcsywegfl
meczącego kasiln grypy t t. p.
stosują pd lekztrs*

B A LSA M T R IK O L A N ,
który nlatwiająo wydslelanls się
plwocin, wzmacnia organizm I sa.
mapoozucls chorego oraz powlek
ała wagę olała I nauwa kasie!.
Do nabycia w spteksch.
Zaras można
sprzedać
rt-*

v '*

!•
prssz
K O M Ił

Grodzka 59

M EB LB .

D Y W A N Y . TA P C ZA N Y
Dulsoa
M. P L B 0 Z O W B K I
K ra b ó w .
M a ły
R ysak
I.
Asystent S zp ita li św. Łszsrio

Marian Piechocki
Lskarz zpsclallsta chsrćb

skórnych i wenarycinych
ordynuje od 12— ' I 8—5
KRAKÓW. U L S TR A D O M S K A >7
(róg D ietla).

401S

TAPCZANY
G A B IN E T Y
pokoje kombiuowane.
jadalnie, sypialnie
i inne meble
poleca

WYTWÓRNIA MEBLI

JULIAN PYKA
K rakćw

ul. Starowiślna

21

P IA N IN O

fortsplsn krótki kunią u r u .
Zgłosi.: Oomilec Rrnk.. Kraków,
.Nr. 4990".

„GONIEC KRAKOWSKI** Nr. 1. Niedziela, 3 stycznia 1943.
W o tm posady

Dorhodząca do wszystkiego, wbreymainle, dopłata, może być ze spa
niem.
potrzebna
niatychmiant.
Kraków. Krowoderska 53/7.
Dziewczyną do m agazynu i sprzą
tania biuro. przyjme. J. Szumiń
sk.L. Art., elektroiechmiiczn.o. Kra
ków. Mogilska. 24.
4770
Panienką do pomocy w gospodar
stw ie lub dochodzącą do dziedkia,
przyjm e. Kroków, Rajska 22, fry.
Wer.
4858
Potrzebna natychm iast panienka,
wtok średmil z praktyką w sklepie
toonwemnym, um iejące po niemiec
ku pierwszeństwo. z całym wtirsyinnintem i mięsek funtem. Zgłoszenia
Pisemne: Kojem a Rolek, Bleńcayc® koto Kraików®, poczto Mogiła.
Potrzeba uezmiia do nnmitai imtroJuigatorsikiej i 2 panienki. Introligwtonniia St. Mrozia, Kraków, ul
K rupnicąa 8.
4915
Poszukują wychowawczyni włada
jącej językiem niemieckim
lub
francuskim do chłopczyka. 6-letniego. Zglosroemda: Kraków. Długa 43,
mtaszk. 5.
4962
Fryzjerką, fryzjera męekiego. uozennicą. przyjm e namRZ. Kraków
Pądstohów 32. Jaworski.
4742

Kupię kilka kilimów: Kraków,
K rótka 1.
2397
Kilim y, dywany kupuje: Kraków,
Obstugaczka cayslia, kiulikia po dżin
Brylanty, kupno, sprzedaż, zlece Długa 23, skle®.
(hctaninite. do ^wimotn-ego Niemca jmk
3605
nia solidnie: Chwilkoweki, zegar Potrzebujem y: futer, ubrań, klll
tra&bmia. Zgł.: uicdrleLa. 9—4, K ra.
m istrz-jubiler. Kraków, Florjań
ków. Krowoderska, 24/1.
mów. patefouów. kryształów. Owa.
eka 3.
4363 raucja szybkiej sprzedaży. Komis
Spawacza elektrycznego przyjme
Wózek spofftowy — przedwojenny Kraków. Plac Dominikański 4.
od zaraz. Zgłoszenia osobiste: ilew bardizo dobrym atan-ie z ccrat- Książki używano beletryst.. nau
tallw arenfabrik, Kraków-Dębniki,
ką 1 budką, kupię zaraz. Zgl.: Go- kowe. prawnicze kupuje K sięgar
Kilińskiego 17.
I25k
ulec K rak., Kraików, „Nr. 649>k" nia Trzećieokiiiego. Kraków. FlO'
Ślusarzy, pomocników Husarskich
Kupie garnek do gotowania bie rjańska 39.
i robotników przyjm io od zaraz
3899
lizny w dobrym stanie. Zgl.: Go Poszukujemy: futer, lisów, dywa
M etallwarenfabrik. Kraków-Debni’
niec Krak., Kraków, ..Nr. 4829" nów, kilimów, nakryć srebrnych,
ki, Kilińskiego 17.
I26k
O<1 dnia 1 dx> 4 stycznia 1?M8:
Kuple szalkę biblioteczną, oszkilo maszyn „Singera". patefonów. płyt
Krakowska Kotoj Elektryczny —
na. Zgl.: Gornieo K rak., Kraków, „Centrokomis"
Knaków.
poszukuje
do
pm
^y
rze*
Kraków. Grodz
APOLLO
„Nr. 648ik".
miicśln Lków kwalifikowanych i po
ka 9.
3900
Obrazy znanych malarzy zakupię. Za gotówkę kupuje ubrania mę
Sw Tomasza 11 — Telefon 111-20 mocni rk ów wszeilfcfah kiatcgoryj.
Place najwyższe cezy. J Brachei
OpŁaly w/g taryfy. W kuchni za*
skie chloniece. płaszcze, suknie,
ILUZJA
balon Obrazów. Kraków. Flo obuwie, kapy, kilimy, dywany:
Brigi.t tu Hornej', Johannes Heoslers. Wantowej wyda je się cod?,lennie
riańska 8.
5445k Kraków, Krakowska 4, sklep
cieple posiłki. Zgłoszenia o«obi«te
Dywanów perskich poszukuję — Krawczyk,
3916
z dokumentami: M iejska Kolej
Place
najwyższe
ceny:
J.
Brachei,
Książki wartościowo wszelkich za.
Elektryczna Knaków. Biuro Per
W ANDA
Salon Dywanów Kraków. Florjań
kresów
kupuje,
płacąc
dobrze:
sonalne
św
Wawrzyńca
13
Nr.
9,
Sw. G ertrudy 5. — Telefon 173-06. I I piętro.
ska 8
5610k A ntykw ariat Adam. Kraków, Szpi
518k
WSZYSTKO OLA GLORII
Przyimuja do komisowej sprzeda
talna 5.
3990
Potrzebna slnaąoa s gotowaniem
ży. oraz kupuje obrazy, perskie Książki wartościowe, herbarze, emLaura Solarl. Johannes Riemann. do aaimotmed oaoby ua prowincje.
dywany makaty, świeczniki mo cyklopedje kupuje plącąc najlepsze
Zg-łow..: 2 i 3 fttyczmiA Kraików,
siężne, antyczne meble itp. dzie. ceny: A ntykw ariat Adam. Kra
ul. św. Krzyża 3/9.
4816
Ż A R Ó W K I O S R A M -B
SZTUKA
la sztuki, porcelanę, oraz cale ków. Szpitalna 16.
3996
Dziewczyna do wazystiktogo z gozbiory. „Der Deutsche Kunstla
Obrączki, pierścionki, łańcuszki
towomiem, potrzebna od zarao.
$w Ja n a 6. — Telefon 163-20.
dużo św iatła - mała prądu
den" Krakau. R anptstrasse (Staw
złote kupię. Kraków, Plac Wolni-Kroków, Kairmeliickia .56/4. I. p.
IIURA. ZOSTAŁEM OJCEM
kowska ) 10 - tel 186-87 9648k ca 14 w podórau, pracow nią
Posad poszukują
Przyj me czoliadniika. po-dręczną do
Heinz Riihmann, Carola Hóhn.
Porcelanowe serwisy, szkta. kry Pianina lub fortepian kupię, pła
kinawieotwa dnimsłKAeigo. Kraków.
cę najwyższe ceny KwlatkowskL
Słiawikowskin 30.
4820 Drogi,ta, lat 46, dobry kupitAo 1 ształy kupuje: Kraków, Stradom
organtaator.
poaz-uknje zajooia. skia 18. Skleu z porcelaną.
164k Kraków, Szpitalna 20 22. sklep
Przyjme
dłużącą
do
wsaysbkiitfgo
UCIECHA
Akcje — Tram w aje Łódzkie, Rudz. Kupule używaną garderobę: K ra
z gotowaniem od 15 wtyozmia.. Zgl,: Goniec Kr»ak., Kraków, ,,Nr
.Starowiślna 16. — Telefon 125-16. Zgłoszenia: Kraków. Grodzka 3/5. 4290".
ki. Węgiel. 8aturn. Żyrardów — ków Bracka 10/7, oficyna.
4062
Srofer z 17-tetoią praktyką, w iem Bank Polski i Inne, kupię — Do- Obrazy, Kupno — sprzedaż, facho.
NIEBEZPIECZNA GRA
Lepsza służącą z gotowaniem., bez 10
lait
n
a
inotoracb
„Dieala",
po
Jenny J uro, H arry Liedtke.
prania, potrzebna. Kraków, Rynek szukuje • stałej posady. Z«T.: Go- brocki. Wurszawa. Alberta 12—9, wa bezpłatna ocena: Kraków. Łob
Poszukujemy wszelkiej garderoby
zowska 6, Salon obrazów.
4066
Dętoiiidkii 8/20 oficyny.
4<>80
K rak., Kraików. ,.Nr. 4808". futer, dywanów, kilimów, maszyn Kuple motorek elektryczny od 1—2
Przyjme chłopca do prakityki k«- nieo
Młoda,
ioteiLi^fmtma
biuralistka,
„Slngera". patefonów. płyt, „Cen- Km. z maszynką do siekania m ię
A TLA N TIC
flarsktoj.
Zgłoszenia:
Kraków
m wsEedfeiemi.t pra trokom is", Kraków. Grodzka 9.
sa. Zgłoszenia: C entrala Wag, Kra
S trąd om 15. — Telefon 108-82.
G rodaka 6/11.
4b77 otwmiajomiona
S A Ił ON S Z T U K I
cami
biurowemii,
biegła
msszyPopielicowe
jasne futro damskie, ków. Grodzka 15.
4090
Absolwenta
Politechniki
lwowskiej
OPERETKA.
najlepszy
gatumek
kupimy.
Zglosz.
miistka,
niemieeikil
średnio,
zmienił
poszukuje Fa Inżynieryjno-budo posadę. Pierwszeństwo: poważne „Centrokomis" Kraków. Grodzka 9 Filatelistom uzupełnia, kupcom ko
W illy Forst. Mania Holat.
misy,
kupuje
wszystko:
„Mnndue"
wlana n a ktarowroiiicae ebainowisko
Łask. z«ł.: Go- Maszynę do szycia w dobrym sta Kraków, Adolf-H itler-Platz 37.
Płaca dobra, pomtorooawnio zagwia- przedsiębiorstwa,
Kraik., Kraików, „Nr, 4864". nie knpię, Kraków. Adolf-Hitler Solidnie korzystnie sprzedasz i kn.
STELLA
mmitowamc. Podan/ia i odipiay dy raiee
TADEUSZ WIERZEJSKI
424k pisz pracz Komis — Kraków, —
K
ulturalna
dłułroltftaia
z«(rządezy- Platz 39. m. 4.
plomów kitirow&ó do Gońca Krak.
Lubicz 15 — Telefon 143-01.
4167
Bi pensjonatu, perfekt niemiecki, Chałupnicy II Poszukujemy sta Grodzka 59.
Kraków, — Stradomska L. Ił.
Kraków, „Nr. 4660“ .
łych
dostaw
waszych
wyrobów
Klatki
kupuje
E.
Filoua,
Kraków,
poszukuje
posady.
Oferty:
Garniec
ŻOŁNIERZ
Potrzebny mechanik gilzowy dla
Telefon 157-25.
..Eska", Kraików, Zielona 28.
św. M arka 21a.
4280
rak.. Kraików. „Nr. 4896".
KRÓLOWEJ MADAGASKARU
fabryki gilz „Dzwon**, Warszawa, K
Rosjanka
18 lat. csiteroleilnta Pianino kupię natychm iast pryw a Meble różne, kompletne sypialni®,
Lena Żelichowska. Micha! Znicz. Grochowska 354. tel. 10-11-09.
posraukuje odpo tnie. Cena, Firm a. Kielce, Bandur- jadanie, gabinety gotówkowo ku
Piętnastu stolarzy potrzebuje na szkoła handlowa,
453k pujem y: H ala Meblowa. Kraków,
pracy. Gontao K rak., Kra skiego 33, m. 5.
roboty wjskoye, akordowe. Rze wiedniej
ków.
„Nr.
4380".
Pochłaniacza do masek gazowych Grodzka 59, K rakowska 26 (wej
Początki w dnie powszednio o godz. szów. Zbyszewskiego 7. stolarnia.
knpnje
F-ma
„Gaiyochemia",
K
ra ście z bramy).
4292
Gospodyni
w
średnim
wiakm
»
13.30 i 15.30. W nicdziiMle i święta Dentystycznego technika (labo
527k Wszelką garderobę, bieliznę uży szafy, motorki, oraz wzmacniacza
o godz. 11, 13.30 i 15.30. Kino ranta), zdolnego przyjme od zaraz chłopczykiem 13-letmim, poszuku ków P ilarsk a 19.
Poszukujemy
m
aszyny
do
pisania,
do tychże
waną
kupię.
Kraków,
Dietla
19
..Apollo" i „Sztuka pouadto co na dobrych warunkach. Zgł.: Go je posady za utrzym anie i miesz
4304
Zet.: Gomteo Kraik.. K ra Wiczeiniia i czyszczenia zbóż i na- m. 17, praw a oficyna.
poleca firm a
dziennie o Rodzinie 11.
nitw K rak., Nowy Sącz „Nr. 244*’. kanie.
*ieu maiifei „Neiusawt", „Lanz" Maszyny biurowe: Kupno, sprzc
ków. „Nr. 4578".
Potrzebne natychm iast n.iewys®ko- Intynlar
starszy, długoletni prak lub innej — wszystkie w dobrym daż. zam iana, komis, najkorzyst W A N D O R WŁ., K raków
lone siły męskie, mające byó za tyk ogrzewniczo-wodociągowy
stanie. Zgloszeniia: Spółdzielnia niej: Dom Handlowo-Przemystowy
—
ul. Garbarska 4, Ttl. 124-4«.
trudnione jako dezynfektorzy po. przyjmie kierowninze stanowisko Rolniczo-Handlów* w Pińczowie. Eugeniusz Drescher. Kraków, ni.
Z g ła s z a ją c się ochotniczo
mocnicy Wyszkolenie nastąpi przez od lutego. Oferty: Gonieo Krakow Taczki
drewniane — okute i żela Sławkowska 6. teł. 226-90.
4305
W
ydział
Zdrowia
Publicznegozne, wszelkiego rodzaju drabiny, Kupuje za gotówkę: patefony. pły
ski. Kraków. „Nr. 4599".
do p ra c y w Rzeszy N ie 
WSZYSTKO KUPISZ Wiek możliwie
ponad lat 40.
kwalifikowana aiła biuro styliska i trzonki, drewniane mi ty, również płyty połamane, koce,
SPRZEDASZ
Zgłoszenie: Gesundheitsamt, K ra, Zdolna,
m ie c k ie j masz p ra w o w y 
wa. znająca buchaiterją, maszyno, seczki i łyżki do jedzenia, potrze kołdry, swetry, obuwie, gardero
ków. T heaterplatz 8.
558k pismo, obliczanie list plac, świad bujem y stale w większych ilo bę, futra, kołnierze futrzane, bie
najkorzystniej
przez
boru m iejs ca pracy.
Potrzebna fryzjerka, siła pierw
socjalnych (była kasjerka), ściach. Oferty wytwórców kiero liznę. kilim y, dywany i wszelkie
szorzędna do trw ałej i wodnej od czeń
wać pod „854" do B iura Ogłoszeń inno używane rzeczy, płacim y n aj
szuka
odpowiedniej
pracy.
Zgł.:
Wbraiz. Zgł.: Goniec Krak., Rze Goniec K rak.. Kraków, „Nr. 4637" K rajna.
Zgłoszenia:
Kraków,
Adolf-Hitler- wyższo ceny. Sklep, Kraków, K ra.
Kraków, ul. Grodzka 9.
szów. „Nr. 133“ .
559k Zajm la aie domem sam otnej osoby Platz 46.
613k kowska 36
4306
Poszukuje
fryzjera
męskiego, w Krakowie lub okolicy za m ie Futra, lisy, płaszcze, kostium y, Grodzka 59. Komis poszukuje do
pierwszorzędnego od 15. I. 1943. szkalnie, pamł uczciwa, kulturalna bieliznę przyjm uje: Komis A. Ja- natychm iastow ej sprzedaży futer,
Zgł.: Goniec Krak., Rzeszów „Nr
Goniec K rak., K ra  chimski, Kraków, Bożego Ciała 4, lisów, ubrań, jesłonelk. dywanów,
95**.
560k sympatyczna.
fróg DieGowsklej. tram w aj Nr. 1) obręcz/,w. patefonów, aparatów foto
ków. „Nr. 4824".
Gospodyni w średnim wieku do Panienka uczciwa szuka pracy do Zarząd: Grodzka 14, 3 p.
8060k Komis Kraków. Grodzika 59. 4382
mieszczańskiego domu w Przemy sklepu, cukierni lub dziecka. Zgł.: Filateliści! Kupuję znaczki, uzu- Kilimów, dywanów perskich, ży
dla
ślu. potrzebna. Zgłoszenia pisem Gonieo K rak., Kraków. „N r 4743". >etułam brakł, kupcom komisy: wieckich. fotoaparatów , kryszta
ne: Kraków, Krakowska 39/22.
Inteligentna Polka 96-lelniia, zno
skrytka pocztowa 391.
łów poszukujemy. Gwarancja szyb
pracowników fizycznych
Poszukujemy natychm iast do na jącą sie na pracy domowej, popro. Kraków, dywany
kilimy, antyki kiej sprzedaży. Ew entualnie zali,
szej buchałlerji i biura sprzedaży wonlai go«poi(lairsi:wo. najchętniej Obrazy,
i umysłowych
meble,
porcelana.
Kupno,
sprze
czki: Komis, Kraków. Adolf H itler.
ma szynie tek. kitóre w ładają perfekt u sam otnej osoby. Miejaoowośó daż. ocena. Salon Obrazów l dzieł Platz
12. w podwórcu.
4490
jeżykiem niem-kiokiiim i polskim i obojętna. Zgloszeniia: Goniec Kraik
K r a k a u , B u rg s tr. (G ro d z
sztuki „A ntyki"
Kraków. S tra Ubrań męskich, kostjnmów. płasz
bez z<arzutu piszą na maszynie. Kraików, „Nr. 4682".
dom
18.
tel
140-83
8911k
czy.
wszelkiej
garderoby
poszuku
ka) 60
W yczerpujące oferty z fotografią Rządcą z dlugwlebniią praktyką we Obrazy a n ty k ł dywany, kupno jemy. Przyjm ujem y komis. Sprze
należy złożyć na piśmie do: wzorowych m ajątkach, z ehlubne- sprzedaż
ocena: „P hryne" K ra daż szybka. — Komis, Kraków,
Tarnów, Goothop). 6
Stcyer - Daimłer - Puch V ertriebs mi świadectwami, sum ienny, ener ków. Sławkowska
6
9890k
Adolf H itler-P latz 12, w podwórcu
A ktlengesellschaft, __ K rakau, giczny, posznknje posady na op
R eichsh of, Marktplntz 13
1
Adolf H ttler-Platz 17.
598k dyua.rje od zaraz luh 1 kwietnia. Obraz sprzedasz najkorzystniej: Garderobę damską, męską I dzleWawrzecki Kraków. W iślna 9.
oięea. pościel bieliznę, buty i In
Transporty samochodowe
J a ro s ła w , Dietziusstr. 6
Fabryka Przetwórcza Metali w Zgłoszenia: Goniioc K rak.. K ra Gotówkal
K
apuję
używane
rzeczy
ne
używane
rzeczy
kupuje
I
pła
Transporty kolejowa
Krakowie poszukuje 3 zdodmyc-h ków, „Nr. 4688".
Przemyśl. Gworskistr. 9. •tokarzy
garderobę.
Kraków,
Grodzka
47,
ci
gotówką
koncesjonowany
sklep.
dla budowy przygoto Szofar, niemienkńe prawo Jazdy j skjep.
Zwózka miejscowa
8400k Kraków. Karm elicka 28
9401 k
wawczej I utrzym ania narzędzi do III. kl., kawaler, poszukuje po Dywany, kilimy, kapy na łóżka,
Terminowe za- i wylado
Kupulamy gotówkowo: ubrania,
ciecia i ciągnięcia. Stainowtako jest sady od zaraz. Zgł.: Oomieo Krak.
serwety na aloly. kupuje za go płaszcze, kilim y, bieliznę pościelo
wywanie wagonów
do objęcia naitychmrimst. Zgłosze Kraków. „Nr. 4830".
Flrm s M Pleszowekt. K ra wą. koce, zegary, lepsze aparaty
nia: Goniec Krakowski. Kraków, Technik mechanik, kawaler, bar tówkę
K r a k ó w , ul- Z ie lo n a 10
ków
Mały
Rynek
2.
9519k
fotograficzne, lornetki i inne w ar
„Nr. 7172k“.
dzo uczciwy, uzdolniony w każ
Telefon 162 36.
luh fortepian, krótki, ku tościowe rzeczy: Kraków, św.
Fabryka Przetwóroza Metali w dym kierunku, poszukuje jakie- Pianino
prywaiuite. Zgl.: Goniec Krak.
Krzyża 7.
4494
Krakowie poszukuje: 2 konstruk gobolwidk zajeciia. Zgl.: Goniec pie
Kraków. „Nr. 4865".
Gardęrobę, bieliznę, otniwie. kuptorów dla urządzeń maszynowych K rak.. Kraków. „Nr. 4854".
Pierwszorzędnych futer męskich, rfo-spraedaż: Knaków, Długa 32
i dla biura próduikcjL, 3 inżynie Szofer, Ftihnarsoheon III. kl.. szu damskich,
poszukuje Komis, K ra Patsfon walizkowy w dobrym sta.
rów fabrycznych z doświadczeniem ka pracy od zaraz ałbo później. ków, Szpitalna 11.
4871 ule kapie. — Zgłoszenia: Gonieo
w masowej produkcji części sztan- Zgl.: Gonieo K rak,. Knaków, „Nr.
Kraków Grodzka 25.
Pianino nowoczesne, stan bardzo K rak.. Kraików. „Nr. 4686".
eowamych i toczonych. Posady są 4862".
poleca: zegarki, papierośnice,
do objęcia na/lychmiast. Dla zdol Rolnik, kawaller, la t M. pracowi dobry lub krótki! fortepian, kupię. Kupuje szafy, stoły, łóżka, siatki
puder-njozki
nakrycia, biżute
Kraków, Rzemieślnicza 7
nych Rit fachowych przewidziane ty. sumienny, przyjm ie każdą pra. Zgłoszenia pod „Urzędnik". Biuro do łóżek, poduszki m ateracowe i
rie i tp. Skup starego srebra.
jest dojście do wyższego stanow i ce w m ajątku lub na wai. tylko Hupczyo. Kusków, Jagiellońska. 7, różno meble używane. Kraków —
Skrytka pootow s 182
Tal. 184-56
Der
TrouhSndor.
4754
Ubrań męskich pierwszorzędnych, Krakowska 35, sklep.
ska. Podania z wszystkucmi po za utrzym anie. Poczta Łąokó, pow
Obrączki, pierścionek lub łańcu
trzebnymi załączeniami uprasza Nowy Sącz, poste restante „Rol sukien wełnianych, poszukuje Ko szek
kupię. Kraków, Plao Wolnica
mis. Kraików. Szpitalna 11. 4876
famy olejne-laRicni emaliowe ale składać: Goniec Krakowski, nik".
4885
14 w podw. pracownia,
4053
Kraików. „Nr. 7170k**.
D« sam otnej osoby, poszukuje Kupla m ateriał w najlepszym ga Fortepian lub pianino kupi pry
wybitnie artystyczne wykonuje
4—5-clu monterów i 4—5 pomocni posady samodzielna. Zgłoszenia: tunku n a pijam ę, czarny z biialem. watnie ziemianin. Zgłoszenia K ra 
Kraków Florjańska 15,
ków instalacyj saniltarnyoh ? cen Kraków. Kopernika 30/4d.
4916 ewęntt. riieb icskii- Oferty: Biuro ków 1, Skrytka poczt. 137.
4785
„FOTO _ PRO ARTE".
tralnego ogrzewania, do robót w Em erytka samotna, kulturalna, Majewski. Kraków, pl. WW. św ię Maszyny do pisania, kasy kontrol
4818 ne. ognie trwałe, kupno, sprzedaż,
Krakowie poszukuje od zaraz f ir wdowa. lat 42, znająca wszelkie tych 8.
m a niemiecka, Kraków, Postfach 242 prace domowe, zajm ie sie gospo Książki kupnje. Zglosz.: Goniec wymiana. Juljusz Hecker, Kraków
Kraik,,
Kraków.
„Nr.
4674".
Złotników, srebrników lub brązów
Toczydła, Osełki
darstwem na prowincji, najchętniej
Limanowskiego 52.
4795
ników przyjm ie pracownia Stani
na probostwie Inb we dworze. Zgl.: Kuplę śniegowce damskie, wyso Kuplą lisa rudego- Wiadomość:
Szydlowleckio
sław a Sobika, Kraków. Plac Wol
Goniec K rak.. Kraków, Nr. 4757" kie, Nr. 37. Skrzydło, Kraków, Goniec K rak.. Kraków, „Nr. 4852".
dostarczają W Ę G R Z E C C Y .
4681 Wózek sportowy, stan b. dobry,
nica 14 w podwórcu.
3989 Cukiernik, długoletni pracownik Wąsowicza 10/6.
Szydłowiec koło Radomia.
Poszukują olły biurowej, perfekt wiekezych firm , szuka posady. Zgl.: Kuplę powieści K. Glińskiego: kupię. Zgl.: Gonieo Krak., K ra 
niemiecki, maszynopismo. Zgl.: Goniec K rak.. Kraików, „Nr. 4771" W Babinie. Boruta. Czarodziejka. ków. „Nr. 4857".
Kraków,
Basztowa
16/3.
4709
Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 4341” . Młoda, jnteUgeotna, zna niemiecki,
Kuplę książki: Dr. A. Bochenek
BIUROWE URZĄDZENIE
Służąca z dobrem gotowaniem, do zajm ie sie domom u samotnej oso Perskie futro kuple. — Kraków, Podręcznik Anatomii człowieka
pokoje kombinowane, ja wszystkiego,
potrzebna zaraz. Zgł.: by. Zgloszeniia- Goniec K rak., K ra K ołłątaja 3/16, od godz. 12—14.
tanio do sprzedania.
tomów IV. nakładem Polskiói APowielacz
i
maszynę
do
pisania
Kraków.
Zwierzyniecka
34,
—
ków, „Nr. 4810".
dalnie. sypialnie i inne
kadęm ji Umiejętności, Dr. Gu Riithor. Kraików. Dietla 39. gods.
restauracja.
4526 Inteligentna, lat 27, zmn jeżyk nie. kupie. Zgłoszenia: Goniec Krak., staw a Brosdka, Podręcznik A9—2. wejście n a prawo.
meble poleca
Kobietą uczciwą, wiek średni, do mieoki.. aznfca zajęcia jako pomoc- Kraków. „Nr. 3974".
natom jt człowieka. Dr. Paszkie
znjęó domowych poszukuję. Zgł.: niiaa de bufrtn. Zgłoszenia: Goniec Karakułowe futro piękne lub skór wicz Pstologja. Zgłoszenia: K ra 
ki kupię oraz aamodzial koloru ków. Jul- Len 58/5. Jadzia- 4869
Goniec K rak., Kraków „Nr. 4542**. K rak.. Kraków, „Nr. 4809".
Kupimy z wolnel roki
Praktykantów przyjm ie zaraz F a  Naucayctelka-wyebowawczyini,
n- elektryk (pawi). Nowacka, K ra Kuplę tapczan mało używany w
2 SAMOCHODY CIĘŻAROWE
bryka Auto-knroserji i Powozów niwensyteckie wykształcenie per ków. Zielona 25/1.
615k
bardzo
dobrym
stanieKraków,
pó
ton. w dobrym stania,
„OrLicki** Kraków, Al. Daszyńskie fekt niem iecki, przyjm ie posadę. Kołdry puchowe, wełniane, jedw a
Kraków, M eiselsa 4.
4901
na Tionzynę lub Diraol, dla
go 12 do poszczególnych oddzia O ferty: Kraków, tel. 186-52, od bne kupię. Kraków, św. Marka 19, Batorego 3. Gasiorski.
róg F loriańskiej, sklep tapicerski. Kupimy używaną dobrą trąbkę »y.
transportów dalekobieżnych. —
łów: ślusarstw o karoseryjne, ko 9—12-tej.
4050
Zgłoszenia: Gonieo Krak., K ra.
walstwo karoseryjne i powozowe, Kelner miody, eneirgloamy, znajo Zegar antyczny (nawet zepcuty) gnałową. Straż Pożarna, Osielca
4914
ków, Nr. 4851".
hlacharstw o karoseryjne, oraz sio. mość języka niemieckiego, bez na z muzycaką grającą melodje, alba k/Jordauowa.
dlorstwo l lakiernictwo.
4562 łogu poszukuje pracy, Łask, ofer z oleknem bioicm, oraz obrazy Łóżeczko dziecięce- kupie. K ra
Prof. Or.
ków.
św.
M
arka
19.
róg
F
loriań
Panienką uczciwą 15—17 lat. do ty: Kraków. Adolf-H ltlcr-Plata 13
KSAWERY L E W K O W I C Z
kunie Zapłacę najlepiej! Zgłosić skiej, sklep tnploersk-i.
4925
lekkiej pracy przyjm ie biuro. Zgł.: miesz. 16, Tadeuez Brończyk.
pocztówką: Partykow ska. Kraków- Motocykl 20° cm’, dobry stan,
ordynuje w chorobach dziecię
Kraków, ekrz. poest. 850.
4585 ?,ł , rr' f^ ^ w'adczony. IG lat jazdy, Łagiewnikl. Ulanów 377.
cych od godz. 4__5
kupię,
Zgtoszenla:
„Motocykl"
po
Fryzjera męskiego przyjmę. K ra  I I kl. poszukuje posady na wóz o- Wszelkie przedmioty najkorzyst
ków, Bronowicka 37.
4616 sobowy lub ciężarowy od zaraz. niej kupisz i sprzedasz przez Ko ste restante, Wiśnicz Nowy. 4931
Kraków, ul. Krowoderska 19,
M ateriał bielski ma pokrycie futra
Potrzebna służąca młodsza, goto Łaskawe zgłoszenia Goniec Krak.
Telefon 115-21.
mis. Kraków Grodzka 32
9741 1.20
m tr.. kupie. Zgłoszenia: Go
wanie samodzielne. świadectwa ko- Kraków, „Nr. 4934".
Komis, Kraków, Grodzika 32, przyj, niec
K rak.. Knaków. „Nr. 4747".
piAczn^. dobre traktow anie. K ra 
m oje do komisowej sprzedaży: M ateriał
popielaty, czaimy lub brą
ków. Jagiellońska 9, I p., m. 4,
ubrania, jesionki, fura, lisy, oraz zowy. gruby,
K u p n o n le ru c h o m o fc l
n a spodnie, knpię
od godz. 2—4.
4671
inne przedm ioty.
9742k
Gonieo K rak.. Kraków
Poszukuje sią od zaraz Inżyniera W illę w Zakopanem, K rynicy lub Kupule obrazy znanych artystów Zgłoszenia:
..Nr.
4748".
albo loch alka budowlanego do Szczawnicy m urowaną, jednoro polskich — płace lolidnłe Salon
Kuplę wózek dziiecdecy używany
budowy urządzeń sanitarnych w dzinną, skanalizowaną, kupi na
Sztuki WawTzeckl Kraków. Wiśl. Kraków, Urzędnicza 12/4.
4756
powiecie (odwszalnle, pomocnicze tycbm lnst Biuro P/H „Dom i Zie na 9
1506
szpitale epidemtozne). Oferty n a  m i a " , W arszawa, Złota 5.
3619 Ubrania, oraz, oddzielnie epodnls Futro damskie z czarnych perskich
leży kierować do Starostw a Po Kamienice, domy, wille, gospodar- i m arynarki, suknie, płaszcze zi baranków, wielkość 44, kupię. —
wiatowego __ Związek Gmin T ar •tw a, parcele kupuje „Informator** mowe męskie i damskie, kupuje Oferty: Gonieo K rak., Kraków
nów przy dołączeniu życtoryon
Kraków Pi jarska 19.
134k za gotówkę: Skup i sprzedaż uży „N t . 4764".
odipfflów świadectw i dowodu u* Kupie każdą realność, gospodar wanej odzieży, Kraków, Plao Do Koła gumowe z osiami do pla
kończenia studjów technicznych. stwo. miejscowość obojętna. Sko m inikański 1.
2529 tonu, kupię. Zgłoszenia: Kraków.
W ynagrodzenie według umowy. wroński Kraków, Adolf H itler- Koncesjonowany sklep kupna i Rynek Podgórski 11/3.
4777
Znajomość jeżyka niem ieckiego i Platz 39. tel. 158-GG.
4477 sprzedaży używanej garderoby o- .R ów nania E ulera" kuplę. Wbado
polskiego w głowie i piśmie po Dom-wlllę, okollcn Myślenice, Rab raz bielizny: Kraków, ul. Pierś- mość: Kowalik, Dębniki Dębo
trzebna.
637t ka, do J00.000, kupię gotówka. Zgł. cklego 4
3079 wa 16.
4781
Osoba bezwzględnie ucaoiwa z go Doniec K rak., Kraków. „Nr. 4882“ Srebro etara każdą ilość kuplę. Zaroi kuple nowoczesne urządzenie
.NflUSTUEWUIE BIEŻANO ó
towaniem do wszelkich prac do Parcelę budowlaną w Krakowie Zakład zegarmistrzowski, Kraków
kuchni, pierwszorzędny gliam, K ra. !
f ła Paleske o. Klelnan K. G
mowych, chętnie z Pomorza, po kupię od właściciela. Podać poło Długa 29.
3527 ków. T raugutta 16/9.
4811 j
szukiwana.
Zgłoozeodia: Rzeszów, żenie i wielkość. Zgłoszenia Goniec Frzylmlemy
tau b ela nnd Spirituslabrll1
wszelką garderobę, Kuplą maszynę trykotaraką do |
A snyka 16. Idwo.
638k Krak. Kraków, „Nr. 4836".
futra li«y. dywany, kilimy, obra
SKŁAD FABRYCZNY
swetrów. Kraków, Dłn- )
R o zn przad aź:
Trzech pierwszorzędnych kucha Kuplę gospodarstwo, sam ą rolę, zy kryształy, patefomy, maszyny robienia
ga 12/6.
4974 i
Warszawa. Żurawia 8/31.
rzy. jednego bufetowe a. mówią kamienicę lub część, parcelę lub do pisania, aparaty fotograficzne Wydzierżawią, lub kupię skład :
Srakan, Bnrgstr. 44, Tel-13080
telefon 829*28
cego po naemk*nkn. poszukują za dom. miejscowość obojętna. Zgło i inne rzeczy Sprzedajemy szyb galanteryjny lub papierniczy w
raz.
Rmts Stuben-K rakau.
Rat* szenia: Goniec K rak., Kraków, ko. Komie Kraków. Plac Domi d zieln icy 'p p lsk lej. O ferty: Goniec L
hnusplotz 6.
4967
Nr. 4959".
nikański 4.
3778 i Krak.. Kraków. „Nr. 4972".
Kupno

'l^saka jakość
aświaiowym
rozgłosie /

KUPUJE

O BRAZY
PYW AW Y
A W IY Itl

A

raieiony eisttryczne

„CENTROKOMIS"

BIURO
INFORMACYJNE

,T R A N SB»A A LT“

Fa EMIL GOLDWASSER

F O T O G R A F IE

Tapczany
g a b in e ty

Wydawnictwo „Goniec Krakowski1*, Kraków, Wielopolo L — Telefon 208-11.

