20 gr.

20 gr.

GONIEC KRAKOWSKI
CENY OGŁOSZEŃ: Po tekście 1 mm w 2 szpaltach
(szerokość szpalty 45 mm) po 72 grosze. Dla poszu
kujących pracy po 20 groszy. ^Marginesowe"* po
złotych 3.— za 1 mm w l szpalcie (szerokość szpalty
45 mm).
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przesyłki zwrotnej Prenum erata mle»kczna 4.60 Zł.,
z odnoszeniem do domu 5 Zł. Na prowincji dopłata
porta. Konto czekowe: Warszawa

Oszima u Fiihrera.

Po zamianowaniu generała Peyrouton generalnym gubernatorem Algieru.
Tajemnicza wyprawa księcia Bonapartego.
Zurych, 22 stycznia. Próby doprowadze szczają, iż omawiano tam przedewszystkiem
nia do porozumienia dwóch przeciwnych o- wewnetrzno-polityczne i gospodarcze za
bozów francuskich, znajdujących sie po gadnienia w sensie wytężenia wszystkich
stronie aijantów, a mianowicie generała de sil w dalszej walec. Równocześnie udał sie
Gau)lc‘a i generała Giraud, trw a ją w dal brytyjski minister dla Bliskiego Wschodu,
szym ciągu. Wobec tego jednak, że zarów
no U. S. A., jak A nglja szukają jednostron
nie w tej sprawie korzyści. rezultat daje
na siebie czekać.
Ostatnie pociągniecie, polegające na
mianowaniu gubernatorem Algieru
generała Peyrouton, zawikłało do pe
wnego stopnia sytuacją, gdyż osoba
tego wojskowego bynajm niej sią nie
nadaje do złagodzenia sytuacji.

.Pisze na ten temat prasa angielska w to
nie silnie podenerwowanym oraz krytyku 
ję to pociągniecie, nazywając je błedem
pierwszorzędnym. Równocześnie jednak to

czą się zarówno w Izbie Gmin w Londynie,
jak też w Waszyngtonie narady na temat
uspokojenia nastrojów w północnej Afry
ce.
W Izbie Gmin postawiono ministro
wi Edenowi wiele kłopotliwych pytań,
na które minister nie dał odpowiedzi.

Tem. więcej jednak omawia się te rzecz w
prasie. Zapytuje się ona, czy nowego gu
bernatora mianował generał Giraud i czy
jest on kandydatem Stanów Zjednoczo
nych! Równocześnie domagają sie dzienni
ki, aby wkońcu przestano przypisywać, An
glikom spowodowanie tego zamieszania w
północnej Afryce i aby zdano sobie spra
wę, że winę w tym wypadku ponoszą connjmniej w tym samym stopniu Amery
ka n ie.
Niedawno temu doniosła prasa o konfe
rencjach, jakie odbył w Algierze preten
dent do tronu francuskiego-Henryk hr. Pa.
ryża oraz o tern, że bezpośrednio po śmier
ci adm irała Darlana m iał on zam iar doko
nania zamachu stanu w północnej francu
skiej Afryce, Obecnie dowiadują sie, że re
prezentant domu Bonapartych, ks. Napo,
leon został na granicy hiszpańskiej are
sztowany w chwili, kiedy zamierzał ją prze,
kroczyć. Chodzi tu ta j zapewne również o
próbę postawienia swojej kandydatury do
korony francuskiej i może książę chcial sie

Z Głównej Kwatery Fiihrera, 22 stycznia.
Z okazji podpisania niemiecko-japońskiego
układu gospodarczego, Fiihrer w obecności
m inistra Rzeszy dla spraw zagranicznych
von Jłibbcntropa przyjął ambasadora ce
sarskiej Japonji w Berlinie - Oszimę i
przy tej okazji odbył z nim dłuższą i utrzy
maną w serdecznym tonio rozmowę.

Dziennikarze hiszpańscy
w Berlinie.

Case, do Kairu i odbył tam pierwszą swo
Berlin, 22 stycznia. W związku z wizytą
ją polityczną konferencje, w której wziął
udział nietylko brytyjski ambasador lord w Berlinie m inistra p artji hiszpańskie!
Mills, ale też zastępca m inistra Case, lord Arrazy — jak już donosiliśmy — b a**"*1
tam również kierownik wicesekretarjatu
Moyne i wielu wyższych oficerów.
dla spraw prasowych i propagandy Ąnas
Salgans, naczelny redaktor hiszpańskiego
dziennika „lnformacfones“ de la Sorna.
oraz naczelny redaktor organu Falangi
„A rrlba“, Accarri.

Wspomniani czołowi dziennikarze hisz
pańscy w ubiegłą środę zostali przyjęci
przeć szefa prasowego Rzeszy, dra Dietri
cha, z którym odbyli rozmowę, utrzymaną
w serdecznym tonie. Dziennikarze hiszpań
scy zwiedzili* ponadto szereg przedsię
biorstw dziennikarskich w Niemczech.

Berlin, 22 stycznia. O niespodzianym sta.
ku dziennym szybkich niemieckich samo
lotów bojowych, który został przeprowa
dzony we środą na Londyn, podaje sie na
stępujące szczegóły:

bomb na teren miasta na wschód od parku
Greeiiwich i na teren wewnętrzny luku Ta
mizy. szybkie niemieckie samoloty bojowe
zawróciły ku południowi, zwalczając lam
celo wo-jcnno-gospodarczc.
^Dopiero po przeprowadzeniu ataku bły
Tuż po godzinie 12-tej formacja szybkich skawicznego pokazały się pierwsze brytyj
niemieckich samolotów bojowych, lecąc skie samoloty myśliwskie, usiłując niemiec się jedynie do walki naziemnej, ale pozajeszcze od początku grudnia zestrzeli
zwarcie w kilku falach, nadleciała z połud kim sztafetom bojowym odciąć odwrót. Do tem253
atakujące samoloty. Dziś to ciężkie
nia nad Londyn. Angielska obrona została szło do ciężkich walk na południe od Lon ły
lekkie baterje obrony przeciwlotniczej W
tem zupełnie zaskoczona. Lecąc na wyso dynu. prowadzonych z wielką gwałtowno idobrze
rozbudowanej i przezornie przepro
kości 20—50 metrów nad domami Londynu, ścią, a które rozszerzyły sie aż poza połud- wadzonej obronie rejonu stalingradzklego
lotnicy niemieccy Zrzucali bomby ciężkiego miowe wybrzeże. Według przedłożonych tworzą rdzeń oporu.
kalibru na okręgi miejskie w wielkim luku meldunków, 3 Spitfiry zostały w tym cza
Dalsze ciężkie straty ponieśli bolszewicy
Tamizy. Sygnały alarmowe dano w Londy sie zestrzelone. W tymże czasie, kiedy nie na południowy wschód od ieziora llmęń,
nie dopiero wtedy, kiedy samoloty niemiec mieckie samoloty bojowe zaskoczyły obro kiedy masa atakujących batalionów zała
kie były już nad samem centrum miasta nę przeciwlotniczą Londynu, inne niemiec mała sie w ogniu obrony i to orzedewszesttak, że na ulicach panował jeszcze ożywio kie szybkie samoloty bojowe bombardowa kiem na południe od jeziora Ladogi, gdzie
ny ruch.
ły miejscowości na południowem wybrzeżu Sowiety w ciężkich i częściowo uoenyeti
Balony zaporowe, puszczone dopiero z )>o- W ielkiej B rytanii i na wyspie W ight. Tak walkach zóatali odrzuceni. Na pomostach,
ezątkiem ataku, zostały natychmiast wzię że i tutaj ciężkie bomby spowodowały za pomiędzy bagnami i lasem piętrzyły sm
te pod ogień przez niemieckich lotników i walenie się kilku wielopiętrowych budyn góry poległych bolszewików; oraz resztki
czołgów, rozbitych granatami, których li
10 z nich zostało zestrzelonych. Po zrzuceniu ków.
czba wzrosła obecnie w ltt-eili dniach na
275 wskutek bezwzględnej walki naszych
grenadjerów. saperów, strzelców pąnccinycb. artylerzystów i kanonierow obrony
przeei wl otniczej.

Nieustanne silne walki

na południu frontu wschodniego
Berlin, 22 stycznia. Na południowym od
cinku frontu wschodniego utrzym uje sie
silny nacisk bolszewików przeciwka nie
mieckim pozycjom. Bolszewicy usiłowali
Hcznemi atakam i posunąć sie dalej na
przód.

przedostać do Afryki, celem wykorzystania
obecnego tam zamieszania. Jakkolwiek ta
Wojska niemieckie z wielka zwrotnośeią
kandydatura Bonapartego ma niewielkie prowadziły walkę obronna, powstrzymywać
szanse powodzenia, gdyż większość m onar ly wskutek tego silne oddziały sowieckie
chistów francuskich stoi po stronie hr. P a  oraz odrzuciły je w kontratakach.
Krwawo straty bolszewików są również
ryża. to jednak
w dalszym ciągu bardzo ciężkie.
i ten epizod wskazuje na zamieszanie
Jedynie w walce ó i»wna małą m ejswowość, gdzie atak spotkał się z praeciwudestosunków w północnej Afryce.
rzeniem, stracili bolszewicy 25(1 zabitych.
Powracjąc do posiedzenia Izby Gmin, Jeszcze znaczniejsze były straty bolszewi
które posiadało tajny charakter, to przypu ków, kiedy udaremniono ich próbę przej-

W iceadm irał'floty brytyjskiej
zaginął.

Sztokholm, 22 stycznia. Jak z-Londynu
I ścia przez pewien odcinek rzeki. Liczne po
jazdy, obładowane wojskami oraz sprzętem donosi biuro Reutera, zaginął wl««m«"lrał
wojennym po tych uderzeniach bomb pozo floty brytyjskiej R. de Nalpas-Egerton.
stały powywracano i płonąc na stokach
brzegów rzeki.
Rada gospodarcza Chin naród.

Również w rejonie Stalingradu kanonie
rzy obrony przeciwlotniczej lotnictwa ra
Nankin, 22 stycznia. Równolegle do utwo
mią przy ramieniu walczą zażarcie wespół rzonej najwyższej raiły obrony narodowej,
z wojskiem arm ji lądowej przeciwko so
przez rząd narmlowy.
wieckiej przemocy, Baterje, tutnj działają kreowanej
uintensywnienia prac administracyjny! li

ce od początku wielkiego ataku bolszewic
kiego, zniszczyły 174 bolszewickie czołgi.
Z zimną krwią pozwolili kanonierzy zbli
żyć się czołgom na odległość, zezwalającą
na jak najdogodniejsze strzelanie, aby je
potem rozbić dobrze celowanemi granata
mi. Baterje te jednakowoż nie ograniczyły

gospodarczej, powołano do zyW dziedzinie
nnwa rade gospodarczą. Przewodniczą
♦i
a
cym jest prezydent państwa Wangczmgwei.
cym
jego zastępcą minister skarbu Czoufu-IIai,
oraz przewodniczący polnoeno-Lińskiej
komisji politycznej Wangi lang.

Obecnie toczące się no wschodzie watki obejmują najpieknieisze okolice, które zwłaszcza podczas zimy nabierają uroczego wyglądu. Po lewej; Po utorowaniu droyi prze: pług śnieżny idą w ą s łj
ścieżką kolumny dowozowe posługujące się końmi. — Po prawej: Oto fragment lasu, na którym widać działania wojny, gdyż wiele drzew potraciło przez kute i wybuchy gałęzie.
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fiowa ordynacja taryfow a

Włoskie łodzie szturmowe*

Rzym, 22 stycznia. Włoska m arynarka
wojenna stworzyła nowy rodzaj jednostki
bojowej, mianowicie dwuosobowe łodzie
szturmowe. Dzięki tej nowej broni m ary
narka królewska odniosła cały szereg po
ważnych sukcesów.
Po raz pierwszy wysiano lodzie sztormo
we do boja z początkiem roku 1941, gdy
zaatakowały one port Suda ua Krecie. Musialy one przebyć w nocy 26 marca-1941 po
trójną zaporę nieprzyjacielską długości
12 kilometrów, zanim mogły zbliżyć się do
(tp) Kraków, 22 stycznia. Od dnia 1 stycz
Mniej sprawni pracownicy fizyozad mo wówczas, gdy zleca im się czynność wyna okrętów nieprzyjacielskich. Ofiarą ataku
nia br. obowiązuje dla Generalnego Guber gą otrzymywać place odpowiadającą ich grndzaną niżej od dotychczas wykonywa włoskiego padł wówczas ciężki krążownik
natorstwa nowa Ordynacja taryfow a dla sprawności, co może sprowadzić wynagro nej. Przerw nie uważa się za czas pracy. Je
angielski i trzy wyładowane parowce.
Dalszy atak łodzi szturmowych skierowa
pracowników i pracownic fizycznych w słu* dzenia poniżej taryfy, natomiast wybitnie żeli przyzna je się płacę również za czas
żbis publicznej w Gen. Gub. Dotyczy ona sprawni pracownicy grupy 1 i II otrzymać w którym nie wykonuje się żadnej pracy, no w nocy 27 czerwca 1941 r. na Maltę. An
mężczyzn i kobiet pracujących fizycznie mogą* dodatek za sprawność.
należy czas ten wynagradzać płacą tygod glicy praca dłuższy czas nie eheieli się
przyznać do tego, że nieprzyjacielowi uda
w zakładach i zarządach publicznych, za
niową.
Pracownicy fizyczni, zatrudnieni w W a r
w yjątkiem robotników rolnych i leśnych
Wykonywanie zajęcia ubocznego bez ze ło się wtargnąć do portu La Valetta, który
szawie, mogą otrzymać płace wyższe
I pracowników takich zarządów i zakładów,
zwolenia wludzy kierowniczej jest niedo uchodził za niedosiężny. Żaden z członków
któro z polecenia Gł. W ydziału Pracy ma
pusBczalde. Obowiązki pracownika fizycz załogi nie powrócił wprawdzie z tej wy
/ o 10% od ustalonych stawek.
ja specjalną ordynacje. Za zgodą Kierow
«ego, jak obowiązek imstuszeństwa i za prawy. ale w ślad za jednym z nich, który
nika Głównego W ydziału Pracy, można
Zapłatę otrzymuje się tylko za te czyn chowanie tajemuicy służbowej oraz prawa poświęcając się przerwał zaporę portową.,
w poszczególnych wypadkach stosować nor ności, która się wykonuje. Pracownicy nie jego do urlopu wypoczynkowego trw ają na
wtargnęły dals«e lodzie szturmowe do La
my odmienne w zakładach objętych po mogą więc mieć pretensyj o zapłatę także dal, jak dotyebczns.
Valetty. Z pokładu ścigaczy, znajdujących
wyższą ordynacją.
się w jwbliżu, usłyszano osiem potężnych
Nowa ordynacja taryfowa reguluje* zadetonacyj.
. gadihienie czasu pracy, godzin nadliczbo
W kilka miesięcy później formacje m ary
wych, pracy w niedziele i święta i wyna
narki włoskiej pojawiły się pod Gibralta
grodzenie za nie i zagndnianie pracy akor
rem. Tym razem ataku dokonano nie j«rzy
dowej orna przeprowadza podział na gru
pomocy motorówek wyładowanych mate
py uposażeniowe.
riałem wybuchowym, ale na maleńkich
dwuosobowych łodziach podwodnych, któro
Norm alny czas pracy wynosi 8 godzin,
możnaby właściwie nazwać ludzkiemi tor
Zatopienie 1 8 .0 0 0 brt.
jednakże kiorowindk zakładu może go prze
pedami. Zatopiono wówczas w Gibraltarze
dłużyć do 10 godzin dziennie. O jlo prace
wielki krążownik pomocniczy i dwa cyster
Berlin,
22
stycznia.
Naczelna
komenda
mieckie samoloty nurkowe z miażdżącym nowce, napełnione materiałem pędnym.
masizą być wykonywane bez przerwy także
w niedziele i święta, nałoży zatrudnionym niemieckich sił zbrojnych donosi z głównej skutkiem ingerowały w walkach. Zestrze
Prawdziwy triumf odniesiono podczas
łono trzy brytyjskie samoloty myśliwskie. ataku na Aleksandrię. Grudniowej noey ro
(lać wolne w dniach roboczych. Czas pracy kwatery FUhrera w dniu 21 stycznia:
Na południu frontu wschodniego bolsze
Na terenie Tunisu obroniono przed silno- ku 1941 torpedy włoskie trafiły tam dwa
odźwiernych i dozorców może wynosić 72
godziny tygodniowo, a personelu jeżdżące wicy kontynuowali gwałtowne ataki. Od neml kontratakam i nieprzyjacielskieml największe okTęty linjowe, jakie wohodaiły
go i elużby pogotowia 120 godzin w ciągu parto ich wszędzie z wysokiemi stratami. zdobyto w ostatnich 2-ch dniach nowe po w skład brytyjskiej floty na morzu Sróddwóch tygodni. W wypadkach nndzwy W dniach 18 i 20 stycznia utracili oni 92 zycje. W poszczególnych miejscach popra ziemnem. „Queen Elisabeth" i ,.Valient“ ucaajnych i w razie koniecznej potrzeby mo czołgi, z czego 24 zniszczyła pewna dywizja wlono je w sposób zasadniczy pod wzglę szkodzono tak ciężko, że przez kilka miesię
pancerna podczas skutecznego kontrwypa- dem terenowym i przestrzennym. Liczba cy stały się te kolosy morskie niezdatne do
że być każdy czas pracy zmieniony.
Z pod. tych norm wyjęte są Zakłady Ge- du. Silne formacje lotnictwa niemieckiego jeńców I zdobyczy bezustannie wzrasta. służby, czyli że atak tak minimalnych for
newalnego Gubernatorstwa i Rzeszy, Kole; I rumuńskie samoloty bojowe w toku bez Lotnictwo wspierało operacje bojowe na macyj m arynarki osiągnął poważne zwy
Wschodnia. Niemiecka Poczta Wschodu ustannych akcyj rozproszyły koncentracje szych oddziałów naziemnych w rejonie cięstwo morskie.
Bank Emisyjny w Polsce, Zakłady Mono oddziałów sowieckich I zwalczały dowóz morskim Algieru, a w kliku falach zaata
Trzeba podkreślić, że rezultaty zależą tu
kowało pewien wyładowany po burtę wieł
połowo Gen. Gub. i zarządy gmin i zwią nieprzyjacielski.
taj w równej mierze od m ateriału bojo
W rejonie Stalingradu wojska niemieckie ki konwój. Zatopiono dotychczas dwa stat wego, jak i od sprawności załogi. Jeśli cho
zków gmin.
przeciwstawiały dalej najbardziej zacięty ki transportowe łącznej poj. 18.000 ton, a dzi o zdolność fizyczną marynarzy, którzy
Za pracę nadlicibową uważa się godzi
opór utrzymującym się wysiłkom nieprzy dziewięć frachtowców ciężko uszkodzono. m ają kierować łodziami szturmowemi, to
ny pracy przekraczające normalny czas
jaciela. aby zgnieść fro nt obronny I rozbi T rzy z pośród nich zajęły się płomieniami. muszą Oni być doskonałymi pływakami
pracy I nie wyrównane wolnemi godzi
ły
w zaciętych walkach masowo prowadzo Na zachód od Algieru jedna z niemieckich i nurkami. Tak więc z pośród bardzo licz
nami w ciągu 2-ch następnych tygodni.
łodzi podwodnych zatopiła pozatem paro nych ochotników, zgłaszających się z po
ne ataki.
Jeżeli czas pracy umówiony byl na sezon,
Na środkowym odcinku frontu 1 na po- wiec poj. 0.000 ton i storpedowała jeden dal śród m arynarzy wszelkich stopni, można
to za pracę nadliczbową uważa się godzi łudnlowy.wsrhód od jeziora llmeń lokalne szy, którego zatonięcia nie zdołano jednak wziąć pod uwagę tylko nieliczne jednost
ny przekraczające czas pracy, ustalony dla w alki, podczas których niemieckie oddziały zaobserwować.
ki. Granicę wieku dla tej ze wszech m iar
Jedna z form acyj szybkich niemieckich trudnej i niebezpiecznej służby ustalono na
całego sezonu. Godziny nadliczbowe nale wypadowe skutecznie przeprowadziły akcje.
ży zawsze ograniczać do wypadków pil W utrzymujących się zaciętych walkach samolotów bojowych wczoraj w południe 50 lat.
,
nych i rozdzielić jo na pracowników mo na południc od jeziora Ładogi zniszczono zaatakowała niespodziewanie w locie zniżo
Ostatni sukces spotkał się po ataku na
żliwie równomiernie.
27 czołgów, z czego 18 zniszczyła pewna dy nym Londyn i zrzuciła bomby ciężkiego Algier, z żywym oddźwiękiem wśród fran
Za pracę nadliczbową płaci się
do w izja piechoty.
kalibru na teren miasta i portu. Towarzy cuskiego apołoczeństwa w Algierze. Uzna
datku do płacy godzinowej. Nic ma to za
W czasie od 11 do 20 stycznia na froncie szące Im myśliwce w gwałtownych walkach no, że ten wyczyn wojenny i morski poko
stosowania, jeżeli praca nadliczbowa po wschodnim formacjo a rm jl lądowej zni powietrznych zestrzeliły trzy brytyjskie sa nał w nocy na 12 stycznia br. niesłychane
trzebna jest wskutek siły wyższej, nie* szczyły, zdobyły albo uczyniły niezdolneml moloty myśliwskie, a pozatem 10 balonów tnidnoścd. gdyż załogi znajdowały się przez
szczęśliwych wypadków lub innych, nie do manewrowania 804 czołgi sowieckie.
zaporowych. W tym samym czacie inne sa kilka godzin pod wodą, wyposażono tylko
dających się uniknąć przeszkód, jeśli to
Nlemlccko-włoska arm ja pancerna rozbi moloty bombardowały kilka miejscowości w zwykły strój nurka. Na łódce podwod
jest praca wstępna lub końcowa oraz jeśli ła wczoraj krwawo wszystkie ataki 8-meJ położonych na południu wyspy. W ciągu nej, którą możnaby nawet nazwać „kie
na czas prncy przypada regularnie i w zna a rm ji brytyjskiej, prowadzone przy użyciu nocy samoloty bojowe zwalczały rejon An szonkową łodzią podwodną", a będącą wła
cznym rozmiarze pogotowie pracy.
ściwie tylko jedna wielką torpedą, spoezyy
zmasowanych sił piechoty i czołgów. Nie g lji południowo-wschodniej.
Odźwierni, dozorcy i osoby wypełniające
wały te załogi przez kilka godzin w mroku
pogotowie pracy, otrzymują dodatek tylko
mocy, spoglądając ty]ko na świecące wska
wówczas, gdy pracują ponad 72 godziny
zówki instrumentów, widoczne w mroku.
W tygodniu. Dodatek ten wynosi za go
W chwili, która wydawała się stosowną,
dziną 1/48 ich płacy tygodniowej.
kierując się tylko kompasem, posunięto się
2a pracę w niedziele I święta, z w y ją t
Rzym. 22 stycznia. Prasa rzymska w wego ładu światowego wzajemnie sobie po w stronę wyznaczonego celu. Ominięto
kiem nieprzerwanej pracy ze zmianą dru
swych
komentarzach podkreśla ważność no magać i ze sobą współpracować. Pakt ten strzeżone zapory i posterunki uzbrojone
żyn, płacić należy 20®/j dodatku; za pracę
wych
układów włosko-japońskich I nle- jest wyobrażeniem siły trwórezej o przolo- w arm aty i karabiny maszynowe. Nie zwa
nocną w dzień powszedni 10% dodatku do
mowem znaczeniu dla budowy porządku żając na niebezpieczeństwo i na możność
płacy godzinowej, najwyżej Jednak 0.20 za miecko-japońskich.
świata, która w pierwszym rzędzie zmierza spotkania się z nieprzewidzianemi okolicz
Południowe
wydanie
dziennika
„Giornagodzinę lub 1.20 za służbę nocna, przyczem
do
stworzenia trwałego pokoju. Układy go nościami, przepłynięto woski wjazd do por
le
d‘Italia“
i
..Piccolo**
stwierdza,
że
układ
praca nocna Jest to praca wykonana od
spodarcze,
które eodopiero zawarliśmy, na- tu. Wtedy wreszcie, gdy już przeszkody te
ten
nietylko
zespala
trzy
mocarstwa
dla
godziny 22—0. Odźwierni, dozorcy I tym
dawają
duchowi
Paktu Trzech Mocarstw miano poza sobą, należało z jak najzim
prowadzenia
wojny
i
dla
osiągnięcia
osta
podobna osoby nie otrzymulą dodatku za
określonego
kształtu
w dziedzinie gospo niejszą krwią umocować przód torpedy
tecznego
zwycięstwa,
ale
że
przewiduje
ta
pracę nocną. ConaJmniej 2 nbdzłele w mledarczej.
Sam
fakt,
że
układy te doszjy do * P^tóz-nym ładunkiem wybuchowym na
kże silne zespolenie również na czasy odbu
sfącu winny być wolno od pracy.
dowy. Układ ten jest dla plntokratów an- skutku — jest dowodem — że gospodarcza własciwem miejscu. . Wymierzone pociski
trafiły w porcie Algieru w swe cele, a za
Wynagrodzenie za pracę wym'vi<w,a się
kańskich nowym ciężkim ciosem. współpraca trzech mocarstw od tej chwili łogi,
•według rodzaju wykonywanej pracy, sto glo-amery
którym w takich wypadkach często
staje się jeszcze ściślejsza".
Surowe©
bowiem
Azji
Wschodniej,
które
sunków miejscowych i wieku.
Doniesienia o zawarciu paktu gospodar szczęście sprzyja, mogły powrócić prawie
oni utracili definitywnie, są od tej chwili
czego między mocarstwami paktu Trzech wszygtkie do swego punktu wypadowego.
Ze względu na rodzaj pracy podzieleni
do dyspozycji dla Nowej Europy.
l otęzne detonacje niszczące trafionych
stanowią
także dla prasy czeskie! sensację.
W
sprawie
niemieeko-japońskiogo
i
wlesą wszyscy pracownicy fizyczni na 4-ry
W komentarzu dziennik ..Narodnj. Politi- okrętów świadczyły i tym Tazcm o skutecz
sko-japońskiego układu współpracy gospo
grupy płac.
rzecznik Japońskiego urzędu infor ka“ pisze, że sens układu zasadza się przĄ; ności przeprowadzonego ataku. W porcie
Do grupy *T należą starsi rzemieślnicy i darczej,
macyjnego Herl oświadczył, co następuje: dewszystkiem na totalnej koncentracji Alffieru storpedowano krążownik i trzy
rzjunieslnicaki, przodownicy drużyn i rzeparowce, a pośród których dwa zatonęły, a
.Wskutek zawarcia paktu trzech mo wszystkich sił gospodarczych mocarstw jeden
osiadł na mieliźnie.
mieślnicy-przodownicy. kierujący pracą carstw,
Paktu Trzech i na wzajemnem popierania
Japonia.
Niemcy
i
Włochy
w
dniu
pracowników kwalifikowanych, zaliczają 27 września 1940 roku w uznaniu i poszano się podczas budowy nowego ładu. Nie cho
cych się do grupy plac II. Przodownicy i waniu czołowej roli .Taponji w wielkiej dzi tu zatem o układ jedynie na czas trwa
Chile zerwało stosunki
przodownice drużyn i przodownicy praco Azji Wschodniej, a Niemiec i Wioch w Eu nia wojny, ale o stworzenie fundamentów
wników grupy III zaliczeni są do grupy
z mocarstwami osi.
plac Ila, Do grupy III nałożą przodownicy ropie. zobowiązały się przy stwarzaniu no dla planowej rozbudowy po wojnie.
ty c z n ia . Rząd republiki Chile
i przodownice pracowników niekwnlifiko®?a ł 0 "nsran lu stosunków i
wanych oraz przyuczeni pracownicy fizycz
mocarstwami, oaleźęcemi do Paktu Trzech.
ni. którzy przez określony czas wykonywali
atakowały port Oran- Na jednym ze stat
W łoski komunikat wojenny.
w związku z powyższem mówi się w Berczynności rzemieślnicze i wreszcie do gru
ków wzniecono pożar, a inny ciężko uszko
zai*t,n’ała wskutek tego sytuacja
py IV — wszyscy pracownicy fizyccini, wy
dzono.
Formacje
bombowe
zaatakowały
Rzym, 22 stycznia. Włoski komunikat wo
konujący pracę, niewymagającą znajomo jenny z czwartku 21 stycznia brzmi nastę port w Algierze i trafiły dwa parowce, P'Jtjyezna nie stwa.rza nowych problemów
Unitarnych. Pozatem krok rządu chilij
ści rzemiosła lub innej umiejętności.
pująco: Główna kwatera włoskich sił z których jeden zatonął. Eskadry niemiec skiego uważany jest jako zgóry oczekiwakiego lotnictwa zaatakowały na wysoko
zbrojnych komunikuje:
W obrębie' tych 4 grup płac nałoży
następstwo stale wzrastającej zależno
Oddziały osi kontynuowały na torenie ści Algieru pewien konwój nieprzyjaciel ści Chile od Stanów Zjednoczonych.
Jeszcze uwzgjędnić 2 klasy miejscowości.
Trypolitanji przeprowadzania planowych ski, zatopiły jeden statek o pojemności 8000
Dla, klasy A należą Kraków, Warszawa i ruchów. Formacje naszych samolotów kil ton i trafiły dalsze ośm statków łącznej
Lwów, do klasy B — wszystkie pozostałe kakrotnie zaatakowały bombami i ogniem pojernn. 49.000 ton. Nasze samoloty torpe
miejscowości. O zaliczeniu do klasy miej karabinów maszynowych nieprzyjacielskie dowe |M»d dowództwem kapitana lotnictwa
scowości A decyduje czynność wykonywa slly pancerne. Myśliwcy niemieccy zestrze Guido Rioeiarini zantakowaly wreszcie ten
Najwyższa Rada Obrony Narodowej rządu Chin
na w obrębie tych miast.
lili trzy aparaty typu Spitfire. Dwa dalsze sam konwój, zatopiły torpedami jeden pa narodowych przestała w uh. czwartek armji i maDo pełnej płacy za wykonywaną pracę samoloty spadły na ziemię, trafione og rowiec pojemn. 10.000 toą i ciężko uszkodzi rynarco japońskiej ad ras dziękczynny z powodu
mają prawo pracownicy po ukończeniu 21 niem artylerji przeciwlotniczej.
ły inny pnrowiec tego samego touażu.
wielkich sukcesów osiągniętych na polach bitew
lat. Poniżej tego wieku obowiązuje: W'*
Na odcinku bojowym Tunisu umocniono
W ciągu nocy formacje samolotów tor nych Azji Wschodniej.
pełnej płacy po ukończeniu 20 roku żyei:ę zdobyte pozycje. W toku walk ostatnich pedowych kilknkrotrie zaatakowały liczne
♦
80’/. _ Ig roku życia, 79*'’ — 17 roku życia, trzech dni wzięliśmy do niewoli ogółem nieprzyjacielskie statki handlowe, w za
Mussolini,
jak
wiadomo,
założyć szereg
60’7’ — 16 roku życia i 50*/’ w pozostałych la 1.500 jeńców i zdobyliśmy wiele niaterjału chodnim rejonie morza Śródziemnegó, pły nowych osad włościańskichpolecił
na terenie Apuli —
tach, przyczem pła^ę oblicza się normalnie wojennego, w czem 20 dział i kilkadziesiąt nące w silnie ubezpieczonych konwojach. przyczem obecńie mimo trwania
wojny, powstać
według godzinowego.
karabinów muszynowyeh oraz zniszczy Kapitan Franco Mollei, porucznik Alossan- ma jedno z nowych osiedli włościańskich, miano
Przy pracy akordowej należy ustalić pła liśmy 30 samochodów. W toku nieprzyja dro Setti i porucznik Francesso Cossu za wicie Segnzia. Nowe to miasto Jest zkolei trzece w ten sposób, by pracownik lub pracow. cielskiego ataku na port i miasto Buza topili po jednym parowcu pojemn. ponad ciem na nizinie apulińskiej. Dwa następne osie
nfca zarabiali przeciętnie 20 proc, wlęcel od spad! do moraa ezteromotomwy bombo 7090 ton, a więc razem 21.000 ton. Podpo dla włościańskie otrzymują nazwy Daunilia i Inwynagrodzenia taryfowego z uwzględnie wiec, trafiony przez artylerię przeciwlotni rucznik Carlo Phister uszkodził ciężko coronata i mają powstać w okresie najbliższych
niem oczywiście odnośnej grupy uposaże czą.
czwarty parowiec.
dwu lat. Segazia jest miastem wyposaźonem w
niowej, wieku i klasy miejscowości.
.Włoskie samoloty długodystansowe za
najhardziej nowoczesne urządzenia.

dla pracowników fizycznych.

Podzielenie pracowników fizycznych na 4 grupy płac.

Sowiety straciły w ciągu dziesięciu dni
800 czołgów.

Totalna koncentracja wszystkich sił.

W kilku wiorstach.
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„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 18. Sobota, 23 stycznia 1943.

KRONIKA
Dziś: W incentego m.
J u tro : Zaślub. ŃMP.
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 16.30 do 6.30

Wzrost ofiarności społeczeństwa.
Kraków, 22 stycznia. Prace Polskiego
Komitetu Opiekuńczego m. Krakowa w
miesiącu grudniu upłynęły pod znakiem
wysiłków zmierzających do zgromadzenia
środków pieniężnych w większych rozmia
rach, jak w miesiącach poprzednich, celem
przyjścia podopiecznym z wydatniejszą po.
mocą w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

na akcję dożywianiu kwotę około 83.000 zł..
udzielił pomocy w naturze n a sumę 151.000
zł., pomocy w gotówce na 191.000 zl., przyczem inne form y pomocy pociągnęły za so
b ą wydatek 52.000 fel.
W okresie sprawozdawczym znajdowało
się pod opieką Komitetu ogółem 30.297 pod
opiecznych (76.316 osób dorosłych, 9.981
dzieci). Do najw ażniejszych form pomocy
zaliczyć należy dożywianie w 26 kuch
niach i udowych, w których wydano 37.364
posiłków bezpłatnych, 112.691 posiłków za

Zbiórka dobrowolnych darów przyniosła
w C entrali kwotę około 93.000 zł., w Dzia
łach pracy około 210.000 zł.,, w Delegatu
Powtórzenie piątego koncertu
rach pomad 19.000 zł. Globalnie więc pomoc
społeczeństwa w yraziła się sum ą ponad dopłatą, a nadto w 58 ośrodkach dożywia
Filharmonii.
300.000 zł.
nia wydawano straw ę dla 6.483 dzieed.
Kraków, 22 stycznia. W przyszłą niedzielę,
W ram ach opieki wydatkow ał K om itet

łj. dnia 24 stycznia, zostanie powtórzony piąty
koncert Filharmonji, o którym pisaliśmy nie
dawno.
Celem ułatwienia publiczności korzystania z
koncertu, rozpocznie się on już o godz. 10.30,
Powtórzenie następuje w związku z wielkiem
zainteresowaniem, które poprzednio wzbudził.

Zaginiona dziewczynka.

Kronika żałobna.
Kraków, 22 stycznia. W oetatoćoh dniach zmarli:
Łazlński Joachim, lat 62; Sztachetko Bogusław, lat 2;
Łach Franciszek, M 69; Sambor Stanisław, lot 42.
rolnik; Paluch Florentyna, lat CO. robotnica; Łapa
Jan, lat 20; Wolicka Anna, lat 54, robotnica; Ostrosz B laitj, lat 81, kupiec; Stopa Karol, lot 72,
robotnik; Knapik Franciszka, lat 46. gospodyni do
mu; Bańka Irena, lat 2.

rego bandyci postrzelili. Po dokonaniu rabnukn nie
znani osobnicy załadowali luip na furmankę mi}—
raa i odjechali w niesmonym kierunku.

T argi w ro k u 1943.

Kraków, 22 stycznia. Na podstawie do
tychczas nadeszłych doniesień o targach
europejskich w roku 1943 dowiadujemy s’ę,
żc w B ułgarji odbędą się w czasie między
26 kwietnia a 9 maja X . międzynarodowe
targi w Plewdie pod patronatem króla buł
garskiego.
Nadzwyczaj ważne mlędzynarod. targ i
o tak w ybitnem znaczeniu urządzają W ę
gry w Budapeszcie w miesiącu sierpniu.
W Iccic Dania urządzi wownetrzne targi
SPIS LUDNOŚCI. Jak się dwwśadiujuuiy, w naj- we Frederidi. .lak wielkie znaczenie będą
bliżw.ym czasie odbędzie się w Jarosławiu spin ludm iały także te krajowo tangi. w ynika to

(fem) Jarosław, 22
stycznia. 13-letnia Elż
bieta Balawender wy
PIERWSZA POLSKA SZKOŁA ROLNICZA ha te
szła bez wiedzy rodzi renie obwodu moścleklcgo powstała w Rudnikach.
ców z domu i do tej Frekwencja tnłodiziieay jest zmacana. gdyż obejmuje
pory nie powróciła. — licabę 300—44)0 słuchaczy z pomiędzy młodzieży polDziewczynka mieszka stkioj z Rudmik i okolicznych wóosck.
NAJBLIŻSZE KONCERTY. W kawtaimii .Parni"
ła przy rodzicach w śpiewać
będzie w niedwieię, dnia 24 siycwmia ba po
Jarosławiu przy ulicy ranku o godiz. 12-toj p. Rolle Andiree, przy fortepia
Krasińskiego 3.
nie zasiądzie p. Zbigniew Drotnfca-

U prasza się każde
go ktoby wiedział o
m iejscu pobytu zagi
nionej, o powiadom ienie najbliższego po
steru n k u policji, względnie o zgłoszenie ro
dzicom.

Z rubryki codziennych wypadków
W padła pod samochód.
(fem) Mieszkanka Sieradza 30-letnia Eryka Mi
chałowska polrącona została przez samochód prze
jeżdżający przez wieś Jugowice. Michałowsku do
znała załamania podstawy czaszki, wobec czego
przewieziono ją na oddział chirurgiczny.
Śmierć poniosła w wannie.
(fem) Karolina Miksz kąpiąc się w wannie zem
dlała na skutek wysokiej temperatury wody, poczem w kilka minut później, zanim przybył le
karz, zmarła. Zwłokumi zajęła się komisja sądowo-lekarska.
PRYMICJA. W jaroelswwfklm kościele odbyta elę
uroczysta prymicja ka. Aleksandra Fedorowicza, sye a Aleksandra, obywatela zdemskiego. Ks. Fcdorowira ukończył gimnazjum i eemiaa.rjum duchowne
we Lwowie.

nośot," zorganizowany przez wroąd etatystyczny z
Krakowa.
(tpl REJESTRACJA w JĘDRZEJOWIE. Z pole
cania otwrosty powiatowego ukarało się w Jędrzejo
wie ogtoezenre burmistrza miasta, na mocy którego
byli polscy oficerowie obowiaznimi ogłosić się w sta 
rostwie m. Jędrzejowa w terminie do dnia 25 bm.
Pożarem burmistrz Jędrzejowa wydal zniraądROnic do
wszystkich właścicieli domów i odmuiitaliraitojrów w
•prawie przygaiowanua spisu lokatorów I umieszcze
nia go w sicwiaoli budynków na wldorraiem miejscu.
Wszelkie umiany, zachodcuce W składzie osób, zalraujących mieseikaaiila w danej nieruchomości, winny
być zgłaszane w magislracie.
ZAPROSILI NA... WÓDKĘ. Wincenty Kozłowski,
mieszkaniec wsi Tur-Piaski, gm. Imielno^ w powiceie jędrzejowskim, spotkał onegdal wieczorem na
drodze polnej trzech nieznanych osobnikow, którzy
po steroryzowantu go, zrabowali mu 660 zl. Po do
konaniu rabunku, bezczelni bandyci zaprosili Ko
złowskiego na... w(5dke.
(tp) NAPAD RABUNKOWY. Kliku osobników, usbrajonych w broń palnu, dokonało onegdaj wiecraorem napadu rabunkowego na mieszkanie Jana
Kaszubskiego, właściciela młyna we wst Kwart gin.
Gowarczów w powiecie koneckimi. Bandyci zrabo
wali futro, garderobę, pościel. 1.800 ztotych w go
tówce, a nadto zabili wieprza, zabierając mięso «e
sobą. W craąie napadu obecny byt w miiwukaniu
Kaszubskiego Jan Kukułka, kontroler młynów, któ

Obwieszczenia urzędowe

A R I A I I C C T / ^ T F M I R " stadthauptmanna tfsr Stadt KraV D ww 6
A . w - r f “ “ I ” , kau w sprawi* rozdziału środków

tywnoicl dla nlenlemltckloj, aryjskiej ludności w czasie od dnia 21
do 31 Stycznia 1943 r. — Z dnia 18 stycznia 1943 r.
Właściwe sklepy rojonuwe będą sprzedawać w wymienionym czasie:
Chleb na odcinki B 3, 4, 7 i 8 kart żywnościowych dla dorosłych,
razem 1.400 gramów.
Mąkę jęczmienną po 400 gramów: s) na odcinki M 24, 25, 26 i 27
kn.rt żywnościowych dla dorosłych i dla dzieci;
b) na odcinki M 5, 6, 7 i 8 dodatkowych kart śywnośoiowych II —
w eonie pn 0.60 z4. zn 1 kg.
Marmoladę: a) na odcinki A 28, 29, 30 i 31 kart żywnościowych dla
dorosłych i dla dzieci, razem 240 gramów:
x
bl na odcinek N 28 dodatkowych knrt żywnościowych II, 500 gramów.
Kawę zbożową: n) nn odcinek N 32 kart iywnoiciowyoh dla doroełyoh 50 gramów, a dla dzieci 100 gramów:
h) na odcinek N 31 dodatkowych kart żywnościowych II, 100 gra
mów — po cenach oznaczonych na oryginalnem opakowaniu.
Margarynę (od dnia 25 stycznia 1943 r.) na odcinek N 21 dodatko
wych kurt żywnościowych II, 125 gramów, w ornie po 5 zł. za 1 kg.
Jaja na odoinok N 14 dodatkowych kart żywnościowych 11, 4 sztuki,
W cenie po 0.10 zł. za 1 sztukę.
Koszę, aj na odcinek N 48 kart żywnościowych dla dzieci 500 gra
mów;
z
njl o^ofuhl N 18 1 19 dodatkowych kart żywnościowych II, razem
400 gramów' — w cenio po 0.66 zt. za 1 kg.
Jaja zamiast mięsa (od, dnia 25 stycznia 1943 r.j:
.
a) na odcinki N 84 | 85 kart żywnościowych dla dorosłych i dla
dzieci, razem 2. sztuki;
b) na odcinek N 33 dodatkowych kart żywnołetowyoty II, 2 arztukl —
W cenie po 0.19 zł. za 1 sztukę.
Sprzedaż odbywa alę w rejonowych sklepach rzeźniczych.
R. P a u lu , Stadthauptmann.

M atrym onialne
Separowana, lat 37. z 8-letnia nAToczka. pozna panu inteligentnego,
do lat 43. o łagodnym charakterze
dobrem oercu — żeby był dobrym
ojocm I mężem. Zgt.: Gonieo Krak..
Kraków. ..Nr. 6271".

Kupno nieruchomości
Kuple każdą nieruchomość, dom,
parcele
gospodarstwa, miejsco
wość obolętna Skowroński. Kra
ków. Adolf Hitlcr-Platz 39 teł.
158-66.
’
6842
Partelę na Woli Justowskiej przy
szosie, kupie. Zgłoszenia z poda
niem ceny 1 wielkości: Goniec
Krak.. Kraków. „Nr. 6958",
Zakopane.
Krynloa,
Żegiestów.
Rabka Ojców lub w innej mtejhcowośr! lotniskowej kupię wille
lnb parcele budowlaną. Zgłoszenia:
Huk Kraików. Pilarska 19. 1144k
Kuple domek 4 ubikoejowy, nie
daleko tramwaju
Zgt.: Goniec
Krak. K rakć#, „Nr. 6438".
Kuple pareelke natychminot. bez
pośrednio od właściciela w obrę
bie Krakowa. Zgti: GonI«J Krak..
Kraków „Nr. 6190".
Dom jedno lub dwurodzinny w
okolicy Krakowa, kupię. Oferty:
Goniec Krak. Kraków. „Nr. 6194".
Kupie każdą realność, miejscowość
obojętna, bez pośredników Zgt :
Goniec Krak. Kraków, „Nr. 6660"
Gospodarstwo lub kllkumorgowe
pole, kupie- Ewentualnie dom
wzamian dom blisko tramwaju.
dochiMiowy ogród, dopłacę, z.sgwa.
ramluie hipotecznie dożywotnią
rentę
Zgt : Goniec Krak., Kra
lów . „Nr. 6113".

Kuplę zaraz willę 2—3-rodztnną,
lub dom w Krakowie. Skowroński.
Kraków, Adolf Hitlor-Platz 39,
telefon 158-66.
7209

SpriedBt nieruchomości
Parcel kilka wydzielonych w Wie
liczce, okazyjni© sprzeda „Lokata",
Kraków. Łobzowska 4.
6956
Domy, wille, ziemie rolne sze
reg parcel, okazyjnie poleca „Lokata". Kraków. Łobzowska 4. 6959
Kamienice komfort. I l i piętrową.
II piętrową okazyjnie sprzeda
..Lokata" Kraków Łobzowska 4.
?flloszenia sprzedaży wszolkiob nie
ruchomości przyjmuje firma „In
formator" Kraków. Pljarska 19.
Kontrakty, zatwierdzenia bez prze,
szkód I
U53k
Parcele budowlane, przemysłowe
każdej wielkości, oraz kamienioo I
domy. Zgłoszenia: Kraków. Sienna
5, I p.. m. 7, od 10—16 bez przerwy
telefon 113-64.
2/3 kamienicy jednopiętrowej. 10
minut, od tramwaju, sprzeda Biuro
Pośrednictwa Kraków. Floriańska
16/4. telefon 210-43.
7236
Parcelę 360 sążni w Łagiewnikach
sprzeda Biuro Pośrednictwa. Kra.
ków. Floriańska 16'4. tol. 210-43.
Parcelę 210 sążni, wydzieloną, za
twierdzoną. Borek Fatęckt, sprzeda
Biuro Pośrednictwa. Kraków. Flo
riańska 16 4, telefon 210-43. 7238
Kilka parcel wydzielonych, zatwier.
dzonych sprzeda Biuro Pośrednio
twa. Kraków, Floriańska 16/4.
telefon 210/48.
7239
Kamienica nowa, komfort, 17 po
koi. Ogrodu 1 400 m-tr.. Zakopane,
tanio: — Skowroński, Kraków.
Adolf Hitlcr-Platz 38.
7241

Parcola 163 ent., uzbrojono. Osiedle
OL. tanio: Hkowrońek);, Kraków,
Adolf Hltler-Plate 39.
"342
IB—1.000 mórg 'aiemi podklokiej PO
1.900 zl. mrg.. pray stacji: Sko
wroński, Kraików, Adolf Hitlcr-Platz
39.
'
7243
Parcela — Skawina — 3*8) sążni,
o»la)likx)wain,n. ua , podmurówce, —
oka-zia:
Skowroński.
Kraików,
Adolf Illtleg-PloU 39.
7244
Skawina. Dorn nowy, mur., 5 tibik.
1.211 sążni ogrodu, ewent. 2'/i mrg.
tanio: Skowroński, — Kraków,
Adolf Hitlcr-Platz 38.
7245
Niebywała okazja! Dom drewnia
ny, 10 ublkaeyj. około 150 sążni
porocili, eona zą połowę 40.000 zl.
(Oewtgum Krakowa): Kulczyk Ka
rol, Kraików-Oleza, Woimośoi 54,
telefon 133-03
7174
Sprzedam bardzo tanio
kamieni,
cy piętrowej w Podgórzu. Kulczyk
Karol. Kraków-Olsza. Wolności 54
telefon 183-03.
*
7176
Sprzedam okazyjnie parcelę. 15 m
frontu, wydziejona. zatwierdzoną.
(Racławicka). — Kulczyk Karol,
Kraików-Obraa. Wolności 54, telefon.
133-03.
7177
Gospodarstwo 17 morgowe z Inweni'iairizem żywym t martwym
‘ > Nowego Rącza, sprzeda Biukolo
ro ___
Kraków Mały Rynek 1. I. P„
6661
oficyny.
.
350 «ainl Swoszowice,
Parcelo
sprz.
sprzeda Biuro. Kraków. Maty Ry666!
nok' 1. I, p.. o ficy n y ..,

Noclegi
N ocIir I: Kraków. Zielona 25/1.
Noclegi: Kraków Lubien 19/A
Noclsul aule - łródraleścje: Kra
ków Krupnicza ’ 4'5
2907
Noclegi czysto: Kraków. Senacka
9'10. przecznica Grodzkiej
5656
Noclegi: Kraków. Florjańska 3/8.

, N oclegi
nlckrępujące
I Długa 26 3

Kraków,
6543

Noclegi Kraków Szewska 7/8.
Noclegi ogrzane, łazienka: Kraków
I Zyhłlkłewlczs S'1.25
5657
1 Noclegi: Kraków. Zamenhofa 9/13.
T p. oficyny.
7108
| Noclegi: Kraków. Starowiślna 52/10
! Noclegi: Kraków, św. .lana 30/4.
! Pokoi tylko dla przejcadnych obok
dworca: Kraków. Kurniki 3/7.
i Nocleg, — śródmieście: Kraków,
i A«nyk« 5. Kowalska.
7196
Noclegi niekrepujae*: — Kraków,
Wielopole 18/4. I p. front.
7197
Nocleg]: Kraków. Wielopole «'3Noclegi: Kraików. Starowiślna 37/4.
Noclegi: Kraków. Szewska 7/7.

Nauka I wychowanie
Wpity n<a nowe K<Tn<**3onownłie
Kursy Kroju ;
się. Kraków. Konarskiego 32. 7J38
, Nlemlsckiego wyuczam za 8 mie
siące Kraków. Długa 30/1. U94k
Maezynepltmo indywidualnie,
nowocieśnie: Kraków. Grodzka 27 |
i Harmonlety poważnego profesora, i
! szukam do nauki gry na pianoi wej harmonjl. Zgłoszenia: Kra! ków. ul. Krakowska 1S'S w godz
od 1 --2 po poi.
6556
Lekcjt niemieckiego szybka mcloł ,1*; Kruków. Grodzka 31.

już z tego tylko faktu, że prawie piąta
ludności duńskiej zatrudniona iest
handlem i transportem .

część

Czy pan o tem słyszał ?
W poszukiwaniu nowego słońca.
(k) Uczeni zajmują się poszukiwaniem najbliż
szego sąsiadującego z ziemią stolica w przeslrzoninch międzyplanetarnych. Niełatwo Jest ciupo■wiedzieć na pytanie, która z pośród miljonow
gwiazd stałych jesl najbliższą naszego systemu
słonecznego. Pr?ez długi czus gwiazda „Aha w
konstelacji „Centaura" uchodziła za najbliższe na
szemu świalu słońce. — Pomiary wykazały, że
gwiazda la jesl oddaloną od naszego systemu o
4,5 lał świetlnych.
Pod rokiem świetlnym rozumiemy przestrzeń,
jaką przebywn promień świalta w czasie jednej
sekundy, i Ponieważ szybkość świniła Jest wprost
fantastyczna — w przeciągu jednej sekundy świa
tło przebiega 8 razy ziemię, w ciągu jednej czwar
tej sekundy dosięga księżyca. W ośmiu minutach
przebywa przestrzeń Ziemia—Słońce. Przestrzeń
jaką przebywa światło w ciągli jednego roku jest
wprost nie do pojęcia wielka. Roczna droga świa
tła wynosi w przybliżeniu 8 biljonów kilometrów.
Najbliższa systemowi słonecznemu, u to gwiaz
da Alfa jest oddaloną o 4,5 lat świetlnych.
Czarodziejska roślina.
(k) W południowej Ameryce rośnie roślina zwa
na V‘abe“ (Ynje), która posiada ponoć wprost
nieprawdopodobne właściwości. Rośliny tej uży
wają od wieków Indjanle do celów religijnych.»
magicznych. Ma ona wywoływać sen halm jnacyjny, któremu towarzyszą dziwne zjawiska.
Naiciekawszcm z nich ma być nndczutość psy
chiczna. która pozwala upojonemu
zasadzki wroga, odgadywać miejsca n a j o b f I s h
łowów i pokłady drogocennych kruMf‘’*- '
to upojony ma możność widzenia i s >,
•. ‘
wisk które zdarzały się istotnie, a ° k ^ '
pojony nie mógł wiedzieć Indjanle
j
rośliny potrafią opisywać ludne
0 * '4
kich domach, choć nigdy me opuszcza. . j
dziewiczych lasów. Pewien lek".M
ro,,v
amerykański oświadcza, ze po nażyciu J
.
odczul śmierć ojca i chofobę siostry, co istotnie

Krajowe targi urządzi Francja w P a ry 
. u .- .™ - « » • «
żu, M arsylji I Bordeauz. W przeciwień
stw ie do nich targ i w Lyonie będą m iały — łagodne, następuje straszna teakcj .
.„je
ja k zawsze —• charakter międzynarodowy. ma upojonego zjawiają się okr‘T n<*
11DOioriV
Tym razem będą one m iały z pewnością dzikie zwierzęta i olbrzymie wę ..
Z lasu,
więcej, aniżeli kiedykolwiek nreetrtein cha czasami dochodzi do
rak ter eurotpejski i stąd też zadokum entu zrywa się ze swego miejsca i i F zwi,.rzęta.
j ą dalszą konsolidację gospodarki konty- gdzie naśladuje małpę i 11U1C 1I*1
a w końcu pada na ziemię wycierpi, yuc n (u cni r eipej sk iego.
W czasie od 1—11 maja Szwajcaria prze
Sen co sił
prowadzi wzorowo targ! w Bazylei. D o te j

imprezy w kilka miesięcy później, a miano
wicie w czasie od 11—26 września dołączą
się targi w Lozannie.
Dzień 10 maja jest dniem otwarcia mię
dzynarodowych targów w W alencji, Bar
celona natom iast odbędzie swe międzyna
rodowe targ i w czasie od 10—26 czerwca.

Na obu tych hiszpańskich targach repre
zentowana będzie gospodarka europejska.

Bez udziału zagranicy będą hiszpańskie
targ i regionalne w Bilbao (od 10—30 sier
pnia) i w Saragossie od 1—15 października.

(k) Pewien robotnik z mineta ‘J f^ K o W tn iz Ham
(tomu, wstąpił do swego zn"^l'n u!£’ („>s,,odurza zoprzewooowal. Następnego dnlą
B
jakie
SUJ1 raglarmowami p r « x ^ ^ k ł A .1wydobywały się » pokoju. * Kiorji h
.
om
Okazało sP,. ie eość zasnat na
'„ ^ tą p iiłe
w ustach, od którego zapalił st<t k «.
ośla otomana 1 dywan leżący na sie n i.
“ |U hl,
wit prześcieradło, boki otomany, która t a wal a
gość jednak min® poważnych popnr/.<ń rąk, p
t nóg, wcale nie obudził He.
« .u
wsroząly przez gospodarza, otworzyd senn
Poparzenia twardośpioeha okazały su. ■
rai, ta muainno go przewieść do szpitala.

Zapalniczki naprawia fahryaaaiei
Kraków. DirttPwaka 46, Bzlifienila
Myszkowski.
8571
Grafologinl
doradzi najlepiej każ
Zegarki.
biżuterję
poleca StChwilkowskiL Kraków, Sławkow demu. Przyjdź Jeśli masz Jakieś
ska 23. Wykonuje naprawy zęgwr. kłopoty — oodzleń 9—17, Kraków
ków.
6983 Rakowicka 6/13, parter
Przylme spóln-iita lub oda-tąpię Obrazy stare zniszczone bez pod
Bar-kawlarinlc z uprawnieniem i pisu. malarstwo zagraniczne, pol
koncesja w dobrym punkcie. Zgt: skie — przynieś do fachowej, be*
Gopiec Krak.. Kraków. „Nr. 7253" Płatnej oocnyt Kraków Łobzowska
6949
Brunatno-czerwony
sedter (Bucz 6 Salon Obrazów
ka). zbiegi 18 1. 'hr. Znaki roz Naprawę zegarków, wykonuję, opoznawcze: Biiedoma obroża, ple rau szkiełka wstawiam n* poc«eciona, Wala plama na czole t kantlu. Kraków, św. Sebastjann
69b8
piersi. Za odprowadzenie wyooko 2O/9a, od godz. 9—1.
Farblarnla Fr. Jogalla Dietla 93
nagroda. Krokan. Nttrnbergeratr
12A 5 (Jul. Lea). Prtertraega alą Pracownia sukien damkklch 7,ofj>
przed kupnem.
1241S Magletskiej orzeniesóma z ul. Dłu
Podania, prośby tłumaczenia. — giej 38 nn Powiśle 12. m. 23 oficyny
sprawy podatkowe I inne: Biuro Plany, rysunki kopjuje. przeryso
Terlecka. Kraków Florjańska M wuje szybko Elektryczna KopJowtelefon 180-25
,
66Bk nia Planów. Kraków,
.
Bielizna męska « powierzonych na 12.
materiałów na miaro, wykonuje Marla Filipczak Masłowska, gra
fologiini
przyjmuje
i""1
7
''"." „.,1
Wytwórnia Bielizny Orłowski Kraków. Starowiślna 8. n - 1 6 . Kraków.
Padania: Kraków Florjańska 65 Stroiciel fortepianów 81.
Pty do wychowu I tresury przyj skl, Kraków. Starowiślna 37
muje. — Kupno I sprzedaż oraz telefon 179-22
komis: HodowlH psów rasowych, Czy hylaś luż w noweJ P™*?"’1’
Kraków Traugutta 20/1
M405k kra w leok lei Natal JI M"rk<,w*
Złote przedmioty przerabia szacu Kraków Batorego 10 •«’
je praoownln zlolniczo-srebrnicza Worki papierowe k<“ "
Kraków Plao Wolnioa 14 w po
dwórcu.
6110
Grafologlni poradzi we wazyśtkleb ■W"kg*: oSrow il^w ortó^. KwWw
sprawach życiowych: Kraków, ul.
Dlctlowska Nr. 78. w podwórcu Sprzedam ndzlał lub przylme epólparter.
6272 nika do kawiarni Jadłodajni w po
Podania, tłumaczenie: _ Kraków
Placu Nowego
Basztowa 10/1.
8036k bliżu
Goniec Krak Kraków. Nr. 6314
„Aguaztop". środek niezawodny Blyikawlnna zamki I zatrzaski do
podczas mrozów, szybkowiążący śniegowców teczek torebek, gledo zapraw cementowych, betono l.rńw. oraz śniegowce naprawia:
wych I tynkowych, uszczelniający Zakład szewski. Kraków. Szpital
przeciw wodzie zaskórnej. wilgoci na 20
6329
ziemnej, uderzeniom deszozowym
Przyszłość eo przyniesie powie chi
Należy stosować jedynie Miany romnntkn
Kraków. Krakowska
„Aąuastop", Do nabycia: hk(«u 39 43 wylawszy czwartek, niedziele
maturlnlów budowlamycb i
Skradziona książkę IlbwspleczaJnl
wycb Józefa Wałkowa. , K™k<‘w. Społeczne! i kartę pracy_ w tram
ul. Madallńsklogo t ’ » ..»«:
waju „8" do. 19. I- inM. proszę
Pióra, ołówki PeHkan
Isakmwie o zwrot pod adresem:
prawią _ kupuje: Skład papieru Gnojek Barbara. Kraków. Dietla
Barnyczowa K ra^w . Krakowska 78, fryzjer.
36'3R telefon 212-04.
64.0 Przeditawlclelstwa rejonowe 7163
wy
Pralnia chemiczna Fr. Jognlts
twórni i firm branż wyrobów że
Kraków Dietla 9J.
6465 laznych. artykułów tcchrniemnyoh.
Znaczki pocztowe specjalnie wy
artykułów do go
soko katalogowane plaol najlepiej budowlanych,
rolnego, przyjmn.lę.
Świat
Filatelistyczny
Kraków, spodarstwa
gwarnnlu.iao
maksimum
Florjańska 5/16 oficyna, od 5-tej Oferty: Gemie® Krak., obrotów
Kraków,
do 7-mej
9391k „Nr 6437".
Grafologinl poradzi we wszystkich Szllflernla
Szkła
i
Wytwórnia
sprawach życiowych: — Kraków. Luster. Kraików, pl. Bawół 6.
Dalwór 95/15. II piętro.
64,8
Fortepian wypożyczę. Zgłoszenia: przyjmuje roboty szltflerskłe onvz zamówienia na wszelkiego ro
Goniec Krak Kraków, ..Nr 6570
6439
Psychografslog
Mnmott
mistrz dzaju lustra.
przepowiedni wydarzeń życiowych,
poradzi «’e wszelkich sprawach
Zguby — kradileż*
Przyjmuje codziennie od 10-41 PI.
semnie za zaliczeniem podać datę
Zgubiono Kennkartę. wystawiona
urodzenia I ,pT'»n,"I%
na nazwisko Gajkowska Eugenia
ków Adolf Hitler-PIsbz 46'5. I li
p skTyika poczt. Nr. 474.
6626 Kraków, ul. Dietla 27,
Pedanlal najlaniel tłumaczy Mu- Skradziono Kennkartę Nr 18210.
iewskl Kraków pl WW. Świętych 8 Wiśniowska Katarzyna. R m «*ów.
x
_ ” ®7k
Pluskwy, wszelkie robactwo za Bartosza 4.
rodki lepi specjalnym gazem nleu. Skradziono Konnkartę. Trzeciak
Władysław.
Raolawówka
Rzrazów
szkadza.lacym mebli, materiałów,
metali Rkutek gwarantowany. Od- Skradziono Kennkartę na nazwi
Wcaińnka Albina. Kraków ul
szeznrzante przeprowadza ZRklatl sko
Ikn.izll tSu.k,a JU)
70Ó*
Higieny. Kraków, Szewska 24.

Różna

Zgubiono
Ken-ukom®. Auswaiok ln a imcztowu. łł^ oh‘^ , '“ “^
„rzepuelką m«na
Uośeiej Andrzej, Kraków, Linta? r VL X
WÓ godz. 17 zgubiono
w Prokocimiu 1 śniegowy łańcuch
£ l ssuhm IhhIu. prosi się znalazcę
$ d a ó takowy za
u lug. Siraucha. Kraków, bturowiślua 02.
■■
Skradziono Konnkartę Nr. bu—
wysiana w Jarosławiu oraz Aut.
orze* Oriskonismdę Łaurut
,ui aoawlsko Zalać JWaWaw. 2747
Zgubiono Kennkartę 7. 1. 1943 w
Krakowie na naawlako IKolik.
Zgubleno Kenukurtę Nr. 2197.
Uaria Koazowa.
l,0‘7
Legitymacje Nr. 471 Stnatl.tehe
Hiuidw.irkerscbule fdr Mclallge.
w-erlrn Krakom na nazw lako Adam
Nowuaad.
' ł»100
Zgubiono legitymację, wybawioną
przez StaMIlehe Laindbauoehule w
Suchodolo kolo Knom* u« na
zwisko biefna SaauoilluskiL
6161
Zgubiono Keunkairtę | kolgżkg
Dbuzp. 8poL ua osuwisko Emilia
Barcik.
6174
Zgubiono Kann karlę ua nazwisko
Strukowa Amalia bammelgemeln<le Uście-Solno. Iaindkommloariat
Bocbulo.
618*
Karta rozpoznawcza Nr. 8147. wyd am prze® Starostwo Starachowi
ce na nazwisko Wla»«wsk« Maria.
Staruchowioe — zaginęła. Ostrze
ga się przed zutdużyoieiu.
6116
Skradziono Kennkartę, wysławio
na w Jarualawiu, Adela Ilomola,
Mim. w KaJwmrji ZohrzydowskiojZohgsydowhw 256. Uprzejmie pro
szę o zwrot papierów 1 listów,
whowanyoh za podszewką.
6120
Zgubiono Kartę roziwenawcza Nr.
18555, WladyslAW Matula, Kra
ków.
6148
Szewczyk Jam. znm. w Niepołomi
cach. zgubił Kennkartę Nr. 456.
Skradziono Karlę rozpoznawała na
nazwisko Franciszek Ciupią, ur.
4. X. 1904, Prądnik Blaśy, Slouaoz.ua 8, równica Kartę Pracy, w y
atawioaia przce_ Urząd Pośrodnbi
twa Pracy w Krgkowie.
6156
Zgubiono Koopkartę, wydana przez
Il-gl Komisariat Miaala Krakowa
a s nazwisko Bronisławo OKwUw,
Kraików, Skawińska W, m, 7.
Skradziono porlfoJ wraz z Kcnmkartą. itupikowski Bartłomiej. Bo
rek Falęókil 107.
9197
Zgubiono Kennkartę, Meldekartą
wydana przez Urząd Pracy Kra
ków i różne zaświadczenia na nszwi«ko Pasek Franciszek.
«U7
Skradziono Kennkartę w pociągu
Podlęże Kraków, wystawiona w
Kraikowi^ nn nazwisko Kaniowa
Auoa. Kraków, Wojskowa 8/3
Zgubiono dokumenty, odcisk palca
Kreuau, Personalnusweis. Burgcrmeiaternmt Kronau, przepustkę
graniczna Land rat Kremu, na na
zwisko WlództalT Tlahnybok.
Zgubiono Kennkartę Nr. 1231. oraa
kartę pracy nr 901/W>04916, pa na
zwisko Sordyl Helena w Krakowi*
Zgubiono Anwcl* I Kennkartę w
tramwaju. Mai Florentyna. Łaska
wie prosra. o ziśrot sa wynagro
dzeniom.
*'

4

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. IR. Sobota, 23 stycznia 1943.

Wydział Glóway Wyżywienia i Osoba młoda z ukończoną z© g ra  Garderobę damską, męską i dzie Paski liamAkte (haltery) 4e pod Młyńskie mąezyny motory gazowe
Rolnictwa iKKwm/kuje od &ara% te- nica szkolą hodowli drobiu i z cięcą. pościel, bieliznę, buty i in wiązek. spfffcedotn. Kraków. Die wszelkie przy bury Itp. Plany, bo
i kfonM k.i Za dobrą wuajoiniością ją. praktyka w tym dziale, poszukuje ne używane rzec«y kupuje i pła tl,ii
19/15. praw a oficyna.
7145 dowa. rem onty: Zakład budowy
i zyha a temteekitetf o ura% dyplomo- zajęcia w szkoło lu,b przy go.spo- ci goto wk a k on ces j onowan y ©klop. Płaszcz
meskró. B&mawy, ja k nowy, m ły n ó w . K ra k ó w M azow iecka 35,
waincgo r-Oilm^kn, d‘l a wykonywania dur-d wio. Zgł. z warunkami,- Go Kraków. K arm elicka 28.
9401k elmniftoiMpteliait-y* w* pterwisworzęd tel. 102-44.
2580
ona© atatyatycizmych. Oferty *ż ży- niec K rak.. Kraków, „Nr. 6311” . Futro perski© i kupon bielski,
traluiifcu. fiprzediam. Kraików. Klej do etykiet n a szkło, stało
atyrywem, cri piwami świadectw t U rz ę d n ik a d m/inistrącyjny, włada kupię. Zgl. pteemn© pod „895” nym
Sta-rowiśluia 06/51
714G dostarcza Skład A rtykuły Szkla
fotografią JóBenotwmi Go.nitee Krak..
jący jeżykiem polskim, niemiec Biuro Ogłoszeń K rajna. Kraków, Sprzedani pianimo Stiinprl Origimal. n e * 'i Gospodarcze, Kraków, św.
Kraików. „Nr.. 12^ak” .
Adolf Hiitler-Platz 46.
I184k Zj?Ł: Gomo-ec Kraik;., Kraików. „Nr
Agnieszki 1, teł. 186-49.
1189k
kim.
ruskim,
obznajomoimy
z
księ
Na atamow-Mko fcierowinitka rteiałn
Ubrązy uaj wybitniejszych m alarzy
gowością i kasą, szuka odpowied- Kupie W itkowskiego album do 7252”.
otfłottzień
„Branżowej
Keiąźki
Tepolskich
sprzeda
okazyjuio
Dom
znaczków
dla
ziem
polskich,
oataUbranie ua wyższejfo. sprzedam*
f l i u i f ta tanio/, n ej dba Gemerahiego Gu. ntej pracy. Zgł.: Goniec Krak.,
tpte wydante lub Nr. P. 11 J a  Kraliów. D ietla 45/1, I. p.
7284 Komisowy, Kraków. Plao Domini
..Nr. 6336”.
bemataratwM.”. iponunik ujemy od Kraków.
4584
dem y. Mielec, Kolejowa 13.
Dywan pcnskii 1 * 2 m., tterwte de kański 4.
ziarnan awmlewnego fachowca. któ R o ln ik , 46 liat. wyższe wtudja w Koncetjonowany sklep kupna i oziamej
'kawy, ozeska. poj-cetema 1 Sin nera maszynę krytą, prawią
ry już w tej lub tw«lolmej ilzte- Niemczech. maiłia rodzina, saiuoużywanej garderoby, papjci^eśiiiice ^w brna. okazyjnie nowa — lub z pudełkiem tańszą,
CNI
22 do 25 Mycami a 1943: d&inite praieowatf. Juko kandydaci dfltoliny, wazeolistoonuite* doświad sprzedaży
oraz bielizny: Kraków, u t Piera- sprzedam . Kwików. Stwrawiekna spr/.edum. Kraków. Osiedle, Kie
nu to oduowiicdoihalntu stanowisko czony. Obecnie na kieroAmlczem ckiego 4.
APOLLO
5424
3079 34/11.
7276 lecka 39/4. 1. p.
isku, zmieni posadę, &araiz.,
wchodzą w rachubę tyłlko pauowto stanow
Uwaga! Sklep używanych rzeczy, Sprzedam wózek „.Kotokoin” i autko, Obrazy — sprzedaż .kupno, facho.
1.
IV.
ew.
później.
Oferty
i
Gointoc
Sw. Tomasza 11 — Telefon 111-20
lub namite, zdolni do kierów ani a Krak.. Knh’ków. „Nr. 6348”.
Kraków ul. Krakowska 36 kupuje tramu iluTkii, łóżeeziko, wyprawkę wa bezpłatna ocean: Kraków. Łob
wie,kosom biurom i
dający
MAŁE DZIEWCZYNKI —
stale tylko Pierwszorzędne rzeczy, dzictiiecą. wó&ak lalkowy i kapec. zowska 6. Salon obrazów.
5991
potrzebno doświariezeote w pasem, Pierwszorzędna siła biurowa, wła jak : ubrania, palta kostjuiny su- Kraików'. Zybliikiewiraa 5/46. 7251 Pianina, fortepiany, ceny okazyj
WIELKIE KŁOPOTY
dająca
biegle
językitem
©ternhoc
nyan i u«t<uyin obcownihi z kilienkute, bieliznę obuwie./ futra, dy Futro meskiie. wierzch caanńy, koł- ne. sprzeda Kwiatkowski. Kraków
Fnśtz Odomnr, Haame.lore Schrolh
1e 1a i z a w i s . G run towa a zma jo- ki m w słowie 1 piśmie, inaezyno- wany kilimy, aparaty fotograficz nterz
ydra am eryk., spód piżmaki, Szpitalna 20/22.
6147
mość jftayikm. Bii«mtieekie«o w sło piismo, długoletnia praktykią biu ne. lornetki patetony. płyty, rów. tftain w
pierwszorzędny sprzedam, — Komis. Grodzka 59 poleoa tanio:
rowa.
obejtmite
ktorowmlczu
sbuno
wie i piśmie kon tocznia. ZeMitnganież
połamane,
chodniki,
kołdry,
WANDA
Kraków.
Zwtenzyiniieeka
10,
m.
23,
futro
kryte.
Lisy
kryształy,
a
p a
wńsko
w
poważnym
przedaiąbiorverlag Krakau-Wairwhoiu GmbH.,
I pictro. front.
7248 raty fotogr., ubrania, płaszcze,
Sw. G ertrudy 5. — Telefon 173-05, Abt. Br&inoheofcitafanbueh, Krat stwi© haind lowym, pi^jemysłowyra koce, maszyny do pisania i szycia
porcelanę, kryształy i tp. rzeczy. Harm onia koiiieorto-wa. Sopran i w obrazy, dywany Kraków. Grodz
lub
rolu.ietwie,.
chętni
o
na
pro
ka,u. Poeistr. 1.
1233tk
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UWODZICIEL
Płacimy gotówką, ceny najwyższe najleptszym st-atute, okazyjnie do ka 59.
6152
Do rodriiny nieanieckitej pasz.u ki wincji. Zgł.: Goniec Kraik., K ra
R. A Robertw, Theo Łingem.
Za gotówkę kupuję ubrania, m a sjwzpdainia. Wiadomość: Kraków. Kwestia zaufania jest sprzedaż j
wam a z-nrąiz ozy s ta i oamtojiua ków. „Nr. 6866”.
Kalwwryteka
37/9.
123.1
kupno
Liea.
fu
tra
breitsohwanz,
Ozeladnłk
«i‘ołci:rski
obejmie
p
rą

ry n ark i. spodnie, wszelką gardem ,
orocowuton dojmoww. Znajomość
Kapce białe, sflaitoopiiańskte i kio- pelerynki w Komtete, Kraików,
jezytoa mtemieektoRC waruiwkitom. cą cłietn ic w pio blfilżn ulicy Ka i wa be. oraz inne rz-cczy: Kraków. S ta żuRiz.ek.
SZTUKA
sprzedam okazyjnie. K ra Grodzka 59.
ry jwloiej. podać właminlei, Goniec rowiślna 80. sklep.
6153
5682
Hamfl
Benlitonger,
K
rakau,
McSw. Ja n a 6. — Telefon 163-20
ków.
Czysta 8/3.
7194 Okazyjnie sprzedam y pelerynkę
Krak..
Krakió^y.
„Nrr.
6415”.
Obrazy, dywany, kilimy, antyki,
>*KjriilbBikisa-t rnsae 1.
1240k
Sprzedam:
eftaJe*
łóżko,
stół
okrąBuchalterMBąin
ai
sta.
o
rg
aniizatoir
z
niebieskiego
i
srebrnego
lisa,
niebie,
porcelana.
Kupno,
sprze
Drugi tydzień.
Potrzebna <I«tewczyrna, może być
ciemne, stół kuchenny, lam źrebce i futro perskiie:
Koiliis,
JA TU RZĄDZE
ze w*>i. lubiąca dzieci, do pomocy obznajmtióny z ramowym planem daż, ocena: Sailon Obrazów i dzieł ffly.
in*
wisząca.
Wiadomość:
Kraików,
Kraków. Grodzka 59.
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kont. Pettfekffc nicmbeekii. pragną© sztuki „Antyk.i” . Kraków, S trą 
Zbigniew Rakowiedfci. In a Benita. w domu. Zgloazeinte: Kraików, ul. zmienić
7193 Komis. Grodzka 59, poleoa tanio:
od 1. II. posadę Łask, dom 18, 'letefo© 149-83.
69llfc Miodowa 29/12 lub 4.
Storniom 5, SV.w epodywez/y. 7050
upr:usz.a do Gońca K rak., Książki wartościowe, herbarae, en Patefon <lwuspreiynow.v. ślubna, futro seałskinowe lisa srebrnego
Pomocnik go&podairccy pod -dyspo oferty
cyklopedie kupuje płacąc najlep suknie. paH-o zimowe,, marzute na i krzyżaka, ubranie, płaszcz, ze
zycje potrzebny do m ajątku kolo K*r«kó#, „Nr. 6457”.
UCIECHA
Techniczka dentystyczna, poszu sze ceny: A ntykw arjat Adam — tapcoau. spiizedam. Kraków, Bro- garek. bieliznę, maszyno do pi
Starow iślna 16. — Telefon 135-16. Kraikowi!. Zgłoszenia: Goniec K ra kuje posady. Zgł.: Goniec K rak., Kraków, Szpitalna 167182 s to la . Kraków. Grodzka 59. 6292
5568 dzińskite’jro 3/15, III. p.
kowski. Kraków, „Nr. 6767” .
Maiiyna do szycia, krytą, kupie W alizkowa maszynę do pisanja Sypialnie, jadalnie, pokoje kombi
CYRULIK SEWILSKI
Rutynowana wyeliowaiwozyiw do Kraików. „Nr. 6466” .
Ftirmainido Granada. Roberto Rey. jednoroem ego oktopezy k a- z a r u® N au czy c ie lk a jezyikiów obcych (udc- zoraz. Zgł.: Goniec K rak., K ra używana, sprzedam , Kraków, św. nowane. różne meble pojedyńcze.
..Nr. 6605".
J<ana 3, m. 5. I I p. oficyna.
nżywame. sprzedaje H ala Meblowa.
poszuka wam©. Zgłoszenia: Kraków, miieckiiego, fmrncuakitego, angiied- ków.
św. W awrzyńca 16/21.
1235k akitego i rosyjskiego) w w kreste Srebro stera, każdą ilość, kupimy. Maszynę do piisiante. biurową, or.a« Kraków. Grodzka 59 i K rakow ska
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roczną
i
etektryezną
26 (wejście z bramy).
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Przyjm e lrioduiarke samodzielną 1 g iUMiiązj ailuym . pos*u kuje po»a (ły
6082 sprzedam. Oferty-* Gon Leo K rak., Maszyny i przybory
Stradom 15. — Telefon 108S2
biurowe.
pra k tyk amtkę., Zgłoszenia: „Zosia”, ma pnowimcjii. ZgL: Goniec Kraik.. ski . Kraków. Długa 29.
Kusków.
„Nic.
7240”.
Kupimy:
fu
tra
męskie,
damskie,
Sprzedaż
—
K
upn‘
o
.
A
gentura
H
au.
Kraków.
„Nr.
6461”.
Kraków.
Szpitalna
8.
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PRZESYŁKA Z BALTIMORE
Technik dtiwtyjstytany, młody, tro  wszelką garderobę, bteldzne, buli F utra d;nTO'skio. meskiie. librainte dlo«wa Gołębiowski-Kafałski. K ra
Hiiide W eissner, A ttlla Horbiger. Od I lutego br. potrzebny j<n- chę
operatywia, 4ecluni>ica<, protezy my. dywany, kryształy, fotosiparu- tanio sprzedia Komis. PI. Domini- ków. św. M arka 27, tel. 226-45 6627
charz
*3© pierwszorzędna do
8268 Obrazy w ybitnych artystów w wiel
..Bar pod Karpiom ” , Chełm Lu sppej.a'hł<ość.
ikonzukuje posady. ty. patefony chodniki kokosowe k/nńtski 4.
belski. ul. Lubelska 61. W arunki Zgł.: Gomtec K rak., Knwków, „Nr. i inne. Dom Komisowy. Kraków. Maszyna do liezeaila nowa, oikazyj- kim wyborze, najprzystępniejsze
STELLA
Adolf H itler-PIata 12 w podworen. rttte do ^przedaniia. Kraków. Ptao ceny: W awrzecki. Kraków. W iślna
umowy piaemule.
6169 6534” .
Lubić* 15 — Telefon 143-01.
7269 9. Sprzedaż, oceaa, kupno.
6675
Potrzebna uczciwa dziew’czyn a do Rolnik, rządca.. szkołą roJmicza, Płericionek brylantowy, kupie. — DomiiuiLkaółłkii 4.
aiotnlezo-grebwiioza, Suknia ślubna okazyjnie do sprze. Sprzedajemy tanio, używaną g a r
sprzątam ia. Zgłoszenia: Kraków, WK'zireh st romna 22-łet miia pnalkity k a, Pracowniia
GWIAZDA Z NAD RIO
<laniia: Wiadomość; Kraków, Sta- derobę, bieliznę pościelową, kili
ul.
Topolowa
19.
m.
6.
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Kraków.
Plac
W
oinica
J4
w
PAOfeilbitniio
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l.H
«t
w
Poziniańskiitem
w
La Jama. Gustav Diessl.
7272 my. koce, lirajuki. kapy pluszowe
6117 rowiiślnia 37.
Za życie i mteszkłamic poszukują dużych majatkiaeh, obcionic na po- d woinn.
w miasteczku. niedaleko Krakowa, «ad7,te. amiemi talkową na atół od Obrazy, aantyilci, dywany — knpno. Obrazy znanyoh m alarzy okazyjni* i inne wartościowe rzeczy: Sklep,
sprzedn. D/H. „Er-kta-os” , Kraików. Kraków, św Krzyża 7.
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osoby
starszej,
odpowiedniej
do
spraedaż.
ocena:
,.Phryno.“
,
K
ra
1.
IV.
1943.
Łask,
zgł.:
Gonie©
Początki w dnie powsz-ednie o godz. prowadzenia skromnego, jednooko.
ków. Sławkowska 6.
9390k SaarówiśIn-a 27, «kilep, telef. 128-74. Młyńskie maszyny, całkowite urzą
K rak.. Kraków. „Nr. 6564”.
13.30 t 15.30. W niedziele i święta
Porcelanę
wnzeliką.
za^tewy
sto
młynów, oraz turbiny wo
• godji. 11, 13.30 i 15.30. K ina boweąo gospodarstw a. Zgłoszeinła: Stróżestwa poszukuje bezdzietne, Ful«r. lisów, błamów, kilimów, łowe sprzeda Komis, Kraków, Sapa, dzeni®
dno wykonuje Molitor. F ab ry k a
Kraków, Konarskiego 22, I p„ soilridn©. ątamszo mmłżeńątwo. J ę  dywanów.
wszelkiej
gajsderoby
..Apollo" I .S ztu k a ponadto co od
taln-a
11.
6946
godz.
1—3.
Ó834
męskiej,
dam
skiej,
patefoaów.
fo
Maszyn
Mlyńśkteh, Kraków, ul.
zyk n<temiiiecik'i, Zgl.: Goni eto Krak'.,
dziennie o godzinie 11.
toaparatów . m aszyn pisarskich, Uwaga! Sprzekliam 2 m otory benzy sw. Wwwraylioa 26, telef. 131-18.
Służąca samiodzielma z gotowamiiem
Kraków, „Nr. 6596” .
potrzełwi/a zaraa. Odpisy świadectw. Student Alfcad. Góun,, JM 25, przyj, poszukujemy. Płacimy zaliczki. __ nowe autowe D'esila i OiitJroepa. si Sprzedam: kożuch męska, długi
Goniec Krok.. Kraków. „Nr. 7268° nute posado w m ajątku ziemAkini, Sprzed ajemy szybko. Komis, K ra. ły 20 i 46 K. M„ eiliekt ryczne od (świnka). Ubranie czarne (spodnie
Ekspedientka samodzielną, m ająca .iako korepetytor, w k-ancekarjł ków Adolf H itler-Piatż 12 w po ‘/4 do 20 K. M., a p ara t kinowy, węższej, lustro duże złocone r a 
6118 iiMJsayne kaipelusaroiieza. 2 , pompy my, kreci błam szerok. 2 m. X35
powodzenie w iprzeriaży, z niem ie lub inną. Zgl: Gorniec K rak., K ra dwórcu.
Solidnie korzystnie sprzedasz i ku do studni. 2 kolo-we. nadmjące się cm..
ckim. potrzebno zwrnz. Żyaiorys. ków, „Nr. 6662”.
zegarek mąskl,
srebrny,
Goniec K rak., Kraków. „Nr. 7278” Szofer-uieeh aniłłk. «Rimodzie lny z pisz przez Komis — Kraików — do miatego lUilnfirta lub dwom , szton- wszystko najlepszy stan. Kraków.
61M ©o do robliemJta pieezątoJk jruuio- Osiedl©., Kielecka 39/4.
Dwie sprzedawczyni© z© znajomo <Hugoleitn ią pnaik tyk’ą, Niera-iecflde Grodzka 59.
7018
ścią rzeźniczego fach u i praktyką praw o jazdy II kil., przepustką Obrączki, pdericioató, łaóonezki wyoli i. wielo m niejszych sztamo
Łóżko żelazne, składane z matew ©klepie, ©©.tyehmiia^t imzmkiwa- gran, do Rzeszy, poszukuj© posa- złote kupie. Kraków, Plac Wolnl- ruszto, do pioea fabryczni eg o, dłu natcwni. bucika czarne, meakte Nr.
gość 1 m, składane z 12 sztuk, m a 42, mateiiuice łożkowe, 3 nowe,
’' ? ''t ohe- I
(ohetoie _ prów ine> . «-yjnzd). oa. 14 w podwórzu, pracownia.
elektryczną do robdendo, swe
rai. E. L iebftrnu. Reiiebswlr. 9.
Lodowni* elektryczną, domową, szynę
Zgł.: Goniec K rak.. Kraków, „N r
trów
i wiele innych rzeczy mecV*- sprzeda Kraików, W rocław ska 31/3.
Cholewkarz samodzJetny, pomoc* 6646” .
kupie. Kraków, Al. Mickiewicza nicznych:
Komis, Grodzka 59, cieszy się ogól,
Krolkiów. Krakowska 30
nilk,
chłopiec
lub
panienka
do
8 A 1 ,0 N S Z T O K I
6269
nyiu zaufaniem , korzystnie moż.
Inteligentna, wdowa, przyjm ie po 71/5. tel. 166-36.
pnaik-tyki cłiólewkiaiwkiiej potrzebni. sadę jako gospodyni do sam or Kcmis. Grodzka 59, nlatw ia szyb sifadep używanych rzeczy żeteznych. na nabyć źrebce, futro męskie,
Kraków. Grzegórwoka 4, sklep nych osób, umie b-ardzo dobrze go ka spraodaż fu tra perskiego, lisa Sprzedam nowy plaezcz ztimowy. kostjurny kryte fu tra, pelerynką
Kowalik.
7164 tować. Łasikawc zglosz.: Goniec srebrnego i niebieskiego, ap aratu Lettni płaszcz gabardynow y, par® z niebieskiego lisa i z kamczatki.
Poszukuje nami Aamodzielnej, ener. K rak.. Kraków, „Nr. 6677” .
foto ubrań, palt, dywanów, obra spodni akóraanyoh nowych ; zejra- Kraków Grodzka 59.
6308
giezraej, z gotowamtem, do prowaTADEUSZ WIERZEJ3KI
zów, zegarków, Kraków. Brodź, rek Omc»a. Kraków, Zielona 25/21, Maszyny do pisania, kasy kon
dzemiu
goKpOKtacertwa,
wdejsknego/
7129 trolnie. ogniotrw ałe, sprzedaż, wy
ka 59.
6290 Dr. KomtezyOc.
Kraków, — Stradomska L, 11.
Kuilezyik
Karol,
Kraków-Glsza.
Kupno
Obraz sprzedasz najkorzystniej: F utro perskie ładne sprzedani: — m iana. kupno. Jul.jus z Hecker,
T e le fo n 157-25.
Wolności 54, telefon 183-03. 7175
Kraków, Starow iślna 28/24. 7202 Kraków. Limanowskiego 52. 6647
W awrzecki, Kraików. W iślna 9.
Panienki, umiejąc© szyć ma ma „Ma»yn«" ilo »zyoiia. pierścienio
Okazje w Domu Komisowym. K rą. Sypialnią nowoczesną, sprzedam.
szynie. potrzebne do 'n au k i szy wo. topie zutTfliz. KralM«v, Zwie- Potrzebujemy do natychm iastowej ków. Stradom 16. Maszyny do pl- Krak/rw, Krakowska. 35, Sklep.
sprzedaży maszyn do szycia i pi aante. dywan „bou,ele“ . patofouy,
Kraków',
X X II, rzymteokia 9/1.
MEBLE. DYWANY. TAPCZANY cha cholewek.
"318
Maszyną „S ingcra” dam ską tanio
W ęgierska 4 .
6386 Materiał hriomy no ubramłe. kupie. sania. fttter męskich i damskich, totoinipiaraJty.
7204 sprzedam : Kraków, Rnikowicka 8/9.
T>olk*eia
Ogrodnika ©tarszego, kawalera, Zirl. piisemne pod „895" Biuro ubrań, palt, dywanów, kilimów Dache podróżną, spód wibkd sybe
6291 ryjskie. wterzcłi źrebbe. apraeda: Zegarek złoty, damski. Cymo, Iksa
M. P L E S Z O W S K I
prz.yjm.te do małego ogrodu z OelCMzeń I’. Krojnia, KroMrów, itd. Komis Grodzka 5!)
K u p i, Teodolit, względnie In stru 
kołnicra
falisty,
K r a k i w. M a ł y R y n a k Nr. 2. etepharką. Komain Głownia. Kres
Podwale 47. m. 7. 7208 ciemnego na
R-un £<•»« H iffle r-P tó 46.
118»k . m ent „DniwensaJny, A rytm om etr w Kraików.
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oik-aay*.inie kołnierz kangurow y z klagami,
semlorf (Krzeszówioe).
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6299 19. m. 1L
Futro
brwiitschwanz,
duże,
piękne,
F utro sealskiinowo Pncofłda, lisa oraz moekte, duże, nowo, pierścio.
Podgórski 11/3, Kainceta- : Wszelka garderoba hieJirńe nżć- .. . .
—
,
zimowy męski na wysokiego, tylko Rynek
niw iwlwokneka, godz. 16—18. G344 wana toj»ie KraWny D ^ ! » 19
:N,"iw»ł « » «ene osiągnąć można srebrnego, futro moskie, ezartne,
w’ pierwszorzędnym 8tamte i gadun7 prawa o ieyna
5994 i ™ futr0 l“ a- “ branie, płaszcz. b. dobrym stanic* okazyjnie sprze nck z brylantem , sprzedam. Zgł.:
ku. kupie pryw atnie, płacąc dobrze?. Stolarzy meblowych, przyjm ę za m
Kołdry o
5994 ' patefon dywan kryształy, bieli- da.. Kraików. Kochanowskiego 2/2. Goniec K rak.. Kraków, „Nr. 7212”.
raz.
Slolowinia.
Kraików-Dęhnikl,
Zgłoszenia: Goniec Kraik.. Kraków.
Obrazy, sprzedaż, kupno , ocena
Pułaskiego 21.
6404 puchowe, wełniane, topie* K ra- ! -W • ’’°<9.,e w Komisie Kraków, Szewskie przybory: W. Cebula, L.
„Nr. 7233”.
W jądrowe kii, Kraków, FlorjańGrodzka 59
6300 Kraków. Starow iślna 50.
9040fe
Poszukują zaraz gtairazej dziew ków. Wrze©iń©ka
__ 814.
6124 Meble
«ka
7 w podwórcu.
654k
różne, kompletno sypialnio, Tapczany, sypialnie, jadalnie, ga
czyny lub kobiety do 6 "tygodnio Fortepian lub pianino, dobrej
Tapczan
nowy do sprzedania.
wego dziecka. Zgioszmiiia osobi m arki, kupie, lub wypożyczę. jadalnie, gabinety gotówkowe ku. binety i inne nowoczesne meble Kraków Sarow
L i »y
iślna »3'3.
775lt
ste między godzz. 15—17, Kraków, Kraków, Asnyka 10/3.
6168 pujem y: Hula Meblowa. Kraków, poleca Ju lia n Pyka — W ytwórnia Patcfony elektryczne w nowocze
F u tra
Lelewela 16/4,
6450 Kupi* maszynę tryko/tarską, uży Grodzka 59 Krakowska 26 (wej Mebli. Kraków. Starow iślna 35.
snych
szafach
maskowe
z
auto
6480 Meble kuchenne, pokojowe, biuro
Poslugaczka czysta, uczciwa, na wana- w bardzo dobrym stanie. ście z branjy).
O«o
kupisz: Firm a K ontakt,
3 gołlaiiny przed poi., potrzebna. Kraków. Bromowice Małe, bar Akordeony, gramofony, m andoliny we poleca Magazyn, Kraków. S ta matami.
Kraków. Stradom 18.
9618
i
skrzypce
kupuje.
Płace
najw
yż rowiślna 79 Ceny przystępne
Kraków.
Wrzeoińska
6/10.
6461
K o łn ie rze
.-P ^ y stą ń ".
6325 sze ceny. Zgłoszenia: Kwlattkowskl.
K
ryta
maewroe
do szyoiu. finrzeFryzjerka ma stale lub wypomóź- Jadalni*, sypialnię, gabinet i -uSypialnie, jadalnie, stołki, szafy dam. Kralrów. K row oderska 39/10.
P ła s z c z e
6573 kombinowano i inno nowe meble
ke. potraebna I służący. Kraków, rz:«lzemi» kuchenne zaraz kupię. Kraków. S zpitalna 20.
ni. F lorjańsba 10- •
6483 Kraków. F loriańska 18, II. p„ Kupuj* używane maszynki do do s przód ani a Kraków. Starowi Kanarki barceńskie, poleoa sklep
Die. ślna 44.
Poszukuj* leśnika, wykeztaleenie oficyna, teł. 159-28.
6667 mięsa Szti-fiernia, Kraków, 6633
9035k zoolwfiozroy Emil Filom . Kraków
6002
średnie iuh wyższe. Zgl.: Gonieo Pianin* lub fortepian kupię pla» tiowskai 46. Myszkowski.
P łyty, patefony. fKły naitorzynt- św. MaTka 2Ią.
SINGERA MASZYNĘ
Kupuj*
obrazy
znanych
artystów
K rak.. Kraków. „N r. 6526“.
niej kupisz: Firm a „K ontakt” . Sprzedam piękną, srochą era<rna
ee natiwyżtao ceny. Zgłoszenia:
6980k dębinę, 18 m. grubości, biurko
krytą, tnrzoda tanio.
plącę solidnie: Salon Kraków Stradom 18.
Potrzebny peenoonilk ogrodniczy Kwimkowski. Kraków, uł. Szpital-/ polskich
Sztuki. «WawrM©W. Kraków. Wi- Tapczany, gabinety, pokoje kom amerykański#, aparat fotojrraiizaraz, Zgłoszenie: Bochnia. Orao- ua 20.
6430 ślna
KRAKÓW. Sterowiilna 12/5. ‘
9.
6674 binowane. jadalnie, sypialnie 1 Cłny. Kraków. Staro Mostowa 6,
ba 13, Jarosz Franciszek.
6588
inne meble poleoa W ytw órnia Me. ostatmii przystanek tram w aju Nr. I.
Elektryk energiczny, poszukiwany s a a r r i w s s f u S ” ! i : • ’ * •;» " j - .
9039k Futro pierwszorzędne, sprzedam
ile
samodzielnego
prowadzenia sprzedane z® gotówkę, Kraków i
ujoń’. . Gm,ie0 K rak., Kiaków, bil Kraków. Moiselsa 4.
6387
Obrazy, dywany, meble amiyoznp Kraków. Wielopole 10/13.
w arsztatu elekitro-im stulacy j negn,
Pieraebiego 4.
7200 1
r'
'
ew. spójnik (prowincja). Zgl.: Kryiztalow, poroelamy i srebra sto. Kupujamy gotówkcwo: ubrania, okazyjnie w dużym wyborrz-e: „Sa- Patefon elektryczny „ G arra rd ",
K ra k ó w , S ta ro w iś ln a 36. Goniec Kruk., Kraków. „Nr. 6595". Ioweigo. oraz platerów poszukuje pluszcze, kilimy bieliznę pościelo ten “ . Kraków F loriańska 8 — głośnik ..Talefunkien", sprzedam .
9387k Kraików. Długa 7/6 przed połud
Potrzebuje kierow nika na prowa ilta k/lijenitów D/H. „Er-ka-fs", wa. koce, zegary, lepszo aparaty J. Brachel.
6517
dzenie sklepu jarzynowego lub Kraików, Starow iślna 27, sklep, fotograficzne, lornetki i inne war. Filateliści! którzy jeszcze nie ma- niem.
rzeczy: Kraków, św. ele Cennika-K atalogu 1943 znacz Futro dam skie i męskie, sprze
wydzierżiawię. Zgłoszenie: Kraków
telefon 128-74.
1207k tośeiowe
dam.
Kraków.
Długa
49/2.
6558
6856 ków polskich oraz G ubernator
K nlw aryjska 32 (sklep spożyw Ubrani* męskie oraz raglaro lub Krzyża 7.
sprzedam: Kraków, św. W awrzyńca czy).
Płaszcz damski i męski, sprzedam
Kaiaźki wartościowe wszelkich za
6607
16. m, 22, I piętro, ofic. 5939 Dochodząca potrzebna do pomocy jesionkę kupi d la klijęnta D/H. kresów kupuje, plącąc dobrze: stw a z artystycznym i fototabltee- Kraków. Stradom 11, Komis. 6559
mi znaczków — nie czekajcie n*
„Er-ka-es", Kraków, Starow iślna
parol dema, 3 osoby, mieszkanie 27. sklep, telefon 128-74.
12O»k A ntykw ariat Adam. Kraków. Szpi wyczerpanie nakładul! Dotychczas Elektryczny gramofon w pięknej
talna 5.
*
6948 sprzedaliśmy 2000 egzemplarzy
szafie, głośnik, sprzedam . Kiroków
mnie. Dam utrzym anie i pensję.
KURSY MISTRZOWSKIE.
6951
Kraków.
Starow iślna 78'4, od Maszynę do pisan ia biurową lub Srsbro połamane i przedmioty, Przekazem zł. 12.— za zalicze Kraikowoka 5. m. 7.
w
atekow
ą
kropi
pryw
atnie
n
aty
ch

kupie, dobrze zaploeę. Kraków,
Na podstawie ogłoszemia, urzę
Pianina, fortepiany, eemy okazyj
11—3-eiej.
6518
m iast (można przynieść) B'Ff. św. Sebastjana 26/2a od godz. niem zł. 14.— Dołączamy na żą ne. poleca Świątek. Kraków. S ta
dowego z dnia 17. X II. 1942
danie be7spiatnv komplet Innych
„E r-ka-es", Kraków, Starow iślna 9—1.
G9G7
dotyczącego „upraw nień prze
rowiślni,a 12.
7025
27, II p„ teł. 128-41.
1210k Ubrania oraz oddzielnie spodnie I cenników Kupujemy stale wszel Sprzedam buty oficerskie Nr. 38.
Posatl pobzukui;
mysłowych w rzemiośle*1, będą
Kupujemy m otory ęlekitryezme, ben m a r y n a r k i. suknie, płaszcze mę kie 7*naczkj pocztowo- Polski Dom damskie i piecyk żelazny Nr. 1
bieżąco przeprowadzane kurzy
Filatelistyczny
W arszw a
M ar
przygotowawcze. K ursy te poż r u r a m i Wiadomość: Kraków*.
Buchalter-bitansistn.
lat 30, z zynowe. ropno, m aszyny do szycia, skie i damskie, oraz kostjuiny to . szałkowska 116
et używane, popsute: Sklep puje za gotówkę: Skup : Sprzedaż Aptaczki sanitarne — ścienne 639k
dzielone są na 2 części, na
6422
dokładną znajom ością systemów naw
ko- W ybickiego 10/1.
używanych
rzeczy
żelaznych.
K
ra

Używanej
Odzieży,
Kraków,
Ptao
ogólną i fachową.
księgowości, spraw podatkowych, ków. K rakowska 36.
nieczne w każdym sklepie, schro S p rzedam s u k n ie c z a rn a , w ieczoro
6953 Dom inikański 1.
6986
w
a
z
jedw
abnej
koronki
wraz
z
świadczeń
socjalnych
korespounie i domu, poleca F-a Drobner.
Zgłoszenia przyjmuje się stale,
dencji. maszynopisana — zmieni Forttpian krótki lub pianino kupie Maszyn* do szycia, kupi przy Kraków PI Szczepański 3. 655k desous. Wiadomość: Kraków, ul.
a mianowicie tylko w „DiZgłoszenia:
Gonieo jezdna pani. Zgł.: Gonieo K rak., Bieliznę osobistą, męską, damską, Starow iślna 46*5 od 4—6.
6463
posadę od zaraz. Łaskawe z g ł: pryw atnie
striktsgruppo Handwork (HandK rak.. Kraków. „Nr. 7024".
dziecięce tąpczan. ma
Goniec Krak. Kraków. ..Nr 6289"
Kraków. „Nr. 7049",
wsrkskammor)** Annagasse 9
poiojfclową sw eter stan pierwszo, Łóżeczko
terace. leniwiec.
Kraków, św.
Buchalter-bilansista
silą pierw Pianino lub krótki fortepian ku B rzu szk i ptómaikowe. futro uży rzędny, sprzedam tanio Kraków
(parter, na lewo). Równocześnie
wane na spód, kupię. Zgł.: Go Smoleńsk 16/la. ,godz. 11—1. 3—5. M arka 19. róg F loriańskiej, sklep
szorzędna jeżyki: niemiecki, pol pię zaraz dobrze zapłacę. Kraków
ze zgłoszeniem należy złożyć
7632 niec. Kraik..
........... Kraków.
........................
6488
„N r 7685". Meble: sypialnie Jadalnie, szafę tapiiCerski.
ski 1 rosyjski pracujący dotąd w Starow iślna 12/5.
opłato za kurt w wysokości
Sukno czarne 3 m tr. na kurtkę
przemyśle na kierowniczym sta  Kupi* E streichera Przewodnik po Kupie maszynę do szycia. Kra- kombinowaną
100.— zł.
oraz
trójdzielną
nowisku zmieni posadę. Zgłosze Krakowie. Gtogiera Eneyklopedję ków K rakowska 35. Sklep Kupno
•sprzeda Stolarnia. Kraków Staro 1 bryczesy lub bundę, ubrknie
Distrik Isgruppc Uand werk
nia z podnmipm warunków i te r staropolską I tomy O ferty: Gonige Sprzedaż mehii używanych-. 7121 wiślna 35 w sieni na prawo (nie m arengo na wysokiego, tęgiego,
Dr E Kral sc hm er. Fnrslburg.
„Nr. 7671".,
minu objecie pracy proszę kiero K rak. Kraków.
9034k płaszczyk ną 3-letnit'go. sprzedam
, . ...-....
.... ti s ia  Pyjam* męska na wysokiego w sklep)
Kupie różne _,
meble
używaue
6494
wać: Goniec Krab. Kraków ..Nr
dobrym stanie, kupię. Zgł.: Go- | Obrazy najlepszych artystów pol Kraków. Rakowicka 8/11.
tki. poduszki m ateracow e Kupno
6297".
niiec K rak.. Kraków. „Nr. 7124" skich: Wawrzecki. Kraków W iślna 2 wozy plutonowe, dwukonne i 2
Sprzedaż
Kraków.
Krakowska
35
Stelmach
poszukuje
po«ady
(lo
ma.
Wolne poMdy
U branit męskie, sportowe lub wi, 9. Sprzedaż ocena kupno
9395k deskowe w bardzo dobrym sta n ie
Buty męskie cnie lub pól nr.44/45
jątk u od zaraz lub od 1. IV. 1.943
zytowe nie czarno, na wysokiego i Ceraty chodniki dywaniki ser do sprzedania. W iadomość: K ra 
masywne, kupie natychm iast. Zgl.: kupię. Podać cenę, kolor, gatunek
z
rodzimą
do
roboty.
Ja
n
Sagan
Oddam do domu wyrób siatek dam
kapy worki sienniki tor ków. Jagiellońska 6. Zakład in
j Ofer[y G
^ r a k . . ' Kraków, wety
Wola l.ib
p ZarnowiPe, Krei.s Kraków. A dolf H itler-PIata 39/7
6502
by gospodarcze i różne tkaniny stalacyjny /
skich do włosów. W ynagrodzenie
Miechów
9951
Przez
Do,m
Komisowy,
Kraków.
..Nr. 7125".
papierowe polw a: Józef Siweekl. Sportowy wózek rurkow y z budką
dobre. Zgłoszenia: Piotr Strugało
Kucharz,
slużney
z
domów
pry
Stradom
16,
najszybciej
sprzedasz
pokrowcem
I
wózek
głęboki
..KonKilimów
kilka
kupię
i
dywan.
Kraków
Starow
iślna
21
W
ejście
Kraków Krakowska 6,
7135 watnveh. zuająey kuchnię dwor
futra, dywany, kilim y, fotoaparaty
6przedam. Kraków-PodgóKraków. K rótka 1.
7130 do sklepu w bram ie
657fe kon"
Technika dent. do robót kuiiezu- ska. pensjonatową, restanr.. bardzo platery itp.
7205
rze. H etm ańska 10/5.
6519
Elektryczne lampy kuchenki że
kowycli poszukuje zaruz. • W yna zdolny pracow ity, szuka podob Gotówka! Kupuję używane rzeczy,
lazka poduszki m aterjały elektro
Voigtl3nder
(Jena,
św
iatło
3,5
z
grodzenie od sztuki Zgl-: Kraków
nej pracy Zgl.: Goniec Krak.. garderobę: Kraków. Grodz,ka 47.
S jU T B d B ł
Instalacyjne poleca* Żar” Kra
wbudowamym samowyzwralaozem el\'eraękiego 17/1 od godz. 2 -3
Kraków. ..Nr. 6234".
sklep.
ków
Sławkowska
11
podwórze
raz
V
oigtlńudcr
B
rillant,
św
iatło
Szczntkarz na grzebień potrzebny Ogrodnik żonaty, lat 46. znający przyjm uje do komisowej sprzeda Maizyn* do szycia, pierścieniową,
Maszynę k ry tą Simgera (stan do 6.3. okazyjnie sprzedam lub za
zaraz Fabryka Perzanowski I Py
prowadzenie wszystkich działów o. ży. oraz kupuje obraay. perskie tanin sprzedam. Kraków, Bożego bry).
sprzedam tanio. Kraków, ul. mianie na inny. Kraków. Zvbltzlk Kraków. Kościuszki 54. 5983 grodroiptwn
poszukuje wolnego dywany m akaty świeczniki m o Ciała 31/7.
6891 K rótka 10'l (przecznica ul. św. kiewicza lCG.
6521
Uczni I uc7.eunice przyjm ie Fabry miejsca Zgłoszenia: Częstochowa, siężne antyczne meble itp. dzie Biżuteria, ozdoby, wyroby sreb r
Filipa).
U87k Sprzedam: buty łyżwironskip 36,
ka Szczotek l Peslzli Perzanow
..Remoma" dla „ J K .”
1?llk ła sztuki
porcelanę, oraz cało ne. zegarki dam skie i męskie w Słoje od 5 g do 10 kg. dostarcza firamy
do
dwóch
oikien,
nowe.
sfci i Pyzik. Kraków, Kości usz Panienka po gimnazjum I Wyż zbiory:
Dor Deutsche K nnstia
wielkim wyborze stale na składzie: stale Skład A rtykuły Szklane 1 Kraków. Zyblikiewicza 16G. 6522
li t 5.4
5984 szej Szkole Gospodarczej, poszuku. den". K rakau. H auptstrasse (Sław Kraków
Krakowska 1, Arkady
Gospodarczo Kraków św*. A gnie Introlinatorski klej do klejenia
Osoby inteligentnej do dwóch ehtoie posady w bufecie, jadłodajni kowska) 10. tel 186-87
9648k Wózek głęboki autko w dobrym szki 1. tel. 186-49.
1190k torb I tektury, dostarcza luzem
ezyków na dwie godziny przed po
lub innym przedsiębiorstw ie go Obrazy. Kupno — sprzedaż facho
fit-aute SDPzeda-m. Kraków, św. Sprzedaje różne meble, szafy lóż
i w słoikach (w paście) Skład Ar.
łndniem. poszukuję. Kraków, św. spodarczym Zgl : Goniec K ra k ,
wa bezpłatna oeena: Kraków fjob
Bebastiana 1G/28. prawa ofic., i ka. siatki, podusski. stołki. stoHtykuly Szklane i Gospodarczo,
Sebsśtjaiia 90. ni- 1, między 13—15 Kraków. „Nr. 6306".
zowska 6 Salon obrazów.
5992 II. n.. trąuek.
7281 Kraków K rak owaka 35.
4576 Kraków. Agnieszki 1. tel. ltstł—
1®.
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Wydawnictwo „Goniec Krakowski"

Kraków. Wielopola 1. -

Telefon 206-11.

