20 gr.

20 gr.

CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście J mm w 2 rzpaJtAob
(sierokośó szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla poran> £ cl cli w"’oy p0 20 groszy. „Marginesowe" po
złotych 8.— za 1 mm w 1 szpalcie (szerokość szpalty
,
45 mm).
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Atak niemiecki na lotnisko
w Górach Atlasu.

Tatusia" pczesiczeąa pcztd Atnetyką.

Berlin, 7 stycznia. W godzinach
łudniowych dnia 5 stycznia br. niemieckie

Projekty U. S. Ą. na Czarnym Lqdzie. — Punkt szczytowy walki pomiędzy
„Eurafrykq“ a Amerykę mieści się w słowie Tunis.
Rzym, 7 stycznia. Cele przyświecające
stanom Zjednoczonym w Europie I w A fry 
ce północnej są tematem artykułu, który
B?*InU*U*8r , i«^^r,<:cno" ul<ała* • • • * czato1 cax
wydawanetn
• " S * " ' " M r a oświaty Bottal.
W Afryce głos ma dzisiaj Rooseyelf. Tru-

[
Przypuszszać, by Stany Zjednoczone
i fi. r °T?ał u wjrprawć, .iak lądowanie w
Atryce Północnej podjęły jedynie z przyzj n wojskowych, nie mając ponadto żad
nego .dalszego celu na oku. Z jednej strony
Panuje zdanie, iż pomiędzy Stanami Zjednoczonemi i Wielką Brytanją uzgodniono
Program współpracy w Afryce, w myśl
ktorego
W ielka B rytanja pod generałem
Smutsem wykonywać ma na Czar
nym Lądzie władzą polityczną, a
Stany Zjednoczone gospodarczą.

Warunkiem zrealizowania tego planu jest
następujący postulat: zamiast ścisłej go
spodarczej łączności, jaka wiąże Afryką
z Europą powojenną,
Czarny Ląd oddzielony ma być od
Europy zarówno duchowo Jak i po
litycznie.

Różne obszary afrykańskie zjednoczone byó
mają w ..Unją narodów", zupełnie niezależ
ną od Europy, z wyjątkiem oczywiście An
glii, która pod względem politycznym,
Stany Zjednoczone pod względem gospo
darczym kierują tą unją.
Genezy tego planu doszukiwać sie nale
ży w okoliczności, w jaki sposób Ameryka
wyobraża sobie dekadencje Europy nie wy
taczając Anglji.
Europa prowadzi obecną wojną
celem wzmocnienia swego potencja
łu gospodarczego przy pomocy su
rowców Czarnego kontynentu.

G iełda londyńska i operacje
w północnej Afryce.
Sztokholm, 7 stycznia. Po haussie, jaka
w pierw szych dniach listopada w ub. roku
osiągnęła szczytowy punkt, w ostatnich tygodmioeh zaznaczył eią znaczny spadek
obrotów na giełdzie londyńskiej. Dal sią
zauważyć brak zainteresowaniu akcjami
przemysłowomi, zaś podaż znacznie prze
kracza popyt. Kursy akcyj obracały sią
w anikomych granicach. Jedynie niektóro
walory wykazywały większe obroty. W In
deksie akcyj „Finamoiial Tjmeis~, który
w dniu *2!k listopada ub. roku wykazał przy
118 punktach najwyższy stam w tym ro
ku, spndł w ubiegłych tygodniach do 116,
a ostatecznie do 117. Według informacji
z Londynu, spadek popytu na akcje, który

Amerykański obszar wpływów w
” ,f * ca tworzy wiąc olbrzymi trójkat. którego podstawa ciągnie slą od
Batburst do Leopoldsvllle, podczas
gdy szczyt znajduje slą w Massau.

M adryt, 7 stycznia. Biuro Koniora urzę
dowo donosi z Kairu, że wśród 11-tu ofiar
katastrofy samolotu, Jaka wydarzyła slą
w ub. poniedziałek, znalazł slą również
gtneral-m ajor Mc. Laughry, dowódca bry
tyjskiego lotnictwa w Egipcie. Jak już do

| akcyj giełdowych. Ponadto na zmniejeze-

ole transakcyj giełdowych wpłynąć miało
rozczarowanie z powodu przebiegu operacyj nosiliśmy, w katastrofie tej zginęła rów
bojowych w Afryce północnej, bowiem li nież lady Todder, żona głównodowodzące
czono slą z wlelkicml rozstrzygnięciami na
tury wojskowo]. zw.iązancmi z wysadzeniom go brytyjskiego lotnictwa na centralnym
wojsk i operacjami w Afryce północnej. Wschodnie.

Spekulanci liczyli sią zo stałem zaintere
sowaniem szerokich kół publiczności dla
nabywania efektów. Jeśli chodzi o poszcze
gólne grupy akcyj, to zwraca uwagą fakt
lopszycb notowań przedoiąbiorstw arm a
torskich i towarzystw naftowych. Akcje
południowo - afrykańskich kojwlń złota,
które przez pewien was stały słabo, popra
wiły sią po próbnych kum ach na rachu
nek południowo-afrykańsKi. Na rynku
obtigacyj zaznaczył sią w ostatnich tygod
niach również spadek notowań, jednakże
dziąki większym kupnoun portfeli, ponow
nie wzmocnił sią. Według opinji szwedz
kich kół fachowych, tego rodzaju kupna
mają na oclu ukryte imiparcie finansowo.

Eisenhower nie ma zaufania
do francuskich żołnierzy.

P an Stanów Zjednoczonych, zdradzają
niv..KU??enl nietylko Europę, lecz siebie sałn sin Pozostała cześć Europy bowiem zdotvm«»?ratowaś przez wygranie wojny, gdy
Rzym, 7 stycznia. „Po zniesieniu przez Eisenhower przyjął dowódcą b. ezorwonej
,|7ioCnvaem Anglia w każdym wypadku betizie Przegraną.
Hiszpanją w czerwcu 1940 roku mlądzyna- Hiszpanji, Nogrima, który to fakt, wywołaj
rodowej strefy tangerskiej w Tangerze, szczególną sensacją w hiszpańskiem MaAi^ yl<a Północna należała do
rozpoczął slą na krótki czas bardzo silny rokku. Przed tern przyjęciom wypuszczono
c ur * ^Jadnoczonych, to również
odpływ żydów, którzy osiedlali slą tu od na wolność aresztowanych swego czasu
tu ro p a należałaby do Stanów Zjed
roku 1937“ — tak plszs specjalny sprawo członków międzynarodowej brygady.

wzdłuż^B i?°c*°n® w tar»Qaly do Afryki
brvtviskie? ’ n ? K’Jł!?e-i si<’ od Batburst w
Afrykę z a c h o d n i ’ . poprzez francuską
aż doŁ Mnssan nLa ">zioro Czad, Khartum
«z do Massau nad morzem Czcrwonem. —
Ib-zestrzen ta wynosi 6000-km. W kwietniu
1941 r. statki połnocno-amervkańskie wy
ruszyły na morze C zerw m iT W? sierpniu
ełf0
rP.kP.Panamerican Airway
Powołała
do
życia
linją transafryknńska a
w grudniu 1941 r. przybył geneffM ayw eU
«J> Kairu, by kierować rozbudowa bazy w
Massau. Pod pretekstem. jż Bathurat zm
grozony jest zo strony Dakaru, Roosevelt
osiągnął od Anglji zgodą na utworzenie
dalszych punktów oparcia w Preetowo
(Sierra Leona). Aero (Złoto Wybrzeże), Lagos (Nigeria), Duoka (Kamerun), Rrazzaville (Francuska Afryka Podzwrotnikowa),
oraz wreszcie w Leopoldsville (Kongo bel’
Kijskie).

Dowódca brytyjskiego lotnictwa
zginęł w Egipcie.

Spadek akcyj - memento polityczne.

oąwet po wojnie nie bedzie sie mogła po-

noczonych.

tychmiastowy ogień zaporowy lekkiej ar
tylerii przeciwlotniczej nic byl w wlanie
wstrzymać i drugiej fali niemieckich
lotników bojow’yeh. Wiele bomb eksplodo
wało miądzy obiektami i hangarami na
terenie lotniska, wywołując tamże kilka
pożarów. Wskutek celnych pocisków bom
bowych eksplodowały 3 z ix»śród stoją
cych tamże samolotów’ i całkowicie spło
nęły.

daniem jest obrona historycznych wartości,
będących warunkiem egzystencji Europy.
Doszło obecnie do wojny kontynentów. —
Kontynent amerykański usiłuje podbić
kontynent
europejski,
reprezentowamy
A fryk a Jest pozycją obronną
chwilowo przez Wiochy i Niemcy.
Europy.
Stany Zjednoczono rozpoczęły walkę nn
Wychodząc z tego założenia rozpoznać moż ziemi afrykańskiej z premedytacją: gdyż moloty z niewielkiej wysokości wzięły
na wielkie niebezpieczeństwo, jakie grozi bez A fry k i Europa byłaby okaleczoną I od- pod obstrzał broni pokładowej uciekająca
Europie ze strony Stanów Zjednoczonych. ciątą od pozostałego świata. Punkt szczy do schronów oddziały, gdy równocześnie
Świadomość tego niebezpieczeństwa zro-< towy walki pomiędzy „Eurafryką** a Ame lotnicy bojowi obrzucili bombami stano,
dzić może jedynie zdecydowaną wolą Euro ryką mieści sie w słowie Tunis, któro rów wiska artylerji i magazyny benzyny, po
py do oporu. Znajdujemy sią dzisiaj, jak nież w przeszłości było nie, bez znaczenia wodując gwałtowno eksplozje.
Pisze „Crltlca Faecleta" w akcji, której za dla losów Włoch.
Wpływ Ameryki sięga od Lagos do Takoradi, od Cookhouse do jeziora Czad, od
Ondurman do Etiopji, oraz od Dakaru do
Algieru.

przj
lyczynlł etą do zmniejszenia obrotów
_
giełdowych, Pol
polega na tern, i i koła _
giełdo,
we zamierzają
ierzają odczekać, Jak
Jak sią zachowa
rząd w sprawie propozycyj, dotyczących
Gheenie wiec Stany Zjednoczone usiłują już nowych kroków, zmierzających do prze
zgóry odsunąć Europę od tych źródeł ży szkodzenia nadmiernej zwyżki kursów
ciodajnych tak, iż gospodarka europejska I usuniącia wybitnie spakulatywnych transYzwignąć. „Europejczycy bowiem korzysta
liby z tych źródeł pomocniczych Jedynie w
»ym celu, by utrzymać w swym rąku Inlcja„ * wę Polityczną I w ten sposób -LT.
", 0 konflikty**. Anglicy popierający tom

eamoloty bojowe typu „Ju 88" zaatakowa
ły lotnisko w rejonie gór Atlas. Niespo
dziewanie wtargnęła
pierwsza fala nad
pole startowe, na którem znajdowała eią
wląksza
liczba samolotów, obrzucając
bombami aparaty, stojące na skraju pola
startowego. Niezwykle gwałtowny i na

zdawca gazety „Giornale d*Italia" z Tan
go r u.

W tych tygodniach rozpoczął sią ponow
nie bardzo silny odpływ żydów, którzy
tym razem nie kierują sią ku krajom za
morskim, ale przeciwnie, żydzi, zaopatrze
ni w glejt ochronny prze® konsulat USA w
Tangćrze, ciągną do Marokka, gdzde mają
zastąpić Francuizów, powołanych do służby
wojskowej.
.
. ,
ir
,
Naprężenie, panujące między Marokań
czykami a wojskami anglo-amery kanskiemi. podkreśla doniesienie agencji Stetani.
j

Według niego podczas ostatnich zajść mlą-

wV ś ? m f . » r « 5 X ^

Niemieccy lotnicy nad pustynię.

Dalej donosi ...Giornale d Dalia

Pomiędzy obydwoma wybrzeżami afrykań- senhowar nie ma zaufania do francu»kcn
skiemi w krótkim czasie powstały lotni- żołnierzy, których w*w"«tranV ^ ^ i e n i < s
■Ka. stacje meteorologiczne i radjostacje. wykazuje najbardziej różnorodne odcienie.

Przytrzymani zbierali za wyuagrooaeniein

z polecenia pewnego obywatela brytyjskie

go informacjo o Innem mocarstwie, będąoem w stauie wojny. We czwartek odbę
dzie sią przed sądem grodzkim w Góteborgu rozprawa śledesa przeciwko obwinio
nym.
______

Przytrzymano parowiec
hiszpański.
M adryt, 7 stycznia. Według informacji,
nadeszłoj od korespondenta a pogranicznej
miejscowości Hiszpanji — La Lines, kon
trolno władze angielskie w Gibraltarze na
dal przetrzymują zaaresztowany przed
miesiącem hiszpański parowiec „Sidl lfn l“.

Nnrazio została tylko zwolniona załoga
statku, która obecnie znajduje slą na tera
nie Hiszpanji.

Działa dalekonośne w akcji
nad Kanałem.

Berlin, 7 stycznia. W dniu 5 stycznia
Berlin, 7 stycznia. W nocy z 5 na 6 sty
niemieccy myśliwcy zaatakowali w locie cznia baterie artylerii dalekostrzelnej ma
głąblnowym obóz oddziałów brytyjskich, rynarki niemieckiej wzięły pod pttatrzał
znajdujący slą na pustyni w okolicy W io l, statki aljanckie, posuwające sią, po K ana
klei Syrty.
le. W wyniku niemal godzinnego ostrzeli

Mimo gwałtownego ognia artylerii prze wania aljanckie statki zawróciły i zniknę
ciwlotniczej szybkobieżne niemieckie sa- ły w ciemnościach nocy.

mory z generałów irancushich iesl lepszy
De Gaulle o Biumie i Herriocie.

Madryt, 7 stycznia. Agoneja EFE donosu,
Pakt iż Marokańczycy żywią odrazą do
iż — jak wynika ze sprawozdań angielskowojsk USA. wypływa _
il‘Tfiilin“ _ stad zo wojska aineryknnsKie, amerykańskich, nadchodzących z francuakiej Afryki północnej — panuje tam nie
zwykle zamieszanie, Prasa argentyńska
tyeów.
cytuje a rty k u ł londyńskiego „Sunday Obinnych ras. Zachowanie sią i «i ,
narodowej wywołało atmosferą nlonowló«.

Ujęcie szpiegów angielskich.
Sztokholm, 7 stycznia. Jak donosi szwedz
ka agencja prasowa, policja w Gttteborgu,
w porcie, leżącym w zachodniej cząścl
Szwecji, aresztowała we wtorek pod zarzu
tem szpiegostwa pląclu obcokrajowców.

eerver“, w którym m. I. czytamy: „Nasz no
wy organizm rządowy winien składać elą
wyłącznie z ludzi o nieskazitelnej przeszło
ści, z ludzi, którzy zawsze dotrzymywali
słowa, podobnie, ja k Glraud, który u jm o 

wał uwsze niedwuznaczne stanowisko w
odnleslonlu do nieprzyjaciół*'. Ostreo a rty 

kułu zwraca sią przeciwko tego rodzaju lu

dziom, jak Juin, Noguez i Boisson, bowiem

de Gaulle ustosunkował sią negatywnie do
wszystkiego, co nosi etykietą Vichy. Agen
cja EFE dodnje, że nie przysparza Ile Gaulle‘owi popularności jego oświadczenie ii
byłby skłonny współpracować z Herriotem, Mandlem, Blumera i Reynaudem gdw,
by im eią udało zbiec z więzienia'*. ”
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Włoski komunikat wojenny.

<

Wioski komunikat
wojenny ze środy, dnia 6 stycznia brzmi

Kraków, 7 stycznia. Reakcja opinji euro Francją a Włochami, Jako też między Fran
pejskiej na opublikowanie „Białej Księgi** cją a Niemcami, stale torpedowane były
rzes prezydenta Roosevelta, nastąpiła w przez Anglosasów**.
Premjor francuski
cznych komentarzach prasy i mętów sta twierdzi, żo do zaatakowania francuskich
nu wielu państw.
kolonij zachęcili Anglików Amerykanie.

n

Na pierwszym miejscu należy przytoczyć Laval wspomniał też o atakach powietrz
nych na ludność cywilna w zachodniej
Francji.

zdanie premjera francuskiego Layala, któ
ry Jako dobrze znający zakulisowe sprawy
polityki amerykańskiej, oświadczył ostat
nio przedstawicielom prasy, że „wprawdzie
Stany Zjednoczone nie przystąpiły zaraz
do wojny, ale przez swą prasę oraz przez
deklaracje kierowanej opinji publicznej,
ja k również swych oficjalnych przedsta
wicieli w Europie, czyniły wszystko, ażeby
szczuć narody europejskie przeciwko sobie,
ażeby rozpalić pożogę wojenną i Ją rozsze
rzyć . Rolę USA scharakteryzował Lavnl
zdaniom nastepującem: „Wszystkie wysił
ki, Jakie czyniono przed wybuchem kon
flik tu , aby osiągnąć zbliżenie między

Wpływy USA. w Palestynie.
Berno, 7 stycznia. Raport żydowskiej agencji
dla Palestyny, wydany w poczi|tku grudnia o
sytuacji gospodarczej, wskazuje na głębokie
zmiany w strukturze kraju mundutowego, w któ
rym, podobnie jak w Innych krajach Bliskiego
1 Środkowego Wschodu, Amerykanie zyskuję co
raz większe wpływy.
Palestyna jest benjaminkiem prezydenta Rooseve!ta i innych kierujących osobistości USA,
które chcą z tego kraju zrobić państwo żydow
skie. Oczywiście, że kapitał amerykański jest za
sadniczym czynnikiem również I dziś tak, jak
swego czasu umożliwił on ruch zyjonistyczny.
Wśród zmian ekonomicznych w Palestynie na
leży zanotować cofnięcie śtę plantacyj cytryn I
Innych pokrewnych owoców, która w roku 1837
wyprodukowała 535.000 ton i wtedy stanowiła
zasadniczy czynnik gospodarczy kraju. Dzisiaj
zastanowiono praktycznie len wywóz, jeśli się
pominie dostawy dla nrm ij aljanckich ' na Bli
skim I Środkowym Wschodzie, dtatego też len
dział gospodarki gra obecnie matą rolę. W praw 
dzie nie zakomunikowano dokładnych cyfr, ale
dane o innych dziedzinach gospodarki .palestyń
skiej wskazują na zanikanie tej gałęzi produkcji
rolnej. Z komunikatów palestyńskiej agencji do
wiadujemy się, że z początku wojny założono
2 nowe żydowskie wsi.
Punki ciężkości produkcji palestyńskie] przy
pada, według wiadomości agencji, na przemysł.
Ilość zatrudnionych w okolicach przemysłowych
Palestyny podniosła się w roku 1939 o 59 pro
cent i przewyższa
obecnie 40.000 robotników.
.Wartość produkcji żydowskiego przemysłu w y
nosi obecnie 20 miljonów funtów
szterlingów
rocznie. Od początku wojny założono przeszło
400 nowych placówek przemysłowych i powięk
szono zakres pracy już istniejących. Specjalną
wagę poświęcono fobrykom w zakresie metalur
gicznym i maszynowym. Wybitną rolę odgrywa
tutaj przemysł maszynowy,
dający wszelkiego
rodzaju sprzęty,
potrzebne przy
oBrabianiu
diamentów. Zatrudnia on 2.000 robotników. W
Haifie istnieją
odlewnie żelaza i pewna Ilość
przedsiębiorstw metalurgicznych. Trzeba
pod
kreślić, że między Londynem a Kalkutą, za wy
jątkiem Kapsladłu, istnieje w Palestynie prze
mysł aparatów precyzyjnych oraz zakłady reperacyjne taklchże isłrumentów.
Oczywiście,
że wzmocnienie
żydowskiego
przemysłu w Palestynie jest współczynnikiem w
żydowskich pretensjach dn Palestyny, skąd dal
sza gospodarcza penetracja ma nastąpić w kie
runku Bilskiego I Środkowego Wschodu.

Straty armii Stanów Zjedn.
Sztokholm, 7 stycznia. Według inform a
cji urzędu InformacyJ wojennych. Stanów
Ziednoczonych, ogólne straty wojskowe
Stanów Ziednoczonych A. P. od chwili wy
buchu wojny wynoszą 61.126 żołnierzy.

K fM fB
Dzisiaj znów przyszła do wsi la baba proszalna, n że była zziębnięta i zdrowo nahalna, więc
<ło chały Wawrzona wstąpiła znienacka.
A kiedy Już podjadła i żurd 1 placka, zrzuciła
B pleców torby, co siały jej na zawadzie, roz
siadła się na ławie i tocząc złem okiem po chło
pów gromadzie, gromkim głosem rzekła:
_ Chyba wieta, ciama jdy, co znaczy K. M. B ,
w lęr darmo nie będę wystrzępiała gębę....
I ucięła, jak nożem, ale że to i tutaj i wszę
dy kużden człek rad był słuchać lej babczynej
giędy, więc naród do niej w prośby: — Mówcie
babko więcej... x
Na to odrzekta drwiąco:
— Do głowy bydlęcej trzeba z łopatą w gar
ści, więc niech głupie wiedzą, te pod tym to znakic j Trze) Królowie siedzą...
Westchnęła.
— A zacne lo były pany. Pragnęły w te dyr
dy przed Boga się stawić, więc myślą, myślą,
myślą, czemby tę Najświętszą Familję ucieszyć,
zabawić. Przecięć — won stąd — wrzasnąłby
święty Józef, patrząc na ich ręce, gdyby z pustemi dłońmi stanęli w stajence. Więc Kacper
cap za myrkę (a djabli go wiedzą, cp ło je za
cudto), Melchior wonnem kadzidłem
wyprhał
pelniusieńkiH pudło, zaś cwany Baltazarek wet
knął za pazuchę spory kawałek złota... A co zio
ło jest warle, wie bele hołota...
— Poszli. Idą, idą, idą umęczeni srodze,
ą gwiazda Betlejemska przyświeca im w drodze™

Prasa turecka nazwała „Białą Księgę'*
Rocsevelta typowem amerykańskiem piśmidłem propaganifowem,
rezygnując z
bliższego omówienia Jej. Podobne stanowi
sko zajmuje również węgierski dziennik
rządowy „Fiiggenthensen**, plsząc, że „gdy
by rząd waszyngtoński był z równą ener
gią zabrał się do ratowania pokoju, z Jaką
przygotowywał się do wojny, to dzisiaj nie
miałby potrzeby usprawiedliwiać się ze
swych dotychczasowych czynów". Rzieiinik

ostatnich czasów jeszcze było 10 miljouów
bezrobotnych i twierdzi, że Roosevclt wy

brał wojnę, ażeby odwrócić uwagę swego
narodu od fiaska poniesionego w polityce
wewnętrznej.
Japońskie pismo „Tokio Szlmbun" wy
raża się o „Białej Księdze**, że jest ona li
chą próbą oczyszczenia tlę z winy, związa
nej z wybuchem wojny, a nadto uważa, że
z „Białej Księgi" wyczytać można, iż Ame
ryka już w końcu listopada 1941 uważała
toczące się w Waszyngtonie pertraktacje
z Japonją jako zerwane, a równocześnie

powiadomiła rząd brytyjski ó swoich przy
gotowaniach do wojny.
Ciekawem jest również, że wspomniany
dziennik uważa bombastyfcznie brzmiące
zapowiedzi przeciwuderzenia za typowo se
mickie ambicje, nie wypływające bynaj

krytykujo Roosevelta za jego niepowodze mniej z pobudek niesienia pomocy ZSRR
nia w zakresie gospodarczym, skoro do lub innym państwom aljanokim.

Sowiety straciły 56 tanków
i 20 samolotów.
Berlin, 7 stycznia. Naczelna komenda skie na punkt oparcia W ielkie Łuki I na
niemieckich sił zbrojnych donoęl z głów południowy-wschód od jeziora llmeń.
nej kwatery FUhrera w dniu 6 stycznia:
Samoloty myśliwskie I a rty le rja prze
W rejonie Donu toczyły się również ciwlotnicza zestrzeliły ponad środkowym
wczoraj z nlezmniojszonem natężeniem I północnym odcinkiem frontu wschodnie
ciężkie w alki obronne.
Odrzucono ataki go 20 samolotów sowieckich. Samoloty bo
bolszewików wśród wysokich strat nie jowe I niszczycielskie atakowały urządze
przyjaciela. Jedna z dyw lzyj pancer nia kolei murmańskiej, zaś w ciągu nocy
nych zniszczyła przytem 31 czołgów. W również gmach dworca w Kandalakczy.
kontrataku jeden
ze zmotoryzowanych
W Afryce północne] m iały miejsce Jedy
pułków grenadierów zniszczył 25 dalszych nie działania bojowe o nieznacznym za
czołgów sowieckich, oraz dwie baterje I sięgu.
22 działa
przeciwpancerne. W
Innym
Na terenie Tunisu obustronna ożywiona
punkcie, w toku niemieckiego kontrnatarcia rozbito dwa bataliony nieprzyjaciel działalność zwiadowcza. Lotnictwo zaata
skie.
Lotnictwo zwalczało
komunikację kowało pewną nieprzyjacielską bazę lotni
dowozową nieprzyjaciela I oddziały, gotu czą, pozycję a rty le rjl przeciwlotniczej I
jące aię do akcji na pozycjach przygoto koncentracje czołgów. W walkach powietrz
nych zestrzelono trzy samoloty.
wawczych.
Jedna z niemieckich łodzi podwodnych
Na środkowym odcinku frontu osaczono
I zniszczono formację kaw alerii nieprzy zatopiła na morzu Północnem parowiec
jacielskiej.
Odparto ataki nieprzyjaciel dowozowy o pojemności 5.060 ton.

Atak Anglików na burmański port
Akyab odparty.
Tokio. 7 styczni a . Dziennik „Asahi Szlm
bun** dowiaduje się z A kyab o uwieńozo.
nem powodzeniem odparciu przez Japoń
czyków angielskie] akcji, mającej na celu
odblcio burmańskiego portu Akyab. W to
ku pierwszego ataku usiłowało 400 żołnie
rzy z pułku Lancashire przedostać slą ło
dziami na drugi brzeg rzeki Raya. Wszystklo łodzie zostały zatopione, przyczem wzię
to do niewoli 16 Jeńców, w tej liczbie do.
wódcę kompanji.

Wooólo straty Anglików wyniosły ponad
69 zabitych, tjdy tymczasem Japończycy
mieli tylko kilku zabitych i rannych, TJt u Ifi atak od strony północnej, przy udziale
S00 żołnierzy, został również odparty, a J a 
pończycy w kontrataku podjęli pościg: za
wycofującym się nieprzyjacielem.
W związku z powyzezem, dziennik „Asa
hi Szimhun" publikuje kom unikat/trasowy
sztabowego oficera japońskiej arm ii eks
pedycyjnej w Burmie. Z treści tejro komu
nikatu wynika, że w pierwszych szeregach
oddziałów, jakie posuwały się w tej oko
— Tak, tak — kiwała głową — Kacper, Mel
chior, Baltazar, wielcy to królowie, ale nie w
tern rzecz. Sama byłam świadkiem, jak leśne
zbójowie znakiem tych to trzech królów całkiem
ogłupieni, miasto ludzi mordować, nogi za pas
wZicni...
Odchrząknęła.
«
— A działo się przed lały, hań, w Lipowej
Wólce. W lxiru kryło się tamoj dwudziestu za
bójcę. A chłopy były rosłe, jak młode dębczaki.
Wąsate, zębate. Odziane dziwołwornie w czer
wone kubraki. Uzbrojone po uszy. Kosy na ra
mionach. siekiery za pasem...
Struchlałam na
ich widok, śpiesząc kiedyś lasem...
Spojrzała po ludziach. Wierzą, czy nie wie
rzą? , znów dalej prawi:
— A wszyćko co się działo w oałej okolicy,
wiedziały, psiajuchy, przez wsiowe dziewuchy,
co to nikłej te suki piekielnego rodu zlatały się
do lasu, jak pszczółki do miodu...
— I wyście tam podchodzili — śmieje się
Barbara.
— A babka jak nie huknie:
— Pilnuj siebie, łachudro, a do mnie ci wara...
I zrywa się z ławy. Piekło w izbie. Stara baba
urokami ciska:
— A żeby clę połamało — wrzeszczy I daje
młodej dziewce przeróżne wyzwiską:
. _ t y znajdo! Ty pokrako! Nie twoja fo spra
wa, com robiła łonlej...
Aż wkońeu zlitował się nad Baśką parobek od
koni.
— Cichojta babko — rzece. — Un» je młoda,
głupia. Sama nie wie, co pleelel Jut to poszano

licy, byli przeważnie Hindusi, z którymi od
działy japońskie starały się uniknąć kon
taktu, dopóki nie stwierdzono kroków nie
przyjacielskich. Anglicy prawdopodobnie
nie zrozumieli tej okoliczności, bowiem na
gle podjęli akcję na Akyah, zostali jednak
przez Japończyków odparci.
Po zwycięskiej bitwie nad rzeką Chimdwin, ja ka się rozegrała przed 6 miesiącami.
Japończycy nie brali udziału w walkach.
Wzięoi do niewoli pewien angielski kapi
tan oraz oficer lotnictwa wyrazili się, iż
pułk Lancashire przybył w ub. roku do
Bombaju 1 dopiero z końcem listopada zna
lazł aię na granicy hinduskiej, ponosząc
w ostatnich miesiącach znaczne straty
wskutek japońskich ataków lotniczych oraz
lichego zaopatrzenia. Wkońeu komunikat
zaznacza, że wypadki przechodzenia hindu
skich żołnierzy na stronę przeciwnika,
przybrały w ostatnich czasach takie rozm iary, że dla uniknięcia przedwczesnej ka
pitulacji, trzeba było Hindusów wycofać
z lin jl bojowej.
wania io starszych nie zdybie na tym Bożym
świecle...
Babkę po plecach głaszcze. Z grupia frant za
gaduje I pyta:
— A gdzież się ło zapodziały te króle i zbóje?
Więc babka się dobrueha, siada i znów swoje
gada:
— Otóż sv tej tam lo Wólce żył gospodarz la^
ki. co poświęcaną kredą wypisał sobie na
drzwiach te królewskie znaki. Aby go światłość
wschodu budziła raniuchno, świdrem wywiercił
dziurki, wzdłuż liter, gęśeiuchno. A zmyślne to
byty dziurki. Jak te cudne robaczki na świętego
Jana, świeciły w mrokach izby do samego rana,
zaś wieczorami, wtedy gdy w chacie lampkę za
palano lub buzowało przy garnkach płonące po
lano. wypadały z chałupy i tvm świętym znakiem
skakały na dworze, jak te błędne ogniki na grzą
skiej bajorze...
Zakaszlała.
— No i dobrze było. Ale cóż? Nadszedł dzień,
w którym taka jedna wyźwirzona Hanka szep
nęła na ucho, w lesie, do swego kochanka:
—_ f.litop krowę w mieście sprzedał. Dziadsga
już stary. Rzetelny. Ustępliwy. Trzeźwy nie do
wiary, więc po drodze nie zwlekał. Po karcz
mach językiem nie mlaskał, a wszyściuchne pie
niądze do doma przytaskał i ukrył je w stodole.
Wcisnął je za belki, więc odnaleźć je tainoj frasonek niewielki...
— A to ci szelma dziewka — splunął poczci
wy kołodziej Mateusz. — Wszak przykazanie
głosi: „Swojego nie dawaj, a cudzego nie rnsz!“
— A juści — śmieje się babka — dogadaj się,

Rzym, 7 stycznia.

Główna kwatera włoskich sił zbrojnych
k Na” odcinku Syrty bez wydarzeń o poważniejszem znaczeniu.
Na froncie Tunisu ożywiona obustronna
działalność zwiadowcza. Lotnicy niemieccy
zestrzelili 3 samoloty, W walkach w uniu
3 stycznia poza jeńcami, o których juz do
niesiono, zdobyto na nieprzyjacielu 9 dział,
kilka karabinów maszynowych, liczną bron
piechoty, oraz zniszczono 30 pojazdów me
chanicznych.
,
.
Nasze bombowce zaatakowały skutecznie
porty i hale magazynowe w Algierze, Bougio i Phillipeville.
, ,. , .
.
,
Samoloty amerykańskie dokonały nalo
tu na Kairuan w Tunisie, który pociągnął
za sobą wśród ludności cywilnej ofiary
w postaci 4 zabitych i 6 rannych. ___ _
Jeden z hydroplanów naszego wywiadu
morskiego został zaatakowany przez dwa
myśliwce brytyjskie, podczas akcji w za
chodniej połaci morza Śródziemnego. W za
ciętej walce powietrznej ndalo się mu ze
strzelić obydwu napastników. Samolot tra 
fiony i z jednym rannym ńa pokładzie po
wrócił do swej bazy.

Kampanja werbunkowa
do marynarki USA.
Sztokholm. 7 stycznia. Północno-amerykańska prasa fachowa, a przedewszystkiem czasopismo nowojorskie „Journal of
Commerco" zajmuje się brakiem sił robo
czych w marynarce handlowej.

W kotach właścicieli statków morskich
wyłania się pytanie, co mogą pomóc to
wszystkie nowe okręty, kiedy niema wy
starczającej ilości fachowo przysposobio
nego personalu. któryby na nich pełnił
służbę. Amerykański program budowy
okrętów, według zdania „Journal of Commerce** wymaga conajmnie.i podwojenia
ilości obecnego personalu. jeśli sprawę tą
ma się załatwić zadawalająco. Po tego do
chodzi jeszcze, że w załogę należy zaopa
trzyć także okręty innych krajów, któ
rych floty handlowe muszą być uzupeł
niane na podstawie układów dzierżawy l
wypożyczania. „War Shipping Adnninistration" rozpoczęła już przed kilku miesiąca
mi wielką kampanję werbunkowa, m ającą
na celu zwerbowanie ochotników dla służ
by w żegludze.

W kilku wierszach.
'Jak' z Londynu donosi angielska służba in
formacyjna, do Afryki północnej miał przybyć
transport wojsk kanadyjskich.
*
Kanada nosi srtę z zamiarem zaciągnięcia od
Stanów Zjednoczonych pożyczki w sumie 90 mi1jon ów dolarów.
*
Jak się dowiaduje agencja AFE z Buenos Ai
res, w Argentynie panują niezwykle upały. W
Buenos Aires temperatura dochodzi do 38 stopni.
*
Według wiadomości, nadesziych z Bogoty, Ko
lumbia znalazła się w promieniu silnego trzęsie
nia ziemi. Miasto Lorica uległo zupełnemu zni
szczeniu. Liczba ofiar idzie w setki.
Ataki lotnictwa brytyjskiego
na miasta ho
lenderskie spowodowały w miesiącu grudniu ub.
noku ofiary w liczbie 13 zabitych, 236 rannych
ciężko, 144 lekko rannych, oraz 103 osóh z po
śród ludności cywilnej, które uchodzą za zagi
nione.

♦

Jak się dowiaduje agencja EFE z Waszyngto
nu, brytyjska ambasada w. Waszyngtonie z bra
ku drzewa opałowego nie była w poniedziałek
opalana. Członkowie ambasady pracowali w plasz.
czach 1 dopiro w nocy rząd Stanów Zjednoczo
nych zarządził spieszną dostaw ę drzewa opałowego.'

głupi, ze zbójeckim sianem. Rychlej uśmierzysi
byka, wiuwając mu pod nosem czerwonym gałganem. Zbóje jeno czyhały na taką to gratkę.
Ostrzą kosy, siekiery i skradają się nocą pod tę
schludną chatkę. Wszyscy tamoj już spali, jeno
ogień na kominie chiwał. To tlił się, lo wybu
chał, jakby coś przeczuwał.
Zbóje podchodzą
śmiało, próbują wyważyć stodoły wierzeje. Aż
tu nagle jak wrzasną: — Cud się hanioj dzie
je! — i w nogi...
Powstała z ławy* Otuliła się szczelniej w swe
spłowiałe łachy. Wetknęła kronikę ehlebn w za
nadrze ,pod pachy i — pogardliwie
wydyma
jąc usta — doda ta te słowa:
— A co ich tak wystraszyło chyba pomiarkuje nawet kołowata głowa, więc dodam na odehodnem, a wy pamiętajla to sobie, zakute bałwany,
co po znaku K. M. B. należy się spodziewać nie
jednej odmiany. Bór całkiem wypustoszał. Zbó
jów ni widu, ni śladu. — ł^ajżeż się zapodziać
ły? — ludzie gadu, gadu. Aż tu natknęłam się
na nich kiedyś na dużym odpuście. Stojały, ni
kłej trusie, w tej kościelnej kruehcie i biły się
pięścią w piersi... Pokutę czyniły za te wszyćkie
grzechy... No czort z nimi...
I rzuciła ode, drzwi:
— A zacne trzej królowie, z tej w ielkiej uełeehy, spozierały po sobie, wzięni się za ręce i
chycu-kieu po niebie hasały zawzięcie. Pogubi
ły korony, płaszcze, portczyny I szelki... Jaże
święty Piotr splunął i wrzasnął: — Wstyd do
prawdy! Skończtasz te figielki.™

HazeL

„GONIEC KRAKOW SKI"

KRONIKA
S TY C ZE Ń |

Dziś: Lucjana op, w.
Jutro: Seweryna op.
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 16.00 do 6.30

8. Mgtók, 8 stycznia 1945.

Warszawa ustala dokładny czas dla 6 6
1

Warszawa, 7 stycznia. Strażnikami nor
malnego czasu są astronomowie, którzy noc
za nocą obserwują przejście gwiazd przez
południk i na podstawie tabeli kalendarza
astronomicznego ustalają dokładny czas.
T. zw. „czas gwiazdowy" Jest następnie zamlenlany na czas normalny: „środkowo
europejski" I przez zegar, który obok „przy
rządu pasażowego" służy do obserwacji
przejścia gwiazd, przenoszony Jest na zwy
kły zegar, utrzymujący normalną sekundą.
Tak dzieje sią co noc w Obserwatorium
lA/a
Intti

Sala zegarowa Jest Świątynią obserwato
rium, dokąd nikt nie ma prawa wstąpu prócz
zegarmistrza, czuwającego nad tym precy
zyjnym instrumentem. Zegar puszczony w

ruch — biorąc teoretycznie — idzie wiecznie,
albowiem co minutą nnkrąca sią sam, auto
matycznie. W celu zabezpieczenia zegara
przed ujemnemi wpływami doprowadzania
prądu, zasilany on jest przez akumulatory.

Z kroniki codziennych wypadków
Spacery po torach zabronione!
(fem) 18-letni mieszkaniec Podolins, Był JAzef, mimo zakazu przechodził przez lory kotłjowe, a na wezwanie począł szybko uciekać. Był
został trafiony w lew e udo, co powinno być na
przyszłość przestrogą dla tyfch, którzy upodobnił
tobie spacery po toracli kolejowych.

Zaczadziła clę cała rędzina.
(fem) Zamieszkała przy ulicy Kalwaryjskiej •>{
rodzina Szczepańskich uległa na skutek w.idliwej budowy pieca zaczadzeniu.
Pozostawione
bez opieki starszych troje dzieci Szczepański'li:
Janina. Zdzisława I Lucyna byłyby zmarły, gdy
by ule przybycie w porę tokarza Pogotowia Ratunkowego. Dzieci po zastosowaniu sztucznego
oddechania udało się utrzymać przy życiu.

Zegar warszawskiego obserwatorium astronomicznego połączony Jest podziemnym
Kara za uchylanie się
kablem z zegarami urzędu telefonicznego,
dyżurem miejscowym 1 międzymiastowym
Zegar Obserwatorium Warszawskiego i w ten sposób przenosi własny czas na tam
od obowiązku Służby Budowlanej
stanowi szczyt precyzji. Zbudowany zo- tejsze zegary. Kilku innym zakładom, jak
Kraków, 7 stycznia. Według obowiązują stał w jednej z fabryk niemieckich i na
również większym firmom zegarmistrzow
cego rozporządzenia Generalnego Guberna krótko przed wojną sprowadzono go do skim podajo sią dokładny czas telefonicz Krakowianka okradziona w Jędrzejowi*.
Na stacji kolejowej w Jędrzejowie nieznany
tora z dnia 22 kwietnia 1942 roku, każdy, Warszawy. Jest on uinieszezony, jak zre
'
kto uchylą sią od obowiązku Służby Bu sztą wszystkie inne instrumenty astronomi nie.
złodziej skradł inlcszkante Krakowa (Misjonar
Czas mierzony jest z dokładnością do ska 1), Apoionji Krawczyk, torebkę skórzaną, *
dowlanej lub przeszkadza drugiemu w w y czne, na masywnym filarze, prowadzącym
pełnieniu tej powinności, podlega karze.
przez cały budynek i osadzony głęboko w 1/100 sekundy, gdyż nawet najmniejsze której znajdowało się około 15 zt. gotówką, kar

Również ukarani zostaną ci wszyscy,
którzy udzielają schronienia lub zaopatrze
nia obowiązanemu do odbycia Służby Bu
dowlanej, uchylającemu flią od tego obo
wiązku. Wymierzenie kary następuje przez
Wtarostą powiatowego (miejskiego). W wy
padku, gdy kara administracyjna jest za
niska w stosunku do przekroczenia, odno
śne władze mogą przekazać sprawę sądo
wi niemieckiemu. Może on wymierzyć kagrzywny i wiezienia lub jedną z tych
kar, zaś w wypadkach ciężkich w miejsce
kary wiezienia, może orzec karę ciężkiego
wiezienia lub karą śmierci. Jeżeli w obrą
bie jakiejś gminy występują liczne wy;
padki wykroczeń przeciwko obowiązkowi
Służby Budowlanej. Starosta Powiatowy
(miejski) niezależnie od postępowania kar
nego przeciwko winnym, może nałożyć na
daną gminą grzywną do nieograniczonej
wysokości, przyczem może być ona rozło
żona na wszystkich lub poszczególnych
mieszkańców.

Wprowadzenie norm
dla przemysłu kamieni i ziem.
Kraków, 7 •tyeanl*. Z dniem i grudnia ubiegłego
raku weszło w tycia zarzgdzsnlo o obowlgzujgeom
wprowadzaniu norm w przemyila kamieni I złami.
Na podstawia tego zarządzenia wzory norm dla coglol murarskich, cegieł wapienno-piaskowych, cegieł
hutniczych, cegle! hutniczych porowatych I caglel
porowatych z naturalnego pumeksu nabywają mocy
obowiązującej. Dla poszczególnych przepisów, zawar
tych we wzorach norm, wyznaczony został czas przej
ściowy do 31 grudnia 1943 r.
Od dnia 1 atyennia 1913 r. wolno oegly murairUkie.
cegły wwpiemno-piaokowe 1 oegly żużlowo wyrobleć
jedynie według przcplaów. zawartych wo wzorach
norm DIN 105. 166 i 400. Wymiary wynoattą: dłu
gość 25 om, szerokość 12. wysokość 8.5 cm. Wzory
norm otrzymać można w Grupie Głównej Gospodarki
Przemysłowej 1 Ruchu przy bibach Okręgowych dla
Gospodarki Ogólnej. -

m ają duże znaczenie dla nauki, a
ziemi na mocnej kamiennej podstawie. Fila ułamki
ry te m ają za zadanie chronić instrumenty w pierwszym rządzie dla samej astronomjl,
przed wstrząsami pochodzącemi z zewnątrz. gdzie najrozmaitsze zdarzenia, np. zasłoniąZegar poruszany Jest elektrycznością, przy cie gwiazd przez tarczą księżyca i wiele in
czem jego wahadło sekundowe sporządzona nych, muszą być mierzone z dokładnością
jest z metalu niewrażliwego na zmianą tem do 1/10 sekundy.
Nadto obserwatorium warszawskie prze
peratury. Ażeby również przy zmianie ci
śnienia zapewnić rów«otnierny ruch waha prowadza badania meteorologiczne I astro
dła, połączono z nim barometr aneroidowy, nomiczne. Oddzinl astronomiczny i meteo
który w razie potrzeby automatycznie zmie rologiczny pracuje już od roku 1825, skoń
nia jego długość: przy wyższem ciśnieniu czył zatem w listopadzie r. ub. 117 lat swego
atmosfery, gdy opór powietrza jest więk istnienia. Tak wląc warszawska mcteoloszy, zostaje ono automatycznie skrócone glczna stacja obserwacyjna jest jedną z naj
tak, że waha sią szybciej, natomiast przy starszych na całym świecle I może sią po
niższem ciśnieniu, gdy opór maleje, zostaje szczycić bogatym dorobkiem doświadczal
automatycznie przedłużone, przyczem zwal nym. Z obserwaeyj, poczynionych w ciągu
nia swój ruch. Wskutek tego sekunda nor lat można obecnie wyciągnąć ciekawe wnio
malnego zegara zachowuje zawsze jednako ski co do zmian klimatycznych w naszym
kraju.
(E)
wą długość.

Podrobione kupony na żelazo
w obiegu.
Kraków, 7 stycznia. Czynniki odpowiedzialne
stwierdziły, źe w obiegli znajdują się podrobione
kupony na żelazo Gen. Gub. na 1 tonę I 100 kg.
Zielony kupon, opiewający na 1 tonę, znajduje
się w obiegu w 3 różnych wykonaniach.
,
Wspólną cechą tych 3 typów jest jaśniejsza bar
wa, format mniejszy w przybliżeniu o 0.2 mm
1 niedokładny odcisk pieczęci, której krawędź
jest szersza, niż na kuponach autentycznych.
Pierwszy I drugi s łych falsyfikatów drukowa
ny Jest na papierze, nie mającym znaków wod
nych. Wieniec dębowy na odcisku godła pańdwowego jest nieco większy od autentycznego.
Krawędzie kuponu cięte są bardzo regularnie.
Trzeci typ falsyfikatów wydrukowany Jest na
papierze posiadającym znaki wodne, Inne zna
miona rozpoznawcze zgadzają się z typem pierw
szym I drugim. Na niektórych egzemplarzach

Obwieszczenia urzędowe
Sygn. VII Km. 379/42.

Obwieszczenie o licytacji ruchomości
Komornik Sadu Grodzkiego w Krakowie VII rewiru Piotr BUL ma
jący kancelarię w Krakowie ul. Starowiślna Nr. 15, na podstawie art.
60’ ' k D o podoje do publicznej wiadomości, że dnia 12 etyczni* 1943
o godz i ł w Krakowie, ul. Siemiradzkiego Nr 2 m. 6 odbędzie fię
1-szu licytacja ruchomo&cl. należących do Władysława Zelka, składat o

Kupno nieruchomości

M atrym onialni

Kto szlachetny za.lmle oto losem
Inteligentnej sieroty, zmajdzl* mlo.
da. mila, dobrą tom». Poważne
zgłoszeni* pod „877" Biuro Ogło
szeń Krahia. Kraków, Adolf Hitler.
Plata 46.
7«0k
Kawaler po trzydziesto*, przy
stojny. Intoligentmy, robotnik rzą
dowy. szuka żony przystojnej, .za
radnej w życiu. Poważne zgtoazenla: Biuro Majewski. Kraków,
PI. 1VW. Świętych 8 pod „Soli
dny".
5279
W średnim wtoku. Inteligent z
wyższem wykształceniem, na po
ważnym stanowisku, pozna pannę
wyższego wzrostu, korpulentną.
Cel ma/<rym. Biuro Ogłoszeń. Kra
ków. Sienna 12 „Stefan".
5355
Wdowiec, lait 30, rzemieślnik, nie
biiitny. przystojny, wysoki, po
zna przystojną. samodz.Muą do
lat 80. Cel matrym. Bgl.: Gonieo
Krak.. Kraików, „Nr. 5399".

Ożeni ale pan rozwiedziony, lat 40.
wykształcony, zamożny. Panie bardto Inteligentne, urodziwe ciemno
wlose. zechca złożyć poważne oferty. możliwie z fotografią: Biuro
Ogłoszeń Krajna. — Kraków,
Adolf Hitler-Platz ««. P«d „Nowy
Noclegi
Rok"
81
Beleilczyk. 82-lotnl, zatrudniony Noclegi. Kraków. Zielona 28/1.
w Krakowie, ozuk* towarzystwa Noclegi: Kraków. Starowiślna 37/4
Polki, towarzyskiej 1 rozmownej. Noclegi: Kraków Plorjańaka 38.
Cel matrym. Zgłoszenia pod „8.9
Noclegi: Kraków. Zamenhofa 9/13,
Biuro Ogłoszeń Kraina, Kraków, I o oficyny
4706
Adolf Hitler-Platz / « .
, .
Noclegi: Kraków. Starowiślna 52/10.
Inżynier rolnik, wtaóó. większego Noclegi; Kraków. Szewska 7/7.
m ajaku ziemskiego, miody, bdz Noclegi
przyjezdnym:
Kraków.
nałogów, sympatyczny, szuka od Wielopole 24/4 II pietra.
4710
Sprzedał nieruchomości
powiedniej
_ ’n"trrrn » i^ e n Noclegi: Kraków. Wielopole 5'5.
ły
ood
„864"
Biuro
Ogłoszeń
Noclegi
niekrepująee:
__
Kraków,
Forcol* budowlane pod Warszaw* K rajS^ im k ó w . Adolf 'bltler- Wielopola 13'4 I p., fęont
4714
miejacowośó telnlekowa. od H.uuu
46, , J,
Noclegi — śródmieście: Kraków,
złotych, sprzed aje „Informator , Platz
Bankowiec, obeenln przedsiębior Asnyka 8, Kowalska.
4717
Kraków. Pijarska 19- Plany Pw " stwo lat 40, bez nałogów ener Pokól tylko dla praejeadnyeh obok
SuV„
szoz^óly w biurze.
przedsiębiorczy wdowie*,
Willę ]5 ublkacyj. komfort, Osie- zgiczny.
braku czasu, foezukuje wlpo- dworca: Kraków. Kurniki 8/7.
dlo. sprzeda Skowroński. Kraków. wledniel towarzyszki. Pośredni Noclegi: Kraków, św. Jana 30/4.
Adolf Hltler-PIatz 39.
51-19 ctwo krewnych Wite widziane. CM Noclegi: Kraków. Lubicz 19/5.
Noclegi ogrzane, łazienka: Kraków.
Część kamienicy w Rynku GL
Poważno
ZylilikleWleza 5'122
47St
•przedara za 150.000 zt. Zgłoszeń:*: matrym.
ra hezwzgl będą dyskretnie trak Noclegi: K raków . K rupnicza 28'2.
Kraków. Sienna 5. I p., m. 7. od towane. proszę kierować pod
Noclegi tanio — śródmieście: Kra
godz. 10—16.
5134
„857“ Biuro
ków Krupnicza 14/8,
474R
Zakopane Willa komfort.. 10 po Kraków.
Adolf HMler-Platt 46 . Noclegi ogrzane. Kraików, Bin
koi. piękny ogród, okazja, —
ga 26/3.
4934
sprzeda
Skowroński.
Kraków. 25 lat blondyn I
Pokól przyjezdnym. Kraków. Sta.
Adolf Hitler Platz 39.
5140 Średni.
rowiślna 32/13. IV, p.
5153
hZakopane- Wille murowane | drew znaia młodziutkie
Noclegi czyste: Kraków, Senacka
niane od 5- do 3O-ubIkaeyjne, z o- 1 zgrabne. Charakter, tntellgęn
9/10, przeo/miea Grodzkiej.
4730
grodamt. od 1.000 do 1.500 m*:
Kraków. Zwierzyniecka 8/1. 5404
3.5 morgi dobrego pola » domem
N auk* I wychowanie
mieszkalnym. 2.000 m> pola, blisko
Krakowa: Kraków, Zwierzynie Która r a ^ ddoP(«noż*
Nowe Koncesjonowane Kursy Kra
cka 8/1.
5108
Kamienica II-p.. nowa, pełny kom- doraźnie wdowcowi <2, posada, in 1 Szycia rozpoczynała ale.
8549
fort. 20 uh. (9 łazienek), w najład chwilowo w krytycznym położe Kraków Konarskiego 82
niejszej dztelnley. przy tramwaju, niu. zyska Idealnego męża, coi Niemieckiego wyuczam za 3 mie
tanio do nabycia: Kraków. Zwie matrym. Oferty proszę kierowa* siące Kraków. Bluga 30/1. 735k
rzyniecka ,8'1.
Y4*' 3 nod .867" Biuro Ogłoszeń Kraj Niemieckiego początki konwirea.
Wille komfortową. 10 uhikacyj — na Kraków. Adolf Httler-Plażz 46 pis Kraków Grodzka 31. 4294
Separowany lat 87. wykazfalcenle Stenografia niemiecka, polska, ma
Żnikopanó. dobro położenie, okazja
•przędą „Własna-Strwwh*' . Kro Średnie, samodzielny, powna w tematyka. fizyka, chemja. język
ków, Hitler Platz 10. tol. 104-31. oclu matrym. panią przystojną, niemiecki _ gezy li*’own e prołe.
5274
Kraków: dom nowy. 12 ub. w tem zamożną, samodzielną. Wdowy 1 sor Kraków. Zielona 25/21.
5 sklepów, elektryk*, kanał etc., separowane niewykluczone. Zgło Korotpondencylna nauk*, w proszenia »z rotoerafia.
fotoerafia. proszę klero- grami* licealnym, gimnazjalnym
czynsz roczny 4.800 zł. przy tram- sz.enia
Ogtoazeń (przedmioty ma/ematycino-przyro— * pod „875" "Biuro
u r o Ol
■walu, tanio aprzeda.
Kraków. w»ó
Kraina.
Kraków, Adolf Hltlaię dnicze: matematyka, fizyka, ehoZwierzyniecka 8rt.
55
Plałz
48.
788k mi*). Informacje: Warszawa. n|.
Dam mur.. nowy. 8 morgi P»i»
779k
dobrej gleby, zabudowania ęosp, Wdowiec. 1*4 40. urzędnik, doma Smolna 34/4.
tor. dwoje dz1«d 14 I 16 lat oże Zdolna poszukuje profesor* (kl)
(rut pod Krakowem, przy
ni «!e z Panną lub wdową, lą* ,ila przerobieni* .liceum przyrod
kol. Kraków. Zwierzyn Icek a 8/1.
RS-38. przystojną. Inteligentną, niczego. Łaakswe zgłoszeni* z po
Zamienia dwie nowe
murowane wille. tąe«u»l« 87 uh. gospodarna- Poważne, nleanont- daniem wnrunków do B-nra Ma
mowe zgloazenl* tylko x fotogra
a flgrodam; w Rabce n» kamieni
jewski. Kraków. PL WW. Śwlęee w Krakowi*. Kraków, Ewle- fia zwrotna do Gońca Krak. tyoh K
6*®
Tarnów. -Nr. U T .
rzynleck* SAL

Kamienica, domy, willę.

•twa, parcelo kupuje „Informator
Kraków Pijarska 19
’ k
Kuala domek na przedmieście(Kra
kowa lub w okolicy. z ^ M(S ,,*l*v.'.
Goniec Krak. Kraków. „Nr. 664»
Swoszowice. Dom. wille, .J8®??;
dwurodzinną. kuplet
..Informator". Kraków, ul. PiJ*
oltą 19.
8 ,
Kupię gospodarstwo, samą rolę,
kamienicę lub część, parcelę lub
dom, miejacowośó obojętna. ó«<©•Zonia: Gouleo Krak.. Kraków.
..Nr, 4959".

pieczęć odciśnięta jest odwrotnie, Ł zn. napiz
odczytać można tylko od strony tylnej kuponu.
Falsyfikaty czerwonego kuponu na żelazo GG
na 100 kg są pod względem formatu nieco
niniejsze tdż autentyczne, druk jest nie wszędzie
dokładny, a horwu jaśniejsza. Odcisk pieczęci
umieszczony jest z uderzającą dokładnością na
środku kuponu. Papier nie posiada znaków wod
nych. Brakujące znaki wodne naślndowane są
na odwrotnej stronie kuponu zwpomocą krzy
żów i kresek, namalowanych klejeni. Orzeł na
odcisku godła państwowego odznacza tlą szcze
gólnie dokładnym uwydatnieniem piór w uko
śnej części skrzydeł, podczas gdy na kuponie
autentycznym występują tylko krawędzie skrzy
deł.
Wsayaey kupcy, mająey jakąkolwiek styczność
z kuponami na żelaao, powinni aatem zachować
jaknajdalej Idącą ostrożność przy odbiorze ku
ponów. W inni fałszerstwa lub puszczania w obteg falsyfikatów oddani zostaną pod sąd spe
cjalny, co Jest Jednoznaczne z karą śmierci.

Różn*
Zegarki, blżutorje.
pola** 8t.
Chwllkowaki. Kraków. Sławkow
ska 23. Wykonuję uprawy ze
garków.
4586
Podania, tłumaczeni* — Kraków,
Raaztnwn 10'l
N036k
utra, lisy, ptaazcza, koet jurny,
loliznę przyjmują w komis A.
Jachlmsbl. Kraków. Bożego 01*1*
4 (róg Diotlowskioj tramwaj Nr, 1)
Zarząd: Grodaka 14, III piętro.
Blallme mąaką z powierzonych
matarjalów na miarę, wykonuje
Wytwórni* Bielizny — Szezi/pan
Brlowakl, Kraków; Starowiślna 8.
podania! najtaniej llum any Ma
iewakl Kraków PI WW Ś »lęlyeh 8
Janina Marohllk wytwórnia para
soli wykonuje wwelkle naprawy
1 pokrycia, Kraków, Krakowska 18.
Po niemiecku t po polsku: poda
nia. zażalenia, plama. Biuro tłu
maczeń 1 przepisywania. Kraków,
Grodzka 40.
9399k
Psy do wychowu 1 tresury przyj
muje Kupno I tprtedaż orni
komis Hodowla psów rasowych.
Kraków, Traugutta 26T.
94ńBk
Pluskwy ora* wszdlkle robactwo
wraz z zarodkami tępi radykalnie
gaz .BP", ora* odazczurzanie przją
prowadza
dezynfekcja ^„Ąaot".
Kraków. Dietla 1»'7. tel. 217 48.
Podania — Prośby - Tłumaczenia
Tłumacz przysięgły Mgr. Jan Wojtvna Kraków Starowiślna 8.
Wykliny psycholog z nleapotykanym darem jusnowidtenla wizyjnego. nieomylnie przepowiada prze,
azlośó teraźniejszość, przyszłość t
los zaginionych. Odpowiada ll«»«wule za zaliczeniem załączyć zdje
©le I datę urodzenia. Jasnowidz
Johann Lwów. Hartunggatse 30,
m 8
351k
Nlemtklege przye tłumacz: Kra
ków, Sławkowska 3'63, 10—1, 4—8.
Podania, prośby, tłumaczenia. _
sprawy podatkowe I lunę: Biuro
Terlecka. Kraków. Floriańska 55.
telefon 180-25.
«66k
Buciki narciaraklo dzieeśęee Nr.
33, prima zamnlenle na takie aame 35. KrakóWi Sobieaktegp 22'4.
Filatelistyczna nowości Europy
dostarcza sprawni* ibi<ł«w«m 1
kupcom. Oena pocztowa +20,/s
D'H, „Pionier", dział Onfa, Kra
ków. Stolarska 9, I. p. Prospekt
gratl*.
_
71 Sk
Podania: Kraków. Floriańska 55.
Fotokopii dokumentów, natych
miast Bielec. Kraków. Karmelic
ka 50. tel. 187 1(1
4491
Gabinet kosmetyczny
Babezyńsklej & Piotrowskiej, czynny od
9 -1 2 . 15-17, Kraków, św. To
masza 4.
436A
Clałewe pasy brzuszne, poporodo
we. pooperacyjne, wykonuje R.
Bogdanowicz. Kraków. Grodzka 3
w podwórcu.
4867
arafolealnl poradzi we wpzyatkieh
sprawach życiowych — Kraków,
Dajwór 25'15. II piętro.
4255
Kagce (same wierzchy) z powie
rzonych materiałów wykonuje pra
cownia cholewek. Kraków. ®1. św.
Gertrudy 14, m 17.
4875

f

casaas*

“ iSń

ta rozpoznawcza i inne drobniejszo przedmioty.

Krcinka żałobna.
Kraków, 7 stycznia. W ostatnich dolach wnarlłi
Wiernatz Józef, lat 20, kowali Dubiel Adam, lat 45,
listonosz; Horada Jsh, lnt 61, omor. pocztowy; WOJ.
łaszek Adam, uroda. w 1948; Janiszewski Wlady.
sław, U t 58; Żelazny Jan, lat 88; Flczyk Klemsntyna, lat SS: Kutko Jan, lat 32 robotnik; Nlat Stefsnja, lat 18, córka kierownika wlęsleulai Welsló
Wajdach, lał 45, ezofer; Bularz Marja, lat 41, tona
tramwajarza; Piskorz Anna, lat 78, Witowa; Dzlawlska Antonina, lnt 44. robotnica; Kuczyński Hen
ryk, lat 18. kupiec; Zielińska Eleonora, lat 82, wdo
wa; Kajmowlcz Jan, lat 31, robotnik; roplk Wanda,
lat 61, emerytka; Matla Michał, lat 80; Skalski
Konstanty, lat 76; Mikulska Zofjo, lat 67; Plotrow.
tka Jadwiga, lut 67, doaorOzyal domu; Wiersblcka
Magdalena, lat 58. wdowa po wojskowym; Wróbel
Barbara, lat 26. alużąca; Majewski Zbigniew, lot 12,
ayu poaterunkowego; Branowaki Janusz, ur. w 1012;
Nlzlct Wacław, urodź, w 1912; Cfnlalowsko Anna,
lat 82, wdowa po pracowniku Zarządu Miejskiego;
Barański Teofil, lat 36. pracownik Zarządu Mlejak,
W Y N IK I

C IĄ G N IE N IA

LIC ZB O W EJ

br. w Krakowie.

NOWA PLACÓWKA DO WALKI Z GRUŹLICĄ.
Na terenie m. Lwowa, w odoruele u h iegh w roku
powstała wałn* placówka do walki z gruźlicą; Jest
nią wąpliat przeciwgruźliczy przy ul. Te*ityńa(klei L
Szpital ten poalad* obecnie 126 ntale zajętych łó
żek. Korayotają z niob choiny nJeśyżko a okr«u
Galicji, lec® również a okresu kritikowwklego, a uawet z Wołynia. W programie pmewtdBiMW Jcwt ».budowainie leńalmd. Odireenon-towzmitu zostanie również
poddamy pawilon rkoieeięey i enpltaloia pralnia me©lumicawia.
PUSZCZANIE OBNI SZTUCZNYCH. Z poleceni*
eta,puny miejskiego zakazano w Częstochowic P»>nweznnto ogni sat udanych, fajerwerków ifcp. Wykro
czenia podżegają e w n tw n koron.
PODRZUCIŁA DZIECKO. W poblHm domu Kaadmieroa Tusruln wo wad Jawor, gm. Sobków (pow.
jędrzejowski), Uiwnana kobieta prwkrauclłą wlecą©rem (Wędko płci męakiej, w wleiku około mieniące,
pocattn ubiegi* w niewiadomym kierunku.

Więtlsnla. Areszt. Kary sądowe.
Podunls, zwolnienia odroczeni*
Kraków. Długu 31/8 popot.
3984
Rozwody Itp.. szybko, tanio. Kra
ków. Długu 31/5 popol.
39H5
Szczury tepl masowo tak lad Hi
gieny. Kraków. Szewska 21. 4067
Marta Filipoznk Masłowska, gra
folog! o 1, przyjmuje eodzleń od
11—16. Krakńw, Xarmellckn S2'5.
Inat. Grafologti Naukowej t aądowego znawstwa pismu . Kruków,
Floriańska 3.
4233
Pióra, ołówki „Pelikan" t tonę na
prawia — kupuje: Skład papieru
Barnyeznw*. Kraków. Krakowska
36/88. telefon 212-04.
4979
Dr. M Drozd, choroby kobiece I
położnictwo, Kraków, ul. Staro
wiślna 32. telefon 118-26
2694
Grafologlnl doradzi najlepiej kał
demu. Przjdż, jeśli masz jakieś
kłopoty — ©odzień 9—17. Kraków
Rakowicka 6/13. parter
3638
Aryjskiego pochodzenia dowody
irreprowadMi metryki wydobywa
ze wszystkich krojów) heraldyk
Sippeoforsrhcr) Dr. D. Mudretakyj. Kraków, Retoryka 17'ś. Wie
deń 110 Tilrkeuaehautzatr. 1. 5032
Parcola na skład w Podgórzu Jest
do wydzierżawieni*. Oferty: Biu
ro Majewski, Kraków, Ph WW.
świętych 8.
8122
Informacja heraldyczne zaalęgnąó
można w dziale heraldycznym »ntykwąrml Adam*. Kraków. Szpi
talna 16.
5257
Znaczki pocztowe opeojalnlo wy.
•oko katalogowane płaci najlepiej
Świat Ftlateliatyrany,
Kraków,
Floriańską 516 oficyną, od 3 tej
do 7-mej.
9391 k
Robot z Blotaretn 1:2. wymienię
na Ooolaz lub Kino Ezakta —
Kazimierz Llszk* — Gorlice __
Za dopłatą,
82tk
Poszukiwany do doakonąle za
prowadzonego tntcrrau opólnik z
gotówką 46—70.000 zt. Zgłoszeni*
pod „874“ Biuro Ogloazeń Kraj
na. Kraków. Adolf Hitler-Platz 46
Michel 1942, dodatki w abon*.
moncle rocznym z). 7.30 z prze
syłką. płatne zgóry. Numerów
12. Numer. 1 I 2 Już się ukazałOgraniczono namówienia przyj
muje firma: D/Il. „Pionier" Od
dział Filatellatycnny, Kraków, ul
SMąrak* 9, 1. p,
789k
Wilczur caty czarny, wab. Hsnoo,
•giną). Znalsney wysokie wynagrodzimie. Zglozz.: Hodowl* paów,
Kraków. Traugutta 26/1.
790k
Około 30 do 33 tysięcy poszukuję
do
dobrego
atątego
interesu
handlowego. Oferty: Gonie© Krak..
Kraków. „Nr. 5281".
Sklep z koneetją zyakownej bran
ży, wydzierżawić, oddam udział,
kierownictwo. Oferty: Biuro Ma
jewski. Kraków, PI. WW. św ię
tych 8.
5282
Szczurowski, zaprzysiężony hiegly
otwiera kaay pancerne, prowndsl
pracownie mechąnleMio-lloaarakg.
Kraków Podgórao, Dąbrowskiego 1
telefon 13961.
5288
Pióra Pelikan I Inne repernje fa
chowo warsztat reparscyjny: Z.
Mtalakowskl. Kraków. Szpitalna 8.
Painańczyk. knploc, szuka gotów
ki I ewtl. współpracy także p«aL Binro Ogtoazeń, Kraków, 9i#n

f

a* U „Bleo".

L O T E R JI

w Wanwawie z duda 6 otyiv.nl* br. praalutawloją
alę uaatępująoo: 55, 12, 10, 57, 18. Niwtcpn* ciągnienie lotecjś liczbowej odbędzie ulę dni* 9 etyczni*

8860

PODZIĘKOWANIE
Wezyatktot. lolóray po zgo
nie mego I. o. Msłii Dra
Seweryn*
Nowosielskiego
okazali ml wapótczuoic l po
moc, składam na.juerdec7.nlej.
aze „Bóg zapiać", w szcze
gólności dziękuję gorąc©
Sajprzewlalelmiojazcma lłn.
chowleństwu paraflji w Itabou. Szanownemu Panu Naezclnikowl
Pfeifferowi |
Współpracownikom giulny.
oraz wazyatkim Uozealnlkom
z* tlunuic oddanie Mu osta
tniej przysługi, 8 przc/awno,
mu Koledzo Dr Malewski*.
:nu | Dr. S/opsklej ia pełno
starania niesieni# pomccy
lekarskie] 1 troakjjwą opiekę

tono.

gguhy — hradklgżg
Skradziono K«nnkartę Nr. 1946,
Cynar Wiktoria. Rtcazów. Tachoj.
kowal legii 12.
722k
Skradzione' Kcnnkartę Nr. 4368,
Kloc Marta. Rzeszów. Tachajkow•klogp 18.
723k
Zgubiono dni* 1- 1, 1943 w godżinach 17-_t8 na ul. Dietl* nzar.
ny bucik damakl. Laskowy znała*,
ca proszony Jest o zwrot z« aowltym wynagrodzeniom. Kraków, ul.
Sławkowska 3, pokój 28.
723k
Skradziono książkę Ubrttp. Bpcł.
Józef Soroka. Tarnów.
79lk
Skradziono talążwsokc Dbetp Spot.
Nr. 89N6M35, wydaną w Tornowi*
na uazwUko Zachara Franelszek
tę Sterkow©*,
792 k
Skradziono Keronkartę N r. 2487,
wyat. Żarz. Miejski Mielec. Mo
lik Jerzy, Joalo P. Z. U- W. 5532
Zgubiono KeimkartO Nr. 8076,
ErlHubniaarheiin i ArboltakTarte na
nazwisk* Bllwką Mzri*. Wielicz
ka. Konopo lekka! 24,
5451
Zgubiono Keiuikartę, wystawioną
Przez Urząd Gminny Miele© na
ną/wiako Złotko Aniela, Miełro
Zagubiono Keunkcrtu na nu/.wlako Dubiel Stanisław, flleloc.
Zgubiono Kcnnkairtę Nr. 413. wy
daną 25. t l i. 1942. Wach Katawyna. Tarnów. Widok 61.
793k
Skradzione Kemnkarto 1 Zaśw.
kolejowe. Kużni*r Jon, Rzeszów.
Kościuszki 7.
79lk
Skradziono Kmnknrlo Nr. 819
na nazwisko lllalt Władysław,
Rzeszów.
795k
Skradziono Kcnnkartę Nr. 29M
Llóriach Anioła, ltztwzów. Soko
la 1
Tm*
Skradziono Kennknirtę Nr. 16968
Smolik Zofi*. Rzeszów. Dąbrowaklego 40.
797k
Zgubiono Keunkartę, wyalnwioną
Przez Urząd Gminny WadowloO
Górno na naawiako PUkór Maetel Wadowice Dolne.
793k
Zagubiono Kennkart* na narwt»ko Kowal Bronialaw. Wola Wa
dowicka
799k
Skradziono Kennkartę. wystaw to
ną przez Zarząd Gminy Wadto
wte# Górne oraz Zaświadczeni© •
Ąrbcitaamtu na natwlako Knllńoki Ludwik, libisko.
sooib
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„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 5. Piątek, 8 stycznia 1943.

Zgłaszając tlą ochotniczo
do procy w Rzeszy Nie
mieckiej masz prawo wy
boru miejsca pracy.

Zgłoszenia:

BIURO
INFORMACYJNE
dla

pracowników fizycznych
i umysłowych
Kraka u, Bungatr. (Grodz

ka) 60
Tarnów, Goethepl. 6
Relchshof, M arktp latz 13
Jarosław, Dieteiusstr. 6
Przemyśl, Dworskistr. 9.
PŁASZCZ DAMSKI
granatow y n a watolinie, kołnierz
futro, do sprzedani®.
L azar. Kraków. ul. F loriańska 37.

KUPUJE
OBRAZY
BYW AM Y
AM TYW
SA LO N

SZTU K I

TADEUSZ W IERZEJSK I
Kraków, — Stradom ska L, 1S.
Telefon 157-38.

KRAW COW E
as modizielne. * p rak ty k ą w praoow.
Iliach m iarowych, oraz do reki,
p otriabns:
Salon „M ira" Kraków, D ietla 101.
F IL H A R M O N IA
C entralnego O ukarnatantw a
Kraków. Kino „U rania"
niedziela. 10 stycznia 1943 r.
o godz. 11-tej przed poi.

V. KONCERT
SYMFONICZNY
D yrygent: Rudolf Erb.
Solista: Ciaalaw Kozak (Śpiew).
W program ie:
J. Brahms, W. A. Mozart,
H. Pfitzner, 11. Leoueayjulio
i G. Verdi.
Bilety wstępu w cenie zł.. 3.30
do 8.30 do nabycia w przed,
sprzedaży od piątku, dnia 8-go
stycznia 1948 w godz. od 11—14
oraz przed koncertem od godz.
9-tt'j rano.
Zamówione bilety rezerw uje ale
do ooboty, dnia 9 Stycznia
do godz. 13.30.
754k
W ytw órnia W ódtk GdM.
Kraków-Dąbfa paszukuis

auta d o la ro w e g o
3.5 d o 4 ton.
da natychmiastowego kupna
Pilne zgł. pisemne lub osobisto:
Kraków-Dabla, ul. Fabryczna 13.

Maszynistki, alty pierwszorzędnej.
ze znajom ością języka niem iec
kiego i polskiego w słowie i p i
śmie. poszukuje F irm a „H elia".
Schokotadan und
W affelfabrik,
Krakom. Kołejow astr. 12.
724,k
Kelnerka poszukiwana do niem ieokiiego k asy n a . Częściowa zna
jomość niem ieckiego konieczna.
Zgt.: Goniec K rak.. Kraków. „Nr.
738k“ .
W ląktza przedsiębiorstw o budow
lane przyjm ie natychm iast zdol
nego inżyniera i technika budow
lanego w średnim wieku, z jeży
kiem niemieckim, obezmanego z.
adm inistracją i prowadzeniem ro 
bót. Zgłoszenia z odpisami św ia
dectw i reforencjamii do B iura
Budowlanego, Lublin — K rakow 
skie Przedm. 34/10.
72»k
Trzsch pierwszorzędnych kueharzy. jednego bufetowca, mówią
cego po niem iecku, poszukują za
raz.
Rats-Stuben-Knakau.
Rathausplatz 6.
4907
Poszukują tła dziewczyny do sprzą
ta n ia i pomocy w kuchni. Zgło
szenia osobiste ze świadectwami
od 3— 4 w „Pasiece", Kraków.
Mały Rynek 3.
5035
Potrzebna siła biurowa, wyma-.
gamę maszynopismo oraz języiic
niem iecki. ZgL: Gonieo K rak.,
Kraków. „Nr. 5054",
Fryzjera męskiego z gwarameją
poszukuje zaraz. Kraków, Kałwary jsk a 7.
5173
Małżeństwo z W iednia. 2 osoby,
poszukuje gospodyni, mówiącej
trochę po niem iecku. Zgłoszenia:
Goniec K rak.. Kraików, „Nr. 5228"
Zdolny ekspedjent (ka) do samo
dzielnej sprzedaży pieczywa za 
ra z potrzebny. Zgłoszenia: Stani
sław W aehel, Kraków. D ługa 53.
Niemiecki Sklep spożywczy. 5273
Przylm ie chłopca do praktyki
szewskiej pracownia, obuwia. Zdziń.
ski Ja n . Kraków. K alw nryjska 88
Czeladników szewskich i chłopców
do praktyki, potrzeba zaraz. K ra
ków. Grzegórzecka 4, sklep Ko
walik.
5208
Dochodzącą n a killka godzin do
sprzątania b iu ra natychm iast po.
trzeba®. Zgłoszenia: Grosskiicbenwwlt.heT, Krakam, Adolf H itler.
Plaitz 46.
5322
Młodsza panienka do dzieci po
trzebną od naraz. Kraków. S taro
w iślna 19, g alanteria.
'
5328
Frzyim ą poatugąezke do w szyst
kiego. lubiącą dzieci, zaraz. K ra 
ków, K arm elicka 17/9.
5308
Przyjm la uczenmico do szycia ors,z w ydaie gotowe w ykroje m ato,
rjiilów do wykonania, w domu.
Pracowni® Szycia Bielizny „A li
cja". Kroków. D ługa 27.
5523
M odniarka , potrzebna od zaraz.
Salon Mód, Kraków, D ługa 9. 5533
Do niem ieckiego w arsztatu samo
chodowego poszukuje s ie nwtychmiiast n a stalą posadę mówiącą
i ptszaeą polsko-niemiecką siłą do
objuczania czasu 1 aWe do m aga
zynu oześci zapasowych. W iado
mości z branży samochodowej w y
m agane, jednak n ie konieczne,
gdyż są możliwości wpraeow anla.
Hans Bcchtinger, Kraków, Mogiisloastr. 1.
757k
Zdolna krawcowa domowa do wy
konywani® dobrej garderoby dam .
Sklej i dziecięcej
(płaszczyków
dziecięcych), poszukiw ana doniem .
rodziny. Również ptrzubna Jest
uzdolniona osoba do cerowania
i L itanią pa jeden dzień w ty 
godniu. Kraków, B rom bergerstr
21. m. 3.
5062
Potrzebna dziewczyna do pomocy
w domu i restau racji, uczciwa i
energiczna. Zgłoszenia: Kraków,
Dietl® 21 u dozorcy.
5479
Niem itckla przedsiębiorstw o ban.
dlu burtowego poszukuje stenotyPist.ki v, biegłą niem iecką stępo,
a ra fią i znajom ością prac biuro
wych. Spieszne zgłoszeni® proszę
kierować do Gońca. K rak. K ra
ków. „Nr. 687k".
Dziewczyna Niemka lub mówiącą
.po niem iecku, do niem ieckiego do.
mu poszukiwana. Zgłoszenia «d
godz. 1 1 _ 1 4, Kraków, PnrksLr. 12/9
Potrzebujem y 3 robotników do
m agazynrt n a stałą pracą. Zgło
szeni® pisemne pod „876" Biuro
Ogłoszeń F. K rajna, Kraków.
Adolf H itler-PIatz 46.
756k

Posad poszukuje

STUDJO FOTOGRAFJI
G RAFIKU DEKORACJI
SZW EDO - STRYCHALSKI

przeniesione

Na UL. KRUPNICZĄ ?.
T altfon 103-63.

Ł ó ż k o m o s lR ż n n
do sprzedania.
Kraków, ul. Ja g ltlleń z k a 11/3.

ZNACZKI

P O C ZTO W E

polakie. G ubernatorstw a 1 E u
ropy. kupujem y w każdej lioiei plącąc ceny najwyższe.
Dem Handlowy

„P IO N IE R "
O ddtial Filatelistyczny
KRAKÓW. Stolarska S. I. p.
Tal. 220-42.
Czynne od godz. 8—3.30.

Wolne posody
Krakowska Kolej E lektryczna —
Kraków poazukuje do pracy rze
mieślników kw alifikow anych I po.
moaników
wszelkich kategoryj.
Opłaty w/g taryfy. W kuchni za
kładowej wydaje się codziennie
Cieple posiłki. Zgłoszenia osobiste
z dokum entam i: M iejska Kolej
E lektryczna K raków . Biuro ” ersonalne św W awrzyńca 13 Nr. 9.
II piętro.
518k

bra Zgłoszenia: Zakład kraw iec
ki mesko-damski Zem baty Kazi
m ierz Działoszyce. Rynek 1. 881 k
D rukarskiego m aszynisty do ma
szyn płaskich, poszukuje Drukar
n ia Pelara Rzeszów. 8 Maja 2.
Frzyim ą chłopca do praktyki sto
larskiej. Kraków. Mazowiecka 41.

Rządca rolny, la t 45, praktyki
rolnej 20 lat. dobry hodowca,
energiczny, sum ienny, — poszukuje pracy, w m ajątku, zna je 
żyk niemiecki. Zgłoszenia: K ra 
ków. Towarowa 5/2.
5007
Buchaltor-.bilansisi®, 20 la t p rak
tyki. poszukuje zatrudniania w
godzinach po południowych. Oferty : Goniec K rak., Kraików ..Nr.
5015".
Szofsr-m echanik n a ropne I ben
zynowe długa praktyka, język
niemiecki, polski, szuka posady
od zaraz. Zgł.: Goraiec Krak.. K ra 
ków. „Nr. 5059".
F ryzjerka ondulacja trw ała, wo
dna. żelazkcwa i m nuicur,, przyj
m ie posadę. Gzaban Irena, Mielce,
ul. K ędziora.
758k
Były kaw alenyata- podofic., energlczny. obowiązkowy. szuka
posady
zaraz.
Zgłoszenia pod
„888" B iuro Ogłoszeń K rajna,
Kraków. Adolf H itler-PIatz 46.

KupRO
Patefon walizkowy Hia Mastera
lub Columbie, kupią. Dobrze za
płacą. Kraków, Kościuszki 17,
Sklep G alanteryjny.
5234
Patefon walizkowy, kupie n aty ch 
m iast. Kraków. Kościuszki 60/6.
B rylanty, kupno, sprzedaż, zlece
n ia solidnie: Cliwitkowski, zegarm iatrz-jubiler. Kraków. F lo riań 
ska 3.
4308
M ateriał wełniany dobry na su
knie lub suknie pierwszorzędną,
kupie- Kraków. Zwierzyniecka 9/1
Obrazy, dyw any kilimy, antyki,
meble, porcelana. Kupno, sprze
daż. ocena: Salon Obrazów i dzieł
sztuki „A ntyki". Kraków. S tra 
dom 18. tel. 140-83.
8911k
Koncesjonowany sklep kupna I
sprzedaży używanej garderoby oraz bielizny: Kraków, ul. Pieraekiego 4.
8079
Maszyn* do szycia, chętnie „Singe.
ra ". kryta, kupie. Zgłoszenia: Go
niec K rak.. Kraków. „Nr. 5231"
Wszelką garderobą, bielizną uży
wana kupie Kraków. Dietla 19.
m. 17. praw a ofioyna.
4804

Maszynę do szycia pierścieniową,
chętnie „Singera", naraz kupią.
Kraików, Kosoinazki 17, Sklep
G alanteryjny.
5233
Kuplą K ino-E zakta z Biotarem
lub Prim oplanem — Kazimierz
Liszka — Gorlice.
8201;
Futro perskie dam skie w dobrym
stanie p o szu kiw ane w- celu kupna
lub zamiany. Kraków, Syrokomli
23/8. tel. 219-01.
5428
Złote, korony, zęby ewentualnie
moetek, kupią. Kraków. Długa
7. m. 6.
5450
Kupis Ooralaz I I lub I I I z Sonaairem — Kazimierz Liszka __
GorHoa.
819k
Zielarstwo. Książki kupią Graba.
Pi. WW. Świętych 8, Biuro Majewski
Kupujemy gotówkowe: ubrania,
płaszcze, kilim y, bielizną pościelo
wa. koce, zegary, lepsze aparaty
fotograficzne, lornetki j inne w ar
tościowe rzeczy: Kraków, św.
Krzyża 7.
5408
Płyty gramofonowe kupują: K ra 
ków, Wielopole 10/18.
5461
Wagą dziesiętną kuplą. Kraków,
Wielopole 10/13.
5468
Komis, Kraków, Grodzka 92, przyj,
mni.ie do komisowej sprzedaży:
ubrania, jesionka, futra, lilsy, oraz
inne przedmioty.
5513
Wszelkie przedm ioty najkorzyst
niej kupisz i sprzedaez przez Ko
mis. Kraków, Grodzka 32.
5514
Maszyny biurowe: Kupno, sprze
daż. zam iana, komie, najkorzyst
niej: Dom Handkowo-Prizemyslo-wy
Eugeniusz Dreecher. Kraków, ul.
Sławkowska 6, teł. 286-90.
5528
Srebra slotowego. 6-cio i 12-osobowego i innych wyrobów zo srebra
(i tam), poszukuje d la klienta
D/H. „Er-kn-es", Kraków, Staro
w iślna 27, sklep.
760k
Płaszcza damaktiiego zimowego oraz
męskiego. regionu lub p a lta poszu
kuje do kupna D/H. „Er-ka-es",
Kraików. Starow iślna 27, sklep.
Ubranie brązowe lub popielate
n r. 50 lub 52, oraz plaw.cz
kiupiie. — D/H. „Er-ka-es". K ra 
ków. Starow iślna 27, sklep.
762,k
Materaca wiósienne. z, traw y morskiwti, kupie. Kraków, św. Manka
19. róg Florjtańskiiej, Pracownia
taiplcerska.
763k
Obrazy antyki, dywany, kupno —
sprzedaż ocena: „P hryne", K ra
ków Sławkowska 6
9390k
Gotówka! K upuje używane rzeczy,
garderobę: Kraków, Grodzka 47,
sklep.
9400k
Garderobą damska, m ąską i dzie
cięca. pościel, bielizną, buty i in
ne używano rzeczy kupuje i pła
ci gotówka koncesjonowany sklep.
Kroków. K arm elicka 28.
9401k
Przyjm ują .do komisowej sprzeda
ży, oraa kupuje obrazy, perskie
dywany m akaty, świeczniki mo
siężne. antyczne meble itp. dzie
ła sztuki, porcelaną, oraz całe
zbiory: „Der Deutsche K unstladen", K rakau, H auplstrasse (Sław
kowska) 10. tel. 186-87.
9648k
Książki używane w każdej ilości
kupuje K sięgarnia „N auka i Sztu
ka" Stefan Kam iński, Kraków,
Karm elicka 29, teł. 141-34 i K ra 
kowska 18, tel. 114-38 (dawniej
Podwale 6).
9922k
Porcelanową serw isy, szkła, kry
ształy kupuje: Kraków, Stradomska 18. Sklep z porcelaną.
164k
Poszukujemy wszelkiej garderoby
futer, dywanów, kilimów, maszyn
„S ingera" patefoaów. płyt. „Centrokom is". Kraków, Grodzka 9.
Maszyną do p isania biurow ą lub
walizkowa oraz do liczeń la kupi
Sroczyński, Kraków, Starow iślna
27/6, II. p.. tel. 189-74.
695k
Perski dywan, kupią. Kraków,
św. M arka 19, Tóg Floriańskiej,
sklep tapicerski.
704k
Kandelabry srebrne kupią. Sklfp
elektrotechniczny. Kraków. Boże
go Ciała 1.
705k
B ibliografią E streichera — H er
barz Nlesieckiegc. kupią. Sklep
elektrotechniczny. Kraików, Boże
go Ciała 1.
732k
Komis. Kraków, Grodzka 32, przyj,
m uje do komisowej sprzedaży:
ubrania. Jesionki, fu rs. lisy, oraz
inne przedm ioty.
9742k
Kupują obrazy znanych artystów
polskich __ place solidnie: Salon
Sztuki W awrcecki, Kraków, W iśl.
n a 9.
1500
Ubrania, ots« oddzieinie spodnie
i m arynarki suknie, plaazoze zi
mowe meskio 1 damskie, kupuje
za gotówkę: Skup I sprzedaż uży
w anej odzieży. Kraków. Plao Do
m inikański 1.
2529
Książki wartościowe wszelkich za
kresów kupuje, piacąo dobrze:
A ntykw ariat Adam. Kraków, Szpi
talna 5.
3990
Pianino lub fortepian kupią, pla
ce najw yższe ceny. Kwiatkowski.
Kraków, Szpitalna 20/22, sklep.
Solidnie korzystnie sprzedasz i ku.
piaz przez Komis — Kraków, —
Grodzka 59.
4167
Moblo różne, kompletne sypialnie,
jadanie, gabinety gotówkowo ku
pujem y: Hala Meblowa, Kraków,
Grodzka 59, K rakowska 26 (wej
ście z bram y).
4292
Książki wartościowe, herbarze, en
cyklopedie kupuje płacąc najlepsze
ceny: A ntykw ariat Adam. K ra 
ków Szpitalna 16.
3996
Grodska 59. Komie poszukuje do
natychm iastow ej sprzedaży futer,
lisów, ubrań, jesionek, dywanów,
obrazów, natefoiuów, aparatów foto
Komis Kraków. Grodzka 59. 4382
Kilimów, dywanów perskich, ży
wieckich, fotoaparatów , kryszta
łów poszukujemy. Gw arancja szyb
kiej sprzedaży. E w entualnie zali,
ezki: Komio, Kraków, Adolf HJtler.
Platz 12, w podwórcu.
4490
Ubrań mpsklch, kostiumów, płasz
czy. wszelkiej garderoby poszuku
jemy. Przyjm ujem y komis. Sprze
daż szybka. — Komis, Kraków,
Adolf Hitler-PIatz, 12. w podwórcu
Obrączki, pierścionki, łańcuszki
złote kupie. Kraków, Plao W olni—
ca 14 w podórzu, pracownia.
Maszyny do pisania, kasy kontrol
ne. ogniotrwałe, kupno, sprzedaż,
wym iana. Ju liu sz Hecker, Kraków
Limanowskiego 52.
4795
K upujt używaną garderobą: K ra
ków. Bracka 10/7 oficyna,
4981
W óztk dziecięcy, sportow y z bud.
ką iub bez. kupią. Zgł.: Goniec
K rak.. Kraków. „Nr. 5048".
Nasadko m ikroskopową do Leici,
nasadkł) stereoskopową 1 stereo
skop do LeioL oelownilk nmlwer
salu y Vidom kupie. Zgłoszenia:
Goniec K rak.. Kraków. „Nr. 5127"
Loleą III. I lia , b lub o w do
brym stanie, oraz dodatki do Leici. kupie. Zgł.: Goniec K rak.,
Kraków. „Nr. 5128".

F utra, lioy. błamy, dywany, kili
my. maszyny „Singera", kryszta
ły, porcelaną, patefony, płyty, na
kryci® srebrne, oraz inne przedmio
ty sprzedacie najszybciej w Centrotkomisie". Kraków. Grodzka 9.
Uwaga! Sklep używanych rzeczy,
Kraków, ul. Krakow ska 36, kupuje
stale tylko pierwszorzędne rzeczy,
jaik: ubrania, palta, kostjumy. su
kman. bieliznę, obuwie, fu tra, dy
wany. kilim y, a paraty fotograficz
ne. lorntilkl, patefony, płyty, rów.
nież potamame. chodniki, kołdry,
koce, m aszyny do pisania i szyci®
uoreeliane. kryształy i tp. rzeczy.
Płacimy gotówką, oeny najwyższe.
Spodnie, ubrania, płaszcze, su
kienki. bieliznę, obuwie, kupuje
gotówkowo. Kraków, Długa 32.
sklep.
5244
Fortepian Bechstein. Stiengl ser
wis obiadowy, kawowy, likieru,
kupie. Agencja: Kraków, Sienna
12 „Eles".
5359
P oszukuje dywanu w celu kupna.
Zgł.: Garniec K rak.. Kraków. „Nr.
5367".
W ózek autko „Komkon" w do
brym stan,ic. kupie. Zgt.: Goniec
Krak. Kraków, „Nr. 5391".
K o łd ry 2 puchowe, nowe, lub m a
ło używane, kupie. Zgt.: Goniec
K rak.. Kraków, „Nr. 5392",
Lisa lub kołnierz z lisa «lbo pe
lerynkę obaz futro diamakie ku
pią. D/H. „Er-ka-es", Kraków,
Starow iślna 27, sklep.
7G4k
C h o d n ik i krajow e lub zagranicz
ne. oraz kitJiwy i dywany ku
ipią dl® klittUta.. D/H. ..Er-ka-es",
Kraików. Starow iślna 27. ąi jep.
Harm onią
chrom atyczną
oraz
pianow ą 32, 80 3 130 basów, po
szukuje dl® klien ta D/H. „Er-kaes".
Kraków. Starow iślna 27,
sklep.
766k
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrze-ckii. Kraków, W iślna 9.

Sprzedał
Brylanty, sprzedaż — kupno, zle
cenia solidne: Chwilkowski, zegar.
m istrz-jubiler, Kraków, F loriań
ska 3.
4309
Zegarki fiTinowe: Schaffhausen,
Omega. Zenitb, Longines, poleca
z-egarmistrz-jnbiler
Chwilkowski.
Kraków, F loriańska 3.
4310
Srebrna sygnety, kolczyki, zegar
ki damskie, mąslcie poloąa Zakład
zegarm istrzowski. Kraków, K ra
kowska 1.
4186
Flyty. patefony. igły najkorzyst
niej kupisz: Firm a „K ontakt",
Kraków. Stradom 18
6980k
Obrazy, dywany, kilim y, antyki,
mchie. porcelaną. Sprzedaż, ku
pno ocena: Salom Gbrazów i dzieł
sztuki „A ntyki", Kraków, S tra 
dom 18, tel. 140-83.
8912k
M e b le : sypialnie, jadalnie, szafą
kombinowaną
oraz
trójdzielną
sprzeda Stolarnia. Kraków, Staro
w iślna 35, w sieni na prawo (nie
sklep).
9034k
Sypialnie, jadalnie, stołki, śzafy
kombinowane i inna nowe meble
do sprzedania. Kraków, Starow i
ślna 44.
9035k
M sblt kuchenne, pokojowe, biuro
we poleca Magazyn, Kraków, S ta
row iślna 79. Ceny przystąpne.
Tapczany, sypialnie, jadalnie, ga
binety i inne nowoczesne meble
poleca JnJjan Pyk® — W ytw órnia
Mebli, Kraków, Starow iślna 35.
Szewskie przybory: W, Cebula,
Kraków. Starow iślna 50.
9040k
Obrazy, dywany, meble antyczne
okazyjnie w dużym wyborze: ,.8alom", Kraków. Floriańska 8. —
J. Braehel.
9387k
Bielizną oao-bista m ęską, damską,
pościelową, sweter, otan pierwszorządmy, sprzedam tanio. Kraków,
Smoleńsk 16/1®, godz. 11—1 i 3—5.
Tapczan jedno- i dwuosobowy, ma
terace wiósienne. nowe, sprzedam.
Kraków. Meiselsa 8, m. 4.
40Gk
Sypialnią i jadalnią sprzedam oka
zyjnie, — Zgłoszenia: Kraków,
Adolf Hiibler-Platz 39/40, m. 7,
Filateliści! którzy jeszcze nie macio Cennlka-Kaitalogu 1943 znacżków polskich oraz G ubernator•tw a z artystycznym i fototabiioam i znaczków — nie czekaj cle na
wyczerpanie nakladul! Dotychczas
sprzedaliśm y 2000 egzemplarzy.
Przekazem zl. 12.— z® zalicze
niom zl. 14.—. Dołączamy na żą
danie bezpłatny komplet innych
cenników. Kupujemy stałe wszeikio znaczki pocztowe. Polski Dom
Filatelistyczny. W arszwa, M arł
siuiłkowaka 116.
639k
Apteczki sam itame — ścienne ko
nieczne w każdym sklepie, schro
n ie i domu, poleca F-a Drobncr,
Kraków. PI. Szczepański 3. 655k
Maszyną do szycia nową, krytą,
pierw szorzędną sprzedam * Kraków
Nowa Olsza, rui. Piąfcna 19, m. 5.
Sportowa damskie futerko, wierzch
angielski, spód chomiki. Kraków,
R ajska 20/7.
739k
Piąkny pled wełniany w tr a tą ,
nowy, sprzedam. Zgłoszenia Biu
ro Ogłoszeń K rajna. Kraków,
Adolf H itler-PIatz 46.
822k
Łóżeczko ilzieciece białe do sprze
dania. Wiadomość: Kraków, św.
W awrzyńca 16/21.
817k
Ubranie męskie jasne, wypraw ka
niemowlęca, kocyk, m aterjał n®
pyjam e do sprzedania. Kraków,
św. W awrzyńca 16/21.
818k
Fortepian krótki, sprzed®. W ia
domość w Komisie, Kraików, ul.
Stradom 11.
3312
Sprzedam: weln. pled (na głowę),
suknią popoL. kożuszek dzjeo. 7—8
lat. szalik ■wet., komplet damski
weł. n arciarsk i, koń drew niany.
Kraków. Moniuszki 38/6.
5419
Fortepian praw ie nowy, angielska
mcchaniiik®. zagranicz-uy, pancer
ny. krzyżowy, czarny, sprzedam
poważnemu reflcktnntowi. K ra 
ków. Siemiradzkiego 17/1.
5425
Szafa kombinowana, praw ie no
wa, orzech kankazkii, piękna ro
bola solidna, do sprzedani®. K ra
ków, Siemiradzkiego 17/1.
Pierścionek brylamtowy. damski,
piękny, okazyjnie sprzedam. K ra
ków, D ługa 36, I I I . p„ n a lewo.
Angielskie Boksery sześcio tygod
niowe, sprzedam. Kraków, ul.
G arncarska 1/8.
5446
Buty z łyżwami i nanedarakao Nr.
34. 4 m. maiterjj c®amcj bielskiej
sprzed®. Kraików, Zwierzyniecka
8/28. 9—18.
5463
Błam czarny, duży kołnierz tas.
m an i kangurow y z klapam i,
sprzed®. Kraków. Zamenhofa 7/la,
Plac żelazny duży, okrągły, mały,
sprzedam. Kraków. Legionów 12.
Kowalski.

Biżuteria, ozdoby, wyroby ezobrne. zegarki damskie i męskie w
wielikim wyborze stale n a składzie.
Kraków. Krakowska 1, Arkady.
Palto mąskdie n a średniego, kupon
ubraniow y z dodatkam i, błam pod
płaszcz damski, sprzeda. Kraków,
Kochanowskiego 2/2.
5483
Sypialnią nowoczesną, salonik,
kredens kuchenny do sprzedania
zaraz. Wiadomość: Kraków, Po
tockiego 1, I I p„ n a lewo, godz.
3.36__4.30.
5491
Akordeony, Operaphon., 5 registrów
z. wibratorem , oraz Caro Soprani
biała, obie 120 basów, okazyjnie
sprzedam. Kraków. Dietl® 79, m. 1.
między godz. 12—14.
5510*
Karakułowy kołnierz z klapam i
w ydra, fu tro cielaki, woin e z
mufkhem i czapką, sprzeda sklep,
Karm elicka 28.
,
5445
Futro perskie, duże buchary. lis
niebieski, niekme, sprzed® K ra 
ków. Lubicz. 26/8, oglądać 12—15.
Futro damskie, k ry te z kołnierzem
karakułowym, kupon brązowy na
sukinie, sprzedana. Kraków, św.
W awrzyńca 3/16, I I I p.
5518
Fortepian pełno-pamermy, całkiem
krótki,
pierwszorzędny
stian i
m arka, łóżko składane, sprzedam.
Kraków, ul. D ługa 18/7.
5526
Tapczany, gabinety, pokoje kom
binowane'. jadailnis, sypialnie 1
inne meble poleca Wytwórni® Me.
bli. Kraików, Meiselsa 4.
9039k
Obrazy najlepszych nrtystów pol
skich: Wawrzeoki, Kraków, W iślna
9. Sprzedaż, ocena, kupno.
9395k
Ceraty, chodniki, dywaniki, ser
wety. kapy, worki, sienniki, tor
by gospodarcze i różne tkaniny
papierowe poleca: Józef Siweoki,
Kraków. Starow iślna 21. W ejście
do sklepu w bram ie.
657k
E le k try c z n e lam py, kuchenki, że
lazka, poduszki, maiterjnly elektro,
instalacyjne poleca: ,'Zor", K ra
ków. Sławkowska 11. podwórze,
Pios niem iecki bokser, owczor b ia
ły, wilczur młody, pod/paiauy. oraa
inne rasy do sprzedani®: Hodowla.
Kraków. W adowicka 39 (przedłuże
nie Kalwairyjskiej).
665k
Pieski, młode soott-terriery. oprzeda Hodowla.. Kraków. Wadowicka
39 (Przedłużanie K alwanyjskiej).
Pianina, fortepiany, ceny okazyj
ne, poleca Świątek, Kraików. S ta
rowiślna 12.
9853
Obrazy wybitnych artystów w
wielkim wyborze, — najbardziej
przystępno ceny: W awrzeckl. K ra 
ków. W iśtoa 9,
1505
Maszyną
szew ską
ey lin d ró w k ą,
kredens pokojowy, kredens ku.
chenny, sprzedam. Kraków, K ro.
wodenska 52, p arter.
2310
Młyńskie maszyny motory razow s
wszelkie Przybory iitp. Plany, bu-'
dowa. rem onty: Zakład budowy
młynów. Kraków Mazowiecka 35,
teł. 102-44.
2580
Pianina, fortepiany, ceny okazyj
ne, sprzeda Kw iatkowski, Kraków,
Szpitalna 20/22.
4059
„Singera" maszyną nową, kry tą,
okazyjnie sprzedam. Kraków, ni.
Krakowska 39/36.
4060
Obrazy — sprzedaż, kupno, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków, Łob
zowska 6. Salon obrazów.
4063
Sypialnia, jadalnie, łóżka, siatki,
szafy kombinowane, sprzeda Ma
gazyn Mebli. Kraków, K opernika 8
Slngeró maszyną gabinetow ą pra
wie nową, sprzedam okazyjnie. —
Kraków, D ługa 45/5.
4168
Kw estią zaufania jest sprzedaż i
kupno lisa, fu tra breitschwnnz,
pelerynki w Komisie, Grodzka 59,
Kraków.
4272
Komis, Grodzka 59, poleca tanio:
fu tro kryte, lisy, kryształy, apa
ra ty fotogr., ubrania, płaszcze,
obrazy, dywany. Grodzka 59. K ra 
ków.
4277
Sypialnia, jadalnie, pokoje kombi
nowane, różne meble pojedyncze
używane sprzedaje H ala Meblowa,
Kraków, Grodzka 59 i Krakowska
26 (wejście z bramy).
4291
K anarki harceńskie sprzedaje Emil
Filous, Kraków, św. M arka 21a.
Najwlektzsm zaufaniem cieszy sie
Komis, Kraków. Grodzka 59 4381
Tapczan, łóżko, ścianka, kucliran
ka żelazna. 2 fotele, 2 szafki no
cne okazyjnie dc sprzedania. K ra.
ków. Stradom 13/9, II. p.
4832
Endlarką Singera, stan debry,
sprzedam Kraków. Zielona 28/16.
oglądać od 12—18.
4902
A lb u m y do znaczków A nstrja. Cze.
chosiowacja. Skandynaw ia sprze' dam. Kraków. P aulińska 2/15.
Łóżka żelazne z siatkam i sprężyno,
wem.i i m ateracam i sprzedam —
Kraków. Paulińska 2/15.
4922
Maszyny 1 przybory biurowe. Sprze
daż — Kupno, A gentura Handlową
Golobiowskl-Rafalski. Kraków, św.
M arka 27, tel. 226-45.
4990
Biurowa m aszyna do pisania w do
lnym stanie, okazyjnie do sprze
dania. Kraików. Felicjanek 21/7.
Przed inw enlurą tan ia w ysprzedai
wszelkich używanych rzeczy, jak :
ubrania, p alta damskie, męskie, sukule,, obuwie, bielizna pościelowa,
stołowa, fu tra damskie, męskie, pa.
tefouy. płyty i wszelkie inne rzaezy. Sklep używanych
rzeczy
Kraków. K rakow ska 36.
5037
Najwyższą ceny za pierw szorzędne
ubrania, palta, obuwie, kostjum y,
suknie, bieliznę i wszelkie inne
rzeczy, osiągniesz tylko w sklepie
Kraików, ul. K rakow ska 36. 5039
M ateriał granatow y 3 m tr. na.
ubranie męskie iub płaszcz, sprze.
dam, Kraków, K rzywa 13/11, II.
P„ na ganku.
5051
Damski pławzez ciemno-zielony,
podbity sealsMnem, zamienią n a
czarny, cw. seailskinowy ew. do
płacę. Sklep Komisowy. Kraików
Batorego 4.
5037
Płyty taneczne, sprzedani. K raków-Dębuikl, Zagrody 8/6.
5069
S k rzy p ce wartościowe, sprzedam
Kraków. Grodzką 48/4.
5078
M ateriał na kurtkę, u b ra n ie brązo.
we. sm oking n a średniego, pod
szewkę czarną, podpinki pod koł
dro sprzedam. Kraków, Szlak 31/5.
Maszyną walizkową, praw ie nową
sprzeda K rakówD ąbnikd. Rynek
6. m. 7. II. p ,
5090
Brunsviga m aszyna do liczenia,
stan b. dobry, sprzeda Kraków,
Zwierzyniecka 6/21.
5091
F u tro dam skie. 1 palto
męskie,
czarne, praw ie nowe, ua osobę
średniej tuszy pulower, jedwab
angora niebieski, a p a ra t fotogra
ficzny Zeissa „Box-leugor I I 6X9
—Rollfhim B2, sprzedam Oferty:
Biuro Majewski. Kraków. Pi. W ,
Świętych 8.
5121
Kapcs zakopiańskie sprzedam. —
Kraków. Powiśle 12/23, oficyny.

.Wydawnictwo ..Goniec Krokowski**, Kroków. Wielopole 1. — Telefon 206-11.
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Poszukujemy akwizytorom
na prowizję do naszego działu
wysyłkowego dla zbierani® za.
mówień po Urzędach, biurach,
fabrykach i szkołach n® a rty 
kuły
papierowe,
biurowe,
szkolne itip. O ferty prosimy
kierow ać:
DOM IM P O R T O W Y
Kraków. Skrytka pocztowa 194.
P a p itry pakowe: zielony, brą®owy, niebieska, różowy, pa.pi*rT
kamorat-airyjnc. koperty poleca f i r 
m a Adam M atula, Kraków, Kro
woderska 61.
5133
Suknia wieczorową sprzedam. K ra 
ków. Wygoda 11/3.
5187
Do sprzedania patefon waliakowy.
dwuspreżynowy z płytam i. K ra 
ków. ul. Braozowa Nr. 13, ra. 14.
Futro perskie, błam nurki, używa
ny I łapki, szkielet do sprzedania.
Kraków, św. M arka Nr. 16, m. 14.
Futro karakuły, stam bardzo dobry,
całe skóry, sprzedam zaraz, K ra 
ków. Emana 28a, m. 3.
5214
Łóżko poiowa. łóżeczko dziecięca,
tapczan, m aterace: Kraków, św.
M arka 19, róg F loriańskiej — sklep
tapięeTski.
5248
Maszyną do szycia, ładną, tanią
b uty z cholewami, silne, sprze
dam . Kraków. Emsius 47, B iała
will® nad Rudawą.
5250
Kapcs zakopiańskie, białe, tanio
sprzedam . Kraków, Starow iślna
19. m. 11.
5324
Kożuch długi, płaszcz dam ski g ra 
natowy. wolny, nowo. Ubrania
meskie. sinokinife i frak, sprzedam .
Kraków. Osiedle, Kielecka 30/4.
Singera maszynę krytą, praw is
nowa — lub z pudełkiem tańszą,
sprzedam. Kraków, Osiedle, K ie
lecka 30/4. I. p.
5424
Kapce oryginalne zakopiańskie,
okazyjnie sprzedam. Kraików. Czy.
sta 8/3.
5326
Płaszcz męski zimowy w kratko
n a szczupłego, niskiego, płaszea
męski, krótki zielony, płaszcz mę
ski letni n a podazśwee popielaty
1 3 m tr. m ateriału granatow ego
na ubranie męskie lub ubranka
dila chłopców, sprzedam. Kraków.
Krzywa 13/11, II. p. n® ganku.
Obrazy, sprzedaż, kupno , ocena
Z. Wiadirowski. Kraków, F lo ria ń 
ska 7 w podwórcu.
654k
Sprzedamy piec szamotowy, duży,
m ały piecyk okrągły 1 term ou,
m aterace wiósienne, wyżymaczkę,
cytrę, w atę białą, „Elefcłrolus",
rogi jelenie. 'Oglądać można w
Sklepie. Kraków, K rakow ska 36.
Sprzedam: łóżko, stół, krzesła,
szafę, siatki, żelazne, jadalnią
wiedeńska, dywan perski i roz
m aito rzeczy. Kraków, K operni
ka 8/4.
.
5531
Zegar śoicnny. klosze, ' zegarek
double, piecyk gazowy, sprzeda.
Kraków, K rakow ska 35, sklep.
Kuchenki żelatzne n® węgici oka
zyjnie sprz-eda Skład lamp, K ra 
ków, K rakow ska 35.
5519
Sweter dam ski, męski, bardzo cie
ple, sprzedam. Kraków, Mały Ry
nek 4/7. godz. 2—5.
_ 5284
Biały kupon n a ślubną suknie <J°
sprzedania. Kraków, Starow iślna 37
slk.leip.
Sprzedajemy tanio, używ aną g a r
derobę. bieliznę pościelową, kili
my. koce, firanki, kapy pluszowa
i inne wartościowe rzeczy: Sklep.
Kraków, św. K rzyża 7.
5407
Dywan turecki 3.80X3, nowy (oby.
dwie strony jednakowe), czysta
wolna, sprzedam- O ferty: K ra 
ków, Pi. WW. Świętych 8. 5444
Wózek dziecięcy głęboki 1 spor
towy. sprzedam. Kraków , K rzyw a
13/11. II. p. n a ganku.
7S8k
Rękawiczki dam skie, skórkowe,
m ało używane, k ilka p ar. sprze
dam
tanio.
Kraków,
K rzyw a
13/11, II. p. n a ganku,
769k
Obrazy Axentowicaa, Bakalowi^eza. B randta, F ałata, W ojciecha
Kossaka, Malczewskiego, S tan i,
sławskiego. W yspiańskiego, sprze
dam. Kraków-Podgórze. W ęgier
ska 10/13.
77l)k
Kożuszek długi n a panią średnie
go w zrostu do sprzedania. K ra 
ków. Lubom irskiego 23/1, miedzy
12—2-gą.
7711c
Łóżko z m ateracam i, płaszcz dam 
ski. m iara 44, buciki Nr. 86, sta n
pierwszorzędny, sprzedam. K ra 
ków, A usseuring 119/3 w godzi
nach 12—14,
772t
W ytw órnia walizek. Zygm unt Karoń. W arszawa, Graniczna 10. 778t
Płaszcz damski, podbity futrem
z m ufką n a osobę wysoka do
sprzedania. Kraków, Zyblikiewl«za 5/61.
774k
Tapczan nowy do sprzedania.
Kraków. Sarow iślua 33/3.
775k
Sprzedam kuchnie gazową 4 pal
nikową z piekarnikiem t szahaśnikam i. — Wiadomość: Kraków,
Izaaka 1/9, godz. 13.30—14.30. 776k
Do sprzedania: rozpylacz ogrodo
wy. autom at plecakowy nowy, nie
używany, z, grubej mosiężnej bla
chy „Syrena", do tegoż 2 m. ru rk i
mosiężnej, działającej pod ciśnie
niem 5 atm ., pojemności 9 itr. cie
czy. dobry do drzew, krzewów 1
warzyw, działa doskonale. Zgło
szenia pod „Rozpylacz" do B iura
Ogłoszeń F. K rajna, Kraków,
Adolf H itler-PIatz 46.
777R

