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Nowe wielkie sukcesy
łodzi podwodnych.

Gratulacje Fiihrera ped adresem
prezydenta lnónii.
Z głównej kwatery Fiihrera, 11 marca.
Z okazji powtórnego wyboru na prezyden
ta republiki tureckie! FUhrer wystosował
pod adresem Ismet ln»nU w serdecznych
słowach utrzymany telegram gratulacyjny.

mil od swej głównej bazy, musi za wszel
ką coną zapewnić poprzez olbrzymie pu
stynne przestrzenie konieczny dowóz metylko wszelkich materjalów wojennych
i amunicji, ale także żywności, a przenewszystkiein olbrzymich zapasów wody dla
mil morskich, względnie 14.000 km od baz, 8-mej armji.
Fakt Istnienia wydłużonych HnlJ dowozu
niemieckie łodzie podwodne natknęły sią w
odległości około 110 mil morskich na po posiłków poprzez drogi pustynno, stanowi
łudniowy zachód od portu Durhan w wyjaśnienie dlaczrgo Montgomery nie pod
Afryce Południowej na transport konwo jął dotychczas oddnwna oczekiwanej przez
jowany, którego statki były przełąd iwa- społeczeństwo angielskie ofensywy w Tuni
ne balastem. W ustawicznym |»śclgu za sie. Radykalne zniszczenie portów nn wy
silnie ubezpieczoną formacją, która wsku brzeżu trypolit ańskiem, a przedewszystkiem
tek przeładowania statków wolno porusza samego portu Trypolis przez wojska osi,
ła się po oceanio, w ciężkich I zaciętych utrudnia dowóz posiłków dla 8-mej arm.ii
walkach, trwających dzień I noc, rozpro brytyjskiej w niemniejszym stopniu, niż
szono 23 płynących w tym transporcie nieustanne niemieeko-wloskie ataki bombo
Jednostek.
,
, . wo na kolumny transportowe i miejsca wy
Niszcząc 23 statki, łącznej pojemności ładowcze.
______

Cios zadany brytyjskiej żegludze zaopatrzeniowej. — W pięciu dniach
zatopiono 23 statki łącznej pojemności 134.000 brt.
Berlin, 11 marca. Naczelna komenda niemieckich sił zbroj
nych komunikuje z głównej kwatery Fuhrera w dniu 10 marca
w drodze komunikatu nadzwyczajnego:
Wśród burz śnieżnych północnego Atlantyku, w skwarze sło
necznym równika i w burzach Jesiennych koło Przylądka Dobrej
Nadzieji, niemieckie łodzie podwodną za to p tły w ciągu ostatnich
pięciu dni w twardych zaciętych walkach 2 3 statki o łącznej po
jemności 1 3 4 .0 0 0 brt. Dalszych sześć statków zostało storpedo
wanych.

...... .

Jak wynika 1 komunikatu nadzwyczaj-' niona była w połow ie m asłem i mief>em,to
nego naczelnej komendy sił zbrojnych, wyutrata tego statku łączy się ze stratą
danego w dniu wczorajszym, w ciągu 5 dni
4 mlljonów kg mięsa, oraz 7.2 ml
zadano dotkliwy cios nieprzyjacielskiej żenludze transportowej oraz statkom z po
ljonów kg ma**a.
siłkami, płynącym w różnych rejonach
Celem
statku
była Anglja, która dotkliwie
A tlantyku oraz na wodach przybrzeżnych
odcarala tą poważna stratą w zaopatrzeniu.
oceanu Indyjskiego.
Na oceanie Indyjskim, w odległości 7500
Ciosy, zadane brytyjskiej żegludze dla
tego posiadają szczególną wagę, Iż miały
miejsce w warunkach atmosferycznych
niezwykle uciążliwych i wśród nader cięż
kich sytuacyj bojowych a zwłaszcza w
akcji z silnie ubezpleczonoml konwojami.

W północnej części Atlantyku, gdzie pa
nują mrozy i gwałtowne śnieżyce i gdzie
fiła wiatru dochodzi do 11. m na minutą,
w tropikalnie gorącym obszarze równika,
na wodach Atlantyku, w rejonie morskim
Przylądka Dobrej Nadziei, tudzież na wo
dach oceanu Indyjskiego, na połndnie od
Madagaskaru, gdzie w chwili obecnej sza
leją gwałtowne burze,
niemieckie łodzie podwodne zaata
kowały 8 kontrtorpedowców, nowo
czesne korwety I transporty konwo
jowane oraz zabezpieczono sllneml
Jednostkami lotnlczeml.
Wśród tych jednostek znajdowała sią rów
nież na wodach środkowego Atlantyku
„Callfornia Star“ pojemn. 8.300 brt-. a na;
leżąca do londyńskiej firmy armatorskiej
Fredęrio Leyland & Co. Ton szybkobieżny

statek, poruszający tlą z szybkością 15 węzlów no godziną, który w związku z możno,
jelą rozwijania tak znacznej szybkości pły
nął bez konwoju, przewoził olbrzymie Ilo
ści masło I mięsa. Jeśli weżmieray pod

uwagą, iż powierzchnia załadowcza wypeł-

Atak na jedno z miast brytyjskich

134.000 ton oraz torpedując nadto 6 statków,
niemieckie łodzie podwodne, ponownie wy
kazały. że w walco z najsilniej ubezpieczo
nymi transportami konwojowanoml potra
fią wyjść równie zwycięsko, jak w walce z

Berlin, 11 marca. W nocy na środą znowu
szybkobiożnemi pojedynczemi jednostkami,
[ których zadaniem jest przewożenie do ma- większa ilość samolotów przeleciała, nad pół
cierey angielskiej łatwo psujących sią ar nocną i wschodnią częścią Szwajcarii. W(
czasie tym estynną była obrona przeciwlot
tykułów żywnościowych.
nicza.
_____

»Financia News« o zagadnieniach
żeglugi okrętowej Angiji

Katastrofa samolotu brytyjskiego
Sztokholm, 11 marca. Biuro Reutera ko
munikuje o katastrofie brytyjskiego samo
lotu, jaka wydarzyła sią w ub. niedziele w
czasie lądowania na lotnisku w okolicy
anyruthu. W samolocie tym odbywali po
droż generał Mast i pułkownik, Barii, wyżoficerowie armji brytyjskiej, delegowanj. Przez generała Girauda w specjalnej mina teren Lewantu. Pułkownik Barii
zginął w katastrofie, natomiast generał
JJas-t adniósł eiążkie obrażenia.

Potężny nalot na port Hull.

Berlin, 11 marca. W nocy na 10 m®f®« elf"
żkio niemieckie samoloty bojowe dokona.
|y potężnego nalotu na ważne objekty wo
jenno portu H ull, położonego nad rzeką
Humber u wschodnich wybrzeży b ry ty j
Sztokholm, 11 marca. Prowadzona przez co powoduje znaczno obciążenie danego skich.
Niemcy wojna łodziami podwodnemł w 1statku spłatami amortyzacyjnemi w cza
Atak trwał mniej więcej 20 minut, przy
związku ze stratami w tonażu, zadaneml sie czynnej jego działalności". „Pozatem
Anglikom, wywarła nletylko bezpośredni zdolność produkcyjna
doków amerykań bardzo dobrych warunkach widoczności.
wpływ na przebieg wojny, ale również gro skich — stwierdza w dalszym ciągu arty Wielką ilość ciężkich i najcięższych bomb
zi ustaleniem sią na niekorzyść Anglików kuł — wysuwa na czoło dalszy problem, o rozipryskowyoh, jak również mnóstwo bomb
stosunku angielskiej floty handlowej do daleko sięgającej doniosłości, który nie zapalających spowodowały szereg olbrzy
mich pożarów, które rozpoznań można było
tloty amerykańskiej.
wątpliwie w kołaeh żeglugi brytyjskiej

jeszcze z większej odległośoi. Należy sią
liczyć z wielkieni opustoszaniem.
W tym samym czasie niemieccy lotnicy
bojowi bombardowali szereg miejscowo
ści nadbrzeżnych w pobliżu ujścia rzx'ki
Humber. Na obszarze Portland u południo
..straty w tonażu pociągnęły, za sobą rów
wych wybrzeży Anglii w ciągu ubiegłej
nież zmniejszenie tlę dochodów wielkich
nocy niemieckie samoloty bojowo również
angielskich
towarzystw
armatorskich,
przyczem wpływy będą się tak długo dalej
„Stanowisko Ameryki w tej kwostji — atakowały objekty ważno pod względem
zmniejszały, Jak długo nie będzie można czytamy dniej — jest zupełnie wyraźne. wojennym.
______
przystąpić do budowy nowych statków^.
Pełnomocnik Stanów Zjednoczonych do
Jednakże przy uzupełnieniu, utraconego spraw żeglugi morskiej adm irał Land ° Poseł Stanów Zjednoczonych
tonażu ujawniają sią trudności prawią nie śwladczył, że w połęwle roku 1943 a m f y
żąda Bermudów.
kańska flota handlowa dorówna pod wzglę,
do pokonania.
dein
liczebności
flocie
angielskiej
i
że
bę
„Koszta budowy nowych Jednostek
M adryt, 11 maren. Pooel pólnocno-araerydzle w dalszym ciągu wzrastała".
poważnie wzrosły,
kański Fiah, jak donoszą z Waszyngtonu,
oświadczył, że wyspy Rertnuda muszą w ra
mach układu dzierżnwno-pożyczkowcgn po
zostać nn zawsze własnością Stanów Zjed
noczonych.

Tego rodzaju obawy zostały w szczegól
nie wyraźny sposób podkreślone w artyku
le czasopisma „Financial News", obławia
jącym zagadnienia żeglugi okrętowej An-.
glji. Na wstąpię artykuł zwraca uwagą, ze

wywołuje pewne zaniepokojenie.

Miano
wicie sprawozdanie brytyjskiej Izby żeglu
gi morskiej zwraca uwagę, że w chwili za
kończenia wojny brytyjsko flota handlo
wa będzie znacznie mniejsza, niż była
dawniej I że Anglja oraz Ameryka zamie
nią swoje miejsca w tym zakresie*1.

Przed „drugą rundą11 w Tunisie.

Berlin, 11 marca. W godzinach popołu
dniowych dnia 9 marca szybkie niemieckie
Tanger, 11 marca. Doniesienia na temat
samoloty bojowe, zupełnie nieoczekiwanie
dla obrony brytyjskiej, dokonały W locie „drugiej rundy" w Tunisie ośwledczają
zniżonym ataku na pewne miasto, położone Jcdnobrzmląco, że w alki są tami bardzo za
cięte i że Rommel na lln jl Mareth gwałtow
na połudnlowem wybrzeżu A ngiji.
Z bardzo niewielkiej wysokości zrzucono nie atakuje. Głównie 8-ma armja
bomby na upatrzone objekty, niszcząc tern •ka zoctała zaskoczona wielką Ilością czoł
samem urządzenia, ważąc pod wzglądem gów I eskadr lotnictwa, rzuconych do walki
obronlo-gospodarczym jak również zakła po stronie osi.
, .

dy wojskowe. Bardzo poważnie u szkodzono
przede wszystkiein zachodnie dzielnice mta
atu, gdzie’ całe kompleksy domów sią za
waliły. Celny pocisk wybuchł w gazowni
i spowodował gwałtowne pożary- Ogień
lekkiej brytyjskiej artylerii prseciwlotm
czej nie był w stanie przeszkodzi/, eskadrom
niemieckim w planowem wykonaniu tych
zadań. Wszystkie niemieckie samoloty po
wróciły.
______
!

Samoloty angielskie znowu nad
Szwajcarją.

neścl, związane z dowozem posiłków i zao
patrzenia dla wojsk, skoncentrowanych
przeciw Rommlowi. Zniszczenia i straty,
spo-wodowane przoz niemieckie łodzie pod
wodne sprawiły, iż zaopatrzenie wojsk, sta
cdonowanyeh w Afryce północne., w nie
zbędno materjaly. stało sią bardzo trud
nym do rozwiązania problemem. Jeszcze
wiąkszo jednak trudności - jak oświadcza
Lotnictwu niemiecko włoskiemu oddają dalej
Londyn - piętrzą się przed genera
cenne usługi dobre lotniska, zdobyte przez łem Montgomery,
który oddalony o 1.500
Rnmnda w czasie ostatniego ataku przeoiwko Amerykanom. Niepewność eo do li
czebności sił niemieckiego korpusu afry
kańskiego w szczególności lotnictwa, ja*
kiem Rommel dysponuje, stanowi główne
uczucie, jakie zajmuje dominujące angloamerykaróską opinją o placu boju w Tu
Ankara, 11 marca. Utworzony w ubiegły
nisie.

Nieporozumienia angielskoeglpskle.
Ankara, 11 marca. Szef sztabu generalne
go arm ji egipskiej niespodziewanie opuścił
K air, udając tlę do Sudanu na wizytację
oddziałów arm ji eglpskej.

Podróż do Khartumu pozostawać ma
w związku z nieporozumieniami, jakie wy
nikły między czynnikami angielskimi I
egipźikimi eo do Sudanu

Skład nowego gabinetu tureckiego.

Powyższy teren bojowy uchodzi
dzisiaj Jako „szczególny przed
miot trosk aljancklego dowództwa
wojennego", zwłaszcza, że nlemle«wodne poworiula ol
brzymie trutlno&cl w regularnym
dowozie posiłków i materjalów.

wtorek turecki gabinet składa się z nastę
pujących osobistości:
Prezes Rady ministrów Saracoglu, m ini
ster epraw zagranicznych Numan Menemencoglu. minister spraw wewnętrznych
Redszep Paker, minister skarbu Fuad
A gralll, minister oświaty Jedżel, minister
Niezadowolenie szerokich kół brytyjskich zdrowia publicznego Alatasz, minister rol
z powodu przewlekającego sią tempa ope- nictwa Hatipoglu, minister wojny Artum
raoyj wojskowych anglo amerykańskiego kal, minister gospodarki Fuad Slrrmen,
korpusu ekspedycyjnego w Afryce półno minister handlu Sald Slren, minister oeł I
cnej skłoniło radjo londyńskie do zwróce monopoli Fuad H ayrl Urgllplfl. minister
nia z naciskiem uwagi na niezwykłe trud komunikacji A li Fuad Dżebeeokwe, m ini

ster robót publicznych S lrrl Day. minister
sprawiedliwości A li Rlza TO rei.

Z powyższej listy wynika fakt ustąpienia
czterech ministrów, mianowicie ministra
komunikacji admirała Enhri Engina. mi
nistra sprawiedliwości Hassana Menenien*
eoglu, ministra handlu Behdżet He I mini
stra cel i monopoli Raiła Haradoniza. Na
tomiast generał Ali Fuad Dżebesokwe i
S irr Day przyjęli inne resorty. Jako nowi
ministrowie weszli do gabinetu posłowie:
Ali Riza Tiirel, Fuad Sim uen i Raid Hayai
UrigiipliL
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Bilans dnia na froncie
wschodnim.

„GONIEC K RA K O W SK I" Nr. 59. Piątek, 12 marca 1945.

D alsze zyskanie terenu
w rejonie Charkow a.

Berlin, 11 marca. W przebiegu operacyj
na zachód I północny zachód od Charkowa,
o których już doniesiono, oddziały niemiec
Zatopiono trzy nieprzyjacielskie Scigacze.
kiej arm ji lądowej oraz oddziały SS po
mimo gwałtownego oporu bolszewików
Berlin, n marca, Naczelna komenda nie działań bojowych na pozycje, kolumny
i bardzo ciężkiego stanu dróg, posunęły się mieckich sił zbrojnych donosi z głównej marszowe I dowóz nieprzyjaciela.
w dniu 9 marca dalej naprzód. Odbito przy kwatery Fiihrera w dniu 10 marca:
Na afrykańskim placu boju panuje spo
tem kilka miejscowości I przecięto Jedną
Na południu frontu wschodniego utrzy kój. Podczas nocnego ataku niemieckich
szosę, posiadającą amezególnie ważne zna mująca się odwilż ograniczała działania samolotów bojowych na port w Algierze
czenie dla dowozu posiłków dla bolszewi bojowe tylko do utarczek o charakterze lo wzniecono pożar na statku handlowym
ków.
kalnym. Natomiast atak niemiecki na za średniej wielkości.
Bolszewicy podejmowali nieustanne pró chód i na północny zachód od Charkowa
Pojedyncze samoloty nieprzyjacielskie
by zatrzymania posuwających tlę wojsk zyskuje dalej na terenie. Mimo, Iż nieprzy naleciały w dniu wczorajszym nad teren
niemieckich, przypuszczając liczne ftypady jaciel rzucił do w alki szybko naprzód wy Rzeszy, nie zrzucając bomb. Podczas nocy
odciążające i kontrataki. Ściągnęli oni po sunięte wojska, które w y krw aw iły się w lotnictwo brytyjskie zaatakowało miasto
spiesznie wojska z bardzo odległych odcin toku zaciętych kontrataków, nasze dywi Monachjum. Ludność poniosła straty. Po
ków frontowych i rzucili je do walki wraz zje zaczepne osiągnęły cele, wyznaczone so- wstały poważniejsze szkody w dzielnicach
z formacjami rezerwowemi swej arm ji lą bio rozkazem dziennym.
mieszkalnych, kliku szpitalach, kościołach
dowej. Wszystkie te próby, wspierane przez
Na odcinku O rła nieprzyjaciel przystą i Innych zabytkach kulturalnych. Zrzucono
liczne czołgi, nie dały jednak żadnego re pił na szerokim froncie do nowych silnych także sporadycznie bomby rozpryskowe na
zultatu, a wojska niemieckie zdołały je ataków, które ponownie odrzucono z nie klika miejscowości Niemiec zachodnich.
odeprzeć, zadając bolszewikom ciężkie stra zwykle clężkieml krwaweml dla niego stra Spowodowały one nieznaczne szkody w bu
dynkach. Myśliwcy, operujący nocą I a r
ty . Z pośród jednej tylko form acji 20 czoł tam i.
gów, towarzyszących pewnej akcji wypa
Na środkowym odcinku frontu wschod ty le rią przeciwlotnicza lotnictwa zestrzeli
dowej, zniszczono 12, podczas gdy na innem niego przeciwnik przy użyciu znacznych ły 12 bombowców nieprzyjacielskich.
Szybkie niemieckie samoloty bojowe
miejscu ofiarą niemieckiego ognia obron sił próbował bezskutecznie wtargnąć w
nego padło 9 czołgów. Według dotychcza planowe ruchy, mające na celu odbicie się przeprowadziły skuteczny a ta k dzienny na
miasto W orthlng.
sowych raportów, jedna niemiecka dywizja od nieprzyjaciela. Jedna dyw izja niemlec. pohidniowo-anglelskie
Podczas ubiegłej nocy formacje lotnictwa
piechoty zniszczyła lub zdobyła w przebie ka zniszczyła przytem 17 czołgów, a przed niemieckiego
przy dobre] widoczności bom
gu walk z 8 i 9 marca 15 czołgów, 38 dział, swemf pozycjami naliczyła 2.000 zabitych bardowały miasto
H u ll. Inne samoloty bo
I I granatników i 18 karabinów przeciwpan- bolszewików. Podczas ubiegłej nocy opróż jowe zaatakowały miasta portowe, położo
cernych.
niono planowo I niespodziewanie dla nie no na połudnlowem wybrzeżu A n glji. Ze
N a innym punkcie frontu k ilk a grup bo przyjaciela miasto Belyj.
skutecznych tych ataków nie powrócił Je
Napór nieprzyjaciela na nasze pozycje den samolot.
jowych zdołało wtargnąć do doliny obsa
dzonej znacznemi siłami bolszewickieml pod Sfarafa Russja w porównaniu z poPrzed wybrzeżem holenderskiem form a
i oczyścić ją z, wojsk sowieckich. Sukcesy przedniemi dniami stracił wczoraj na si cja śclgaczy brytyjskich zaatakowała kon
na tym odcinku frontu zasługują na tern le. K ilka lokalnych ataków sowieckich wój niemiecki. Bojowe Jednostki ubezpie
czające odparły atak, zataplalac trzy Sclwiększe uznanie, ponieważ osiągnięto je spełzło na niczem.
Silne formacje lotnictwa przeprowadzi, gaczo nieprzylacielsktie I wznieciły pożary
pomimo silnego zabagnienia wszystkich
ły gwałtowne a ta ki w punktach ciężkości na dwóch dalszych.
dróg, spowodowanego odwilżą.

Lotnictwo niemieckie skutecznie wspie
rało operacje wojsk lądowych przez prze
ciąg całego dnia. Podczas, kiedy formacje
samolotów bojowych atakow ały oddziały
sowieckie, wycofujące się w kierunku
południowo-wschodinim, inne zespoły lotnlotwa podejmowały nieprzerwane ataki na
pułki i kolumny pojazdów mechanicznych
bolszewików, uszykowane na pozycjach
przygotowawczych w kierunku południo
wym od Charkowa z zamiarem podjęcia
prób przełamania lln ij niemieckich. Bolsze
wicy ponieśli przytem znowu bardzo zna
czne straty. Ofiarą celnych bomb padła

pewna ilość czołgów, oraz kilka ciężkich
dział. Zniszczono łub ciężko uszkodzono
66 pojazdów wszelkiego rodzaju i liczne
samochody ciężarowe. W rejonie powietrz
nym dochodziło wielokrotnie do zaciętych
utarczek. Myśliwce niemieckie zestrzeliły
przytem 10 samolotów sowieckich, nie po
nosząc żadnych własnych s tr a t W czasie
zniżonego ataku niemieckich samolotów
bojowych na jedno z lotnisk frontowych
poza linjami sowieokiemi, zbombardowano
gwałtownie pewną ilość samolotów, stoją
cych na ziemi, przyczem lulka z nich spło
nęło.
Równie zwycięski przebieg miały walki
obronne w rejonie na południe od Orła,
gdzie — jak doniesiono — bolszewicy przy
puścili ponownie a ta k na szerokim fron
cie. Trzy świeżo ściągnięte dywizje bolsze.
wickie podjęły próbę przełamania frontu
na odcinku jednego korpusu a rm ji, rzuca

„Europa może się ratować**.
M adryt, 11 marca. Gaspar Gomez de la
Serna plsze na łamach wychodzącego w
Madrycie dziennika „Informactones**, że
Europa może się ratować, Jeśli jest zdolną
z odwagą czuć i postępować po europejsku.

Ta nikła i krucha Europa może utrzy
mać się jedynie dzięki wielkiemu i głębo
ko pojętemu duchowi pojednania i świa
domości wielkiej swej misji.
Kwestją obrony tysiącletniej kultu ry
musi stać ponad wszystkleml wewnętrznemi sprzecznościami.

Ścisłe zespolenie się Europy jest jedyną
drogą do ratowania się przed równie po
niża jącemi perspektywami, czy miałaby
ona być rządzona przez północno-amerykańską misję, czy też przez burzycielskie
hordy bolszewickich komisarzy.
Stalin śmiałby się w kułak, gdyby
Europa była rozproszkowana.

Japończycy zajęli ważny punkt
oporu wojsk Czungkingu.

Tokio, 11 marca. Agencja Domei donos!
jąc się na główną linję bojową wojsk nie
mieckich w kilku głęboko uszykowanych z niewymiemonego z nazwy punktu obron
że jednostki
falach. A tak bolszewików załam ał się przed nego na froncie chińskim,
lin jam i niemieckiemi wśród bardzo cięż armjii japońskiej wtargnęły poprzez tery
kich, krwawych stra t atakujących od toria leżące na północ od Tungkingu, na
działów sowieckich. W czasie wypadu so granicy prowincji Hunan i Hupech, powieckiego, podjętego na południowy wschód czem zajęły jeden z ważnych nieprzyja^od Orła, wojska niemieckie w toku akcji cielskiich punktów oporu, Tsian Hahho,
obronnej zdołały na 7 atakujących czoł leżący w odległości około 85 km na połud
gów unieszkodliwić 6. W czasie swych bez niowy zachód od Kienli. Sprawa zajęcia
skutecznych prób ataków bolszewicy stra innego dalszego ważnego objektju nie
cili tu w dniach 7 i 8 marca przeszło 1500 przyjacielskiego o strategicznej doniosło
ści, a leżącego na tym samym obszarze. jest
poległych i rannych.
Przy znacznie mniejszym udziale czoł już tylko kweetją czasu.
gów. niż w dniach poprzednich kontynuo
wali bolszewicy swoje ataki na północ od
Orła, jednak także i tutaj odrzucono ich
w zaciętych walkach przy ekutecznem po
parciu lotnictwa. W jednem tylko miejscu
Psy transportujące rannych w tundrze.
w targnęli w tyeh dniach bolszewicy ra
skutek znacznej przemocy do najprzedniej
szych linij niemieckich.
Bezbrzeżna, oślepiająca biel dookoła, znaczo
Formacje niemieckich samolotów bojo na wąskiemi koleinami nart! Po łych koleinach
wych. które w ciągu dnia 9 marca przypu łunie narciarz z wytężonym wzrokiem na cią
szczały ataki na drogi dowozu posiłków gnący się przed nim ślad nartowy, bacząc, by go
dla bolszewików w rejonie Kupjańska I na nie zatracić.
północ od tego miasta, zaraportowały wie
Martwa cisza taka, że aż dzwoni w uszact. —
czorem o zniszczeniu 12 parowozów. Pociągi
transportowe, zmasowane przez bolszewi Żaden odgłos nie dochodzi tu prócz wycia wia
ków na tych ważnych linjach kolejowych, tru, który przenika do szpiku kości po przez gra
służących do dowozu materiałów i wojsk, bem futrem kożuch podbity.
Aby prędzej spędzić ważne polecenie i znaleźć
znalazły sie pod gradem bomb skoncen
trowanych ataków samolotów niemieckich. się w zacisznem miejscu! Aby nie słyszeć świstu
Sześć pociągów transportowych, naładowa wiatru... Myśl leci daleko, duleko, daleko...
Raptem słyszy za sobą ciężki oddech, sapanie,
nych1artyleria 1 innym materiałem wojen
nym ugodzono celnemi bombami. Wielkie tarcie płozów ciężkich sań i zachrypnięty głos:
ilości wagonów towarowych spłonęły lub „Ilua, hua“l I w tej samej chwili przemykają tuż
zostały wyrzucone z szyn. Według rapor koło niego sanie. To „Big" i jego towarzysze cią
tów samolotów wywiadowczych, pięć cięż gną sanie, na których leżą ranni. Z tylu stoi kie
ko uszkodzonych parowozów wycofano z rowca w futrzanym kubraku i futrzanych spod
ruchu lub wysadzono w powietrze, aby móc niach 1 popędza sforę psów, która przemyka w
ponownie uruchomić dla dalszego dowozu szalonym, dzikim pędzie i niknie jak zjawa w
posiłków linie kolejowe, zablokowane w dalekiej przestrzeni.
wielu miejscach z powodu uszkodzenia to
Dzika jazda psów i jej odgłosy — to rozmo
ru. Niespodziewane ataki, przypuszczane wa tundry..
od kilku dni przez niemieckie samoloty
Kiedy taki psi zaprzęg, zatrzymuje się w ja
bojowe na te kilkutorowe odcinki kolejo kiejś ludzkiej siedzibie, otaczają go ciekawi, zbli
we, doprowadziły do dotkliwych przerw żają się do psów, przemawiają do nich pieszczo
komunikacyjnych i poważnych s tra t w ta tliwie. Ale „Big“-przodownik w odpowiedzi war
borze kolejowym.
czy, szczeka, szczerzy zęby, dając do zrozumie

„Big** i jego towarzysze.

W łoski komunikat wojenny.
Rzym, 11 marca. Włoski komunikat wo

jenny ze środy dnia 10 marca brzmi: .
Główna kw atera włoskich sił zbrojnych
fcomwnńikuje:
Na froncie tnnetańslkim nie zdarzyło się
nic ważnego. Niemieckie samoloty bojowe
zaatakowały port w Algierze. Obrzuciły one
celnemi bombami urządzenia portowe, oraz
uszkodziły parowiec średniej wielkości.
Dwa samoloty, należące do formacji, któ
re zrzuciły bomby w nocy na 9 marca na
Palermo, zestrzeliła ziemna obrona prze
ciwlotnicza w Porto Empedoole.

„D aily Express*‘ o nalocie
niemieckim na Eastburne.
Genewa, 11 marca. A tak, przeprowadzony
w ostatnią niedzielę przez niemieckie sa
moloty na miasto nadbrzeżne Eastburne,
w południowo-wschodniej A n glji, „D aily
Express“ określa jako Jeden z najostrzej
szych nalotów dziennych, ja kie m iały
miejsce w ostatnim czasie.

Skutkiem zrzuconych bomb oraz cgnia
broni pokładowej, spowodowano poważne
szkody. Bomby spadły we wszystkich czę
ściach miasta, a w wielu wypadkach wydo
byto z pod gruzów zasypane osoby. Usu
wanie gruzów i rumowisk trwało nawet
jeszcze w poniedziałek. Najbardziej ucieriała dzielnica handlowa m iasta: liczne
ompleksy ulic prawie ża kompletnie zo
stały zburzone. ______

Ł

Przymusowa ciąża w Rosji
Sowieckiej.
Ankara, 11 marca. Według doniesień
neutralnych przedstawicielstw dyploma
tycznych, rząd sowiecki w ydal nakaz dla
wszystkich kobiet sowieckich przymusowe
go zapłodnienia i przymusowej cięży, mi
mo, Iż wobec śmierci lub nieobecności mał
żonka byłyby one wogóle niemożliwe lub
nie Mały tlę w danej chwili przeprowadzić.

Przymusowe zapłodnienie ma się odby
wać według zasad „dokładnej urzędowej
reglamentacji" celem zapobieżenia, aby nie
spowodowało to nagłego silnego *hbytku
Jednakże ! dla owych towarzyszy na za żeńskich sil roboczych. Zarządzenie uzasad
chodzie Stalin ma jedynie poniżająoo-szy- nione Jest koniecznością zabezpieczenia po
derczy uśmiech. Nie dowierza oh im, mając tomstwa wobec silnego przerzedzenia re
zaufanie tylko do swych milionowych mas, zerw ludzkich Związku Sowietów, w szcze
ktÓTe nacierają na Europę, a które na ,o- gólności zaś wobec spowodowanego przez
ćzach tchórzliwych „boyów" z innej. części wojnę ubytku mężczyzn, z ozem wiąże się
świata oheiałyby rzucić ja w objęcia bol obawę silnego spadku urodzin na terenie
szewickiego niewolnictwa. Te milionowe Związku Sowietów.
W kołach lekarskich Ankary, wśród któ
masy nie zatrzymałyby się przed schludneml I praeowiteml miastami Niemiec, ani rych powyższe zarządzenie Związku so
też przed mlłeml brzegami rzek francu wieckiego wzbudziło ożywioną dyskusję,
skich, ani też przed zieloneml traw nikam i określono ten krok jako „ostataią logiczną
konsekwencję systemu bolszewickiego".
I parkami brytyjskie] wyspy.
Europa powinna usłuchać ostrzegawcze
Mordownia ludzka z a Uralem.
go głosu Hiszpanji, która tej krwawej wio
sny wzywa wszystkie kraje tej części glo
Lizbona, 11 marca. Inżynier John Scott,
bu do zgody w nadziei, iż pewnego dnia
A
nglik,
który szereg lat pracował w ture
spotkają, się wszyscy Europejczycy na
wspólnej li<nji bojowej w walce z nowym ckim przemyśle wojennym 1 który ożenił
się z Rosjanką, powróciwszy, np kilkuletDżingishanem wschodu.
niej obecności na terenie Związku Radzie
ckiego do kraju, napisał tom książkę p. t
„Za Uralem".

Nowe operacje wojsk japońskich
nad rzeką Jangtsekiang.
Tokio, 11 marca. W dniu 8 marca Japoń
czycy podjęli
operacje przeciwko dwom
nieprzyjacielskim dywizjom, które uloko.
wały się opodal rzeki Jangtsekiang.

Japończykom udało się uzyskać przejście
przez górny bieg Jangtsekiang, a następ
nie zdobyć szereg nieprzyjacielskich punk
tów oporu. Sforsowanie rz e k i. było dla
przeciwnika zupełnie nieoczekiwane, po
nieważ nieprzyjaciel nic przypuszczał, aby
Japończycy mogli w tem miejscu sforso
wać rzekę. Japończycy dokładnie przygoto
wali miejsca przeprawy, używając do te
go celu wyszkolonych oddziałów.

soby, jakieml zmusza je do uległości, ale i to ro
bią z pewnem ociąganiem.
Zadowolenie z otrzymanej dziennej racji mięsa
zrozumiałe Jest, gdy Jest się przyzwyczajonym do
spożywania 2-ch kilo końskiego mięsa dziennie.
„Big" którego ojcem był wilk a matka jest
Grenlandką — wie jak trzeba zachować się wobez obcego człowieka I jego towarzysze też nie
gorzej są przyuczeni. Byle nie zbliżać się do nbh,
bo wtedy rzucają złe błyski oczu i groźnie warczą.
Pomiędzy dziewiątką psów niema żadnej przy
jaźni. Każdy odpowiada za swój bieg i nie oglą
da się jeden na drugiego. Mają jednak dużą am
bicję i na tem tle dochodzi często do ostrego
nieporozumienia między niemi. Dlatego nie moż
na ich razem umieszczać. I nie mogą być1 zbyt
bliako siebie. W drodze nie potrzebują specjal
nego noclegu w jakiemś pomieszczeniu. Zagrzebują się w śnieg i są zupełnie zadowolone. Ale
pft powrocie do domu każdy ma oddzielną n.ałą
chatkę. Wiele miejsca nie potrzebuje ,Big" i je
go kompanja. One nie są duże i zwijają się w
kłębek na najwęższej przestrzeni. Mają szalony
temperament i posiadają
dużą wytrzymałość.
Widzi się je wciąż w zaprzęgu, gotowe do da
lekiej jazdy. Przytem nie potrafią nawet biec
wolnym krokiem. Bez względu na to, czy ciągną
lekkie, puste sanie, czy silnie obciąźdne ranny
mi. Zawsze grzęzną w głębokim śniegu W tun
drze przeznaczone są jedynie do transportu ran
nych. Jeżeli komendant jazdy Jest w drodze,
„Big" i jego kompanja towarzyazą mu, biegnąc
za nim Chodzi tu o ciężko rannych, których
trzeba szybko dostawić na punkt opatrunkowy.
nia, że żadne ludzkie pieszczoty nie będą r rzyję- Da się to uskutecznić jedynie przy pomocy dzi
Ambasador Japonjl w Indochlnach, Joszlza- te przez niego I jego towarzyszy. Tak, wilczury kiej jazdy sfory psów, która nie zna przeszkód,
wa, który od grudnia ub roku przebywał w To z tundry nie znoszą ludzi. Jedynie posłuszni są abv dojść w oznaczonym czasie.
Władanie aforą nią Jsst jednak tak łatwe, jakswojemu kierowcy i ta dlatego, że ma on spokio, obecnie powraca na awę placówkę, ,

W dziele tem Scott opisuje produkcję
bolszewickiego przemysłu wojennego, przyczem m. in. cytuje:
„Tempo produkcji było do tego
1 stopnia pospieszne, że m iljony męż
czyzn I kobiet ginęło z głodu I
zimna, a taka sama Ilość Istnień
ludzkich marła pod ciężarem nie
ludzkich metod pracy w n ajfa ta l
niejszych warunkach życiowych.

Podano przez Scotta fakty nie były przy
puszczalnie zbyt miłe brytyjskiemu rządo
wi, czemu dal wyraz „Daily Mail", pisząe,
iż byłoby baTdziej celowem, gdyby Scott
wymienił nie miljony, lecz jedynie „szereg
ofiar, które zeszły ze świata z powodu gło
du, zamarznięcia lub nieludzkiego trakto
wania".
by się zdawało. Cuglami 1 batem absolutnie nio
się nie wskóra. Z tyłu na płozach stos kierowca,
który głośnem wołaniem „Hua, hua!" przynagla
je do szybkiego biegu. Kiedy zawoła „prr", stają
w miejscu. I to musi za każdym razem powtarzać.
Czasami zdarza się, że źle zahamowany za-,
przęg zepchnie sanie w tak głęboki śnieg, że
psy nie mogą ich wyciągnąć. Kierowca zmuszony
jest zejść z sani i iść nieraz obok całe kilometry.
A gdy chce skierować zaprzęg w inną stronę,
zatrzymuje sforę. „Big" ogląda się. Kierowca
wskazuje ręką kierunek na prawo, albo na lewo
i psy posłusznie biegną dalej. Nie jest ęednak
rzadkością, że sfora buntuje się i odmawia po
słuszeństwa. Wtedy kierowca zmuszony jest użyć bicza, co przyjęte jest srogiero warczeniem,
groźnem szczerzeniem zębów, ale wreszcie -sku
tek jest osiągnięty.
„Big" i jego towarzysze przewiozły już wielką
ilość rannych. Ciągną sanie kilometr za kilome
trem przez głębokie zaspy śniegu w lodowatym
wietrze i okrutnym mrozie, który zresztą łaiw°
znoszą. Przecież są to prawdziwe wilczury, kmre
są przyzwycza jone do polarnego klimatu Trudne
są jednak do władania. Ten, który ma » niemi do
czynienia, musi mleć żelazną rękę. A takim jest
obecny kierowca. Zajmuje się ten> iu^ bardzo
dawno. Kiedy był młodym chłopcem, uczył się
w specjalnej szkole w Ńorwegji postępowania z
dziką sforą psów. „Big" i jego kompanja ma też
należyty mores przed nim. 1 on też jeden może
się bezkarnie zbliżać do nich, zawsze, bez wzglę
du na to, czy są złośliwe, czy łaskawie usposo
bione. Rozumie on, że trzeba czasami znosić ka
prysy psów, gdyż dzielnie spełniają swój obowię,
zek, swoją służbę przy przewożeniu rannych.
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Odbudowo administracji technicznej
w Generolnem Gubernatorstwie.

Kraków, U marca. Celem odbudowy ad
m inistracji technicznej w Gen. Gub. uitwo.
reony został przez ministra Rzeszy Rpeera
Dziś obowiązuje zaciem w poTOKumieinin z Rządem Gen. Gub. przy
nienie) od g. 18.30 do 5.00 nim Centralny Urząd Techniczny w K ra
kowie. Urząd ted tworzy się tylko na czas
•

Lustracja zakładów
rzemieślniczych.

trw a n ia wojny, a obejmuje następujące
zadania: budowę nadziemną łącznie z roz
budową zakładów zbrojonlowych, budową
dróg, gospodarką energetyczną, roboty
rzeczne I gospodarką wodną. Dla wypełnie

sięgnęła sumy 7000 żł.
,
ĆWICZENIA POŻARNICZE. W Suohedniowis i Micigiożdżle (pow. kielecki) przeprowadzono manewry
rejonowe oohotmiczych etraży pożarnych, w ma.
przejmują zadania, któro dotąd należały newrach brały udział straże z Rejowa, Michałowa.
do właściwości Gubernatorów Okręgów, PiekORza, Prądnika, Łośna i Jaiworanis.
starostw miejskich i powiatowych oraz po
PIES BANKIEREMI Do mieszkania Janisaowsikich,
zostałe zadania średnich i miejscowych in- zamioetzlkałych przy ul. Chlopiokiego w Częstochowie,
przybląkal sdę pies z obrożą. Pies był zgłodniały i
stancyj administracji technicznej.
Zadania gospodarki energetycznej w y wychudzony, prawie bezsilny i widocznie tr-wowsray.
konuje Centralny Urząd Techniczny dla nie pozwalali bowiem donknąć nikomu swojej obroży.
całego obszaru Gen. Gub., zaś w zakresie Ponieważ jednak po kliku dniach swojej choroby
czworonóg doszedł <lo taikicgo ostabmgospodarki budowlanej jest kierownik przybłąkany
że nie reagował już na zbliżanie edę ludni, do
Centralnego Urzędu Technicznego pełno nia,
mownicy zdjęli mu obrożę. Po wyzdrowieniu pice
mocnikiem dla całej gospodarki budowla uciekl z mieszkania. Po kilku dniach przyszedł do
nej Gen. Gub. Kierownicy Głównych Urzę Janiszewskich jakiś starszy człowiek razem ze wiar
dów Technicznych są w swoim zakresie u; nym Już psem i zażądał zwrotu obroży, w której
oważnieni do regulowania gospodarki znajdowała się skrytka, mieszczącą 20 gramów zło
ta i 4 banknoty 500-ąłotowe. Nieznajomy zapłaci! Jaudowlanej.
Odtąd wiec placówki służbowe admini niszcwsikilm 1000 zł. nagrody za pielęgnację pea I
stracji państwowej, jakoteż gminy i związ- zwrot obroży.
NAPAD NA PLEBANJE- Na plebanję w Starogmin, wypełniające dotychczas w Geu.
mieśeiu, gm. Lelów, w pow. wloszezowskim, doko
Gub. zadania z dziedziny nadziemnej łącz nało
napadu trzech bandytów, którzy zra
nie z rozbudową zakładów, zbrojeniowych, bowalionegdaj
ks. Zygmuntowi Baranowskie
budowy dróg, gospodarki energetycznej, mu 2.900proboszczowi
zl, pieniędzy własnych, 1 paraf Ja,nych orso
robót rzecznych i gospodarki wodnej, prze pozłacany krzyż kanonicki wraz z łańcuszkiem, obu
kazują swoją działalność wraz z obecnym wie i Inne przedmioty. Przy opuszczaniu mieszkania,
składem osobowym i wyposażeniem rzeczo bandyci zagrozili kt. proboszczowi zemstą w razie
wym placówkom służbowych Administra zameldowania o napadzie poiioji.

nia tych zadań powołano zostały specjal
ne placówki służbowe. Placówki te wraz
z podobnemi placówkami na terenie Rze
szy powinny wprowadzić planowo wszyst
kie rozporządzalne siły dila potrzeb gospo
darki wojennej i nadrzędnych ■zadań Rze
osobiisitego siprawdzemia stanu wytwórczo szy oraz popierać pracę, związaną z odbu
ści rzemiosła roJiaimegn. M. im. zwiedził dową Gen. Gub.
Centralny Urząd Techniczny Jest władzą
dr. Roep-plo wieBki warsztat, przemysłu
odzieżowego, wyrażając jego kierownifcowi nadrzędną w stosunku do Głównych U rfą.
uznanie za wypełnioną dotychczas pracą. dów Technicznych, ustanowionych dla po
Podobnie i w jednym z wielkich warszta szczególnych okręgów w wyznaczonych
tów Centrali dla dostaw rzemieślniczych, obwodach technicznych. Np. dla Okręgu
oraz w jedinym z zakładów samochodowych krakowskiego są dwa Główne Urzędy Te cji Technicznej w Gen. Gub.
Zadania z dziedziny budowy nadziemnej
chniczne: Główny Urząd Techniczny w
stwierdził on dosikonałe rezultajy pracy.
Krakowie; obejmujący starostwo miejskie obejmują obok zadań administracji budo
I wiejskie Krakowa,
Miechów, Tarnów, wy nadziemnej i rozbudowy zakładów
W isła znowu spławna.
Nowy Sącz i Nowy Targ, oraz Główny zbrojeniowych w ścisłym zakresie również
Kraków, 11 marca. Dzięki łagodności tegorocznej Urząd Techniczny w Rzeszowie, obejmu zadania budownictwa przemysłowego, mie
sim y, znikła Już na W ille w calem jaj biegu. pokryszkaniowego, budowy osiedli i miast, łącz
wa lodowa, tak, że ruch osobowy i towarowy mógł jący starostwa powiatowe Dębica,- Rzeszów, nie z zadaniami policji budowlanej.
•ostać znowu podjęty. W Krakowie ruch statków Jarosław. Przemyśl, Jasło, Krosno I Sa
Do zadań z dziedziny budowy dróg nale
parowych i galarów na Wiśle rozpoczął się Już dwa nok.
|
zadania, które ma w swojej pieczy Ge
tygodnia temu; w tych daniach zaś z przystani w War
Dla miejscowych zadań technicznych żą
szawie wyptynął w kierunku południowym pierwszy tworzy się w razie potrzeby w siedzibie neralny Inspektor niemieckich spraw dro
przy autostradach Rzeszy i szo
statek w tym roku. W roku ub. ruch statków na
starostwa powiatowego ekspozytury Głów, gowych
Wiśle rozpoczął się dopiero w połowie kwietnia.
sach, zadania z dziedziny policji bndowlanych Urzędów Technicznych.
no-drogowej i inne sprawy drogowe.
Centralny Urząd Techniczny przejmuje Wszystkie środki, konieczne, do wykonania
Pustelnica w pieczarze.
odtąd zadania, które dotychczas opraco zadań administracji technicznej w Gen.
W pieczarach skalnych pod Olsztynem od paru już wywane były przez Główny Wydział Bu- Gub. czerpię się aż do chwili ostatecznego
tygodni straszyło coś okoliczną
ludność wyciem downictwa i inne główne wydziały Rządu
unormowania z budżetu Generalnego Gu
J zawodzeniem po nooaeh. Kilku okolicznych gospo
darzy postanowiło zgłębić tajemnicę przez dokładne Gen. Gub, zaś Główne Urzędy Techniczne bernatorstwa.
Kraków, 11 marca. Sekretarz etanu dr.
Boepple odbył ostatnio w towarzystwie
kierownika Grupy Rzemiosła i kierownika
Centrali dla dostaw rzemieślniczych, prze
gląd całego szeregu zakładów rzemieślni
czych w Gen. Gubernatorstwie, w celu

Bbadańie ciemnych grot, W jednej z nieb, oddalonej
od całego szeregu pieczar wąskim k«ł-ytarzem podniemnym. znaleziono posianie z gatęzi i siana, przy
kryte sturcmi łachmanami oraz całą masę droblaagó'w, wskazujących na to, że grotę zamieszkuje czło
wiek. Na plaazccysicm dnie leżały sznurki, blasza
ne pudełka z konserw, kupka pierza, kuirae łapy
oraz naczynie z wodą. Gospodarze kilkakrotnie od
wiedzali tajemniczą grotę, aJe nie zastaii jednak jej
mieszkańca Wreszcie po pilnem śledzeniu wejścia
rfo pieczar, przyłapano starą kobietę, która na wl
dok ludzi wyjąć, schowała się do groty. Pustelnicą
okazała się umysłowo chora Łucja Kornacka z Ra
domska Chorą odwieziono do rodziny, kładąc tero
samom kres niesamowitym opowieściom o duchach
olsztyńskich pieczai, lochów i rozpadlin skalnych.
WYNIKI CIĄGNIE 41A LOTERJI LICZOWEJ
z dnia 10 marca br. w Warszawie przedstawiają się
następująco: 20, 5, 64, 4, 78. Następne ciągnienie lo
terii liczbowej odbędzie się w Krakowie dnia 18
marca br.
•

Z rubryki codziennych wypadków

Kronika żałobna.

Poniósł śmleró przy pracy.

Kraków, U marca. W (wtatmteh dolach zmarli i
Dzidek Marja, lat 53. wdowa po kuipoui Trębacz Engenjusz, lat 33; Kozłowski Wojdach, urodo. 1!I38 r.i
Dr Dobrcstańskl Stefan, lat 46, inspektor dyrekcji
momopold; Dr Górski Jan, lat 71; Ligania Aniela,
lat 67, Stojek Ewa, lat 50, żona urzędnika kolejo
wego.
.

(fem) W dniu wczorajszym w godzinach porannych,
lekarz, Pogotowia Ratunkowego został zawezwany na
ulicę Moglteiką,' gdzie jeden z pracowników w craeię prac pray torae kolejowym został przygnieciony
opadaj Deyna sdnspcrai, wek wtok czego poniósł śmierć
na miejscu. Zabitym okazał się 20-iletnl JuilJam Pa
luszek. którego zwłoki pozowtawiotno do dyspozycji
komisji sąilowo-lckairSkicj.

P. C. K. I LISTY ZAGRANICZNE. P. O. K. w
Kieloaoh otrzyma! w ub. miesiącu za pośrednictwem
Międzynarodowego Ozerwonego Krzyża w Genewie 75
(fem) Pachiowska Henryka, lat 23, zamieszkała przy listów zagranicznych oraz wysiał 33 listy zagranicę.
ulicy Spiskiej, 1. 18, upadla na ulicy tak fatalnie, Od jeńców wojennyoh biuro P. C. K. otrzymało 46J
że skręciła prawa nogę, wobec czego przewie blankietów na paczki żywnościowe, które zostaną
ziono Ja do szpitala na oddział chirurgiczny.
wykorzystano w bm

Skręciła tobie nogę.

Wdowa, dobrze sytuowana, pomna
n w y m . parna kulnuralnego. wyeo.
kiego, na stamowiiskiu, bez nało
Kuplę majątek lub większe go gów, do lait 50. Stara obojętny.
spodarstwo — miejscowość obo. Zgł.: pod „74" Biuro Ogłoszeń
Jętna. — Skowroński, Kroków, Krajna. Kraków. Adolf HitlerAdolf Hiitlcr-Platz 39.
2243 Ptota 46.
2751k
Kupię goapodaratwo
kamienice Blondynką wysmukla, niezależna,
całość lub ezęśó. lub dom 1—2-ro- tat 25. pomna matrym. pana wy
dzinny.
Skowroński.
Kraków. sokiego kulturalnego, mntegjalrale
Adolf Hitler-Plaila 39, tel. 158-66. niezależnego, do liat 35. Stara oKuplę kamienice, dom, willę, pen. bojętny. Zgłoszenia pod „75" Biu
•łonat. parcele budowlaną. gospo ro Ogłoszeń F. Krajna. Kroków,
darstwo rolne. tartak, młyn. Zgł.i Adolf Hitlor-Platz 46.
275216
W. Huik Kraków. Pijaraka 19. Mężczyzna wolny na stanowiska,
przystojny, wykształcony, pozna
pannę do lait 25. ładną, zgrabną.
Sprzedaj nieruchomości
Inteligentną posażną, ceł matrym.
Parcelę na WoU Juptowsklej i Ka_ Zglo6z.: Goniec Krak., Kraków,
pęlanoe. sprzedam. Kroków, Plon „Nr 177"
Marjaokd 8/2.
S451 Młoda, przystojna, wiaściioięjika
trzedsiębiorstwa. pomna pana do
Parcela uzbrojona. 140 sążni zo
at 40. Cel matrym. Oferty; Biuro
m. frontu (Podgórze). Kulczyk
Majewski.
Kraików, WW. Świę
Karol, Krak ó-w-Olsza. Wolności
1286
B4 tel 133-08.
2508 tych 8, pod; „Róża".
niewiasta. znajdująca
Sprzedam 2 morgi poia ornego 30-letnią
sie
w
cżężkiich
warunkach,
po
4 km. od autostrady. Kulczyk Ka
rol. Kraków-Olszu. Wolności 54, ślubi człowieka •toirszego. Pierw
Żęl. 133-03.
,
2509 szeństwo maja z prowincji. Tylko
Parcelę 276 sążni, cena 25.000 z*. poważne zgłoszenia z fotografią,
(Prądnik), Kulczyk Karol, Kra- którą zwrócę pod słowom honoru
Binro Hupcayo, Kroków. Jagiel
ków-Olsza. Wolności 54, teł. 133.33
Sprzedam połowę kamienicy no lońska 7 pod Smutne oczy". 1418
wej. komfortowej. Kulczyk Karol
Który zdecydowany poślubi 36.
Kraków-oisy,
Wolności 54, tei. letnia szatynkę, niebieskooką, nie.
133-03.
2503 brzydką, bee przeszłości, skromna.
Parcelę budowalną 450 sążni, w Wyprawa i posada. Binro Ogło
dzielnicy w1l]owei sprzeda: „In szeń Kraków. Sienna 12 „Anamformator Kra,kśw Pijarska 19.
£«“.
1601
f"4®'- neł- uzbrojoną. Cnclatby poznać w celu matrym.
Pannę do lat 20. subtelną szcze
•?,
Kraków, Staro, rą aiematcrjaUstkę. 25-letmi, sa
wiślma 27 telefon 128-41
2771k motny, tęskniący za prawdziwa
Parcele 300 sążni, £ " w o li Duchaprayjażuia i uczuciem. Biuro OCk'eila WWH ‘ łfrke'1’1'. okazyjnie gloszeń Kroków. Sienna 12 „Ro
sprzeda B/H . „ b r - k a e s - K raków
mantyk".
i 842
Starowiślna 27 teł. 128-4;
27721c
Który z kulturodnych panów z
Dom 4 ubik.. mur.. 350 sąinj
“
wykształceniem, pragnie po«n«ó
da. przy asfalcie, ta^jo sprzeda szatynkę, lait 20 lub brunetkę, lat
B/H. „Er-ka-cs" Kroków. staro- 22. obie na państwowej posadzie,
wiślma 27, teł 128-41. __
2773k cel matrym. zcohce skierować po
Kamienicy pólkomfortowej 80 obi. ważne zgłoszenia z fotografią Go
kacyj potowe sprzeda B H. „Rr. niec Krak.. Kraków. „Nr. 2266"
kar-es" Kraków. Starowiślna 27. Poznam panią inteligentną, małetelefon 128-41.
.j
rJainie niezależną, do lat 38. Stan
Hipoteki badało te* sprawdzam i
obojętny Cci matrym. Zgłoszenia
oraiz załatwiamte
proa. Pi*1 „76“ Biuro Ogłoszeń Krajna,
wlaMraenia szybko solidnie, dye- h 1r"ków. Adolf Hitler-Platz 46.
kretnie przeprowadzka B'H. •»"£*
przystojny, zamożny n*
Ka-es“, Krakdw. Starowiślna 27 v
posadzie, z wyższem wy
■tel. 128-74. 128-41, 181-24.
277&k kształceniem,
kulturalny poszukuWill® lukauaowa. 14 pokoi central
i ? tbatrymonlalnym panny
nie ogrzewam te w Zakopaniem wy
^ “".'entnej. wesołej Zgł.:
stawa Południowa, sprzeda otoazyj- Goniec Krak. Kraków. „Nr. 290".
iiiie tanio: Konc. B-irnro Złoceń. Rzemieślnik, samodzielny, miody,
Kraków. Basztowa 10, m. 1, telefon kawaler, lat 24 wzrost średni. —
359-35.
2214 chciałby pomno młodą pnnią w c©Parcela bnd._ wy<teitflo<na. uzbrojo
matrymonialnym Gimteo Kra
na okolica Parkn Krak.. 120 sąż lu
kowski Kraków, „Nr. 312"
ni. do aprzedamia w Komo Biurz* Młoda urzędniczka naitłaże kore
Zleceń Kraków Basztowa 10. m 1 spondencję z Inteligentnym kultu
talefom 159 35.
2210 ralnym panem. Cel matrym Zgl.:
Parcela 300 sążni Borek Fałęeki, Goniec Krak.. Kraków. „Nr 318"
za kościołem do sprzedam La oka
zyjnie 7.a 20 tys Wia«d.: Korne. Dobrza sytuowany, własne przed
Biuro Złoceń Kraków Basztowa siębiorstwo. szuka Idealnej toW8.
10. m. 1 telefoo 159-35.
2217 rzygzki życia do lat 25 Cel matr.
Zgłoszenia tylko z fotografia, —
zwrot pewny: Gonlee Krakowski,
Matrym onialne
Kraków. , Nr. 319".
Panna 20 letnia blondynka bar
Niezależna panna matrymonialnie dzo przystojna, wykształcenie śred..
Pozna
przystojnego.
łagodnego pozna pana z charakterem do lat
usposobienia pana Binro Ogłoszeń 35. Cel matrymon Fotografja po
Krajna. Kraków, Adolf Hitler-Pla/l® żądana. Zgł.: Goniec Krakowski.
Bod „78".
2787Ł Kroków, „Nr. 404".

Kupno nieruchomości

f

POŻYCZKI P. K. OP. Kasa Bezprocentowa przy
Pow Komitecie Opiekuńczym w Kielcach, mimo szczu
płych funduszów dyspozycyjnych, udzieliła w mie
siącu luitym kilkanaście pożyczek na ogólna sumę

Dwie panny, lat 18 i 22, chętnie Chłopczyka do 8 lat. zupełn«go
poznają panów na stanowisku z sieroiie. zdrowego, wezmę za swo
wyższem wykształceniem. Ceł ma je, chętnie w Tarnowie. Zgłosze
trymon. Zgt.: Gonleo Krakowski. nia.: Gonieo Krok. Tomów. „Nr.
Kraków,. „Nr. 323".
ltOd".
27Wk
Dwóch panów raje brzydkioh, we Dr Kwaśniewski Bolesław, spocjasołych, lat 22, fachowców, pragnie Uata uhorób koliiooyoh, ordynuje
poznać tą drogą, z braku czasu, Kraików. Dietla 66.
2436
dwie ładne panienki do lat 20. Cel Zapalniczki automatyczne napra
matrymon. Zgłoszenia s fotografja wia fabrycznie. Kraków, Dietlowzwrotną kierować: Gonrieo Kra ska 46, Szliifiemia. Mysnkowski.
kowski, Kraków, „Nr. 824".
Kapelusze damskie na zamówie
nie oraz przeróbki, wykonuje pra
cownia modnlarska Jadwiisfi Lo
Noclegi .
renz. Kraków. Długa 22, wejście
z korytarea 2-gie drzwi na prawo.
Noclegi inteligencjdi Kroków. Ra. Dobberman. miody, brązowy, zgi
daiwiiiowska 14/2.
1104 ną! 2. 111. 1943. Odprowadzić za
Noclegi: Kraków. Krupnicza 28'2 wyniiacrotlżcniran Kraków. Popicia
Noclegi; Kraków. Floriańska 8/8. lb. m. 3.
3623
Noclegi, łazienka. Kraków. Kre- Przewozy wszelkie, drobnica ter
merowska 166.
1530 minowe za- i wyładowywanie wa
Noclegi czyste; Kroków Senacka gonów solidnie punktualnie: H.
940. przecznica Grodzkiej.
1105 lioroszkiowioz Przewóz Towarów
Noclegi przyjezdnym: — Kroków, Kroków Sobieskiego 5 tel. 216-44
Wielopole 24/4. II piętro.
U17 Rozwodowa sprawy szybko pzaeNoclegi: Kraków. Szewska 7t7.
informuje w spornych
Noclegi niokrępujące. Kraków, ul. prowadza,
małżeńskich — Obrońca
Długa 26/3.
2047 sprawach
Konsystorski
mgr. praw Z StasiaNoclegi — śródmieście! Kraków, kiewiez. Warszawa,
Złota 32
Krupnicza 14/5,
2051
Noclegi ogrzane, łazienka: Kra Porady . projekty z zakresu goków Zyhlikiewioza ś/122 .
2308 epodairki energetycznej Projekto
Noclegi Kraków. Lubicz 19/4. 2485 wanie mniejszych sieci alcktryooProjektowań ie.
dostawa
Noclegi: Kraków. Zamenhofa 9/13 nych
I. p. oficyny.
2519 kompletnych, niewielkich sjlownl
wodnych
wiatrowych
i
cieplnych
Noclegi: Kraków Starowiślna 37/4 Wiadomość'
Warszawta, Foksal
Noclegi; Kraków, Starowiślna 52/10
3712k
Noclegi: Kraków, Wielopole 5/5. 15- Ł. 9—4.
Plany
kopjuje.
wykreśla fotokopje
Noclegi — śródmieśclei Kraków. dokumentów
rysunków: Zakład
Asnyka 5. Kowalska.
2523 Rysownlciwa Technicznego
Kra
Noclegi’ Kraków Zielona 25/1
ków
Szewska
24
9404k
Noclegi: Kraków, Lubien 19/5.
Rozwody. Separacje. Zgodne, nie
Noclegi; Kraików. Wielopole 13/4, zgodne. szybko, tanio
Kraków.
I. p„ front.
2562 Poselska lfl'la od 8—12 i 14—20.
Pekól tylko dla przejezdnych obok
Obrazy stare, zniszczone, bez pod
dworca: Kraków. Kurniki- 3/7.
pisu. malarstwo zagraniczne poiNoclegi: Kraków św. Jana 80/4
skio — przynieść do fachowej bez
płatnej oceny Kraków, Lobzowskn
6, Salon Obrazów.
888
Nauka ł wychowanie
Kostiumy.
płaszcze.
wykonuje
Niemieckiego wyuczam za l mie Mieczysław Cholewka. Kraików.
1237
siące Kraków. Diusa 30/1 2742k Sławkowska 30.
Profesor germanista Kraków ni. Zlots przedmioty przerabia, szacu.
Zielona 25/21 Pierwszorzędna wy je: Pracownia zlotnlozo-srebrnicza
Kraków. Plac Wolnica 14. —
mowa i stenografia niemiecka
1281
Maszynoplimc indywidualnie no w podwórcu.
wocześnie stenografia listownie Marla Filipczak Masłowska przyj
nowoczesna metodą: Kroków. Gro. muje tylko w czwartki od 11 do
dzka 27.
9378 16- tej i piątki od 9—18. Kraków,
Karmelicka 32 m. 5.
1425
Profesor naucza stenografii nie Naprawiam
wózki rowerki hulaj
mieckiej. polskiej księgowości Ję. nogi zakładam
giimyi
Kraków
zyka niemieckiego, matematyki, Dajwór 19 sklep żelazny
fizyki, chemii ustnie i korespon Grafologlnl poradzi najlepiej 1444
każ
dencyjnie: Kraków. Zielona 25/21
Przyjdź. Jeśli masz jakieś
Na odpowiedź złożyć 2 złote, 1634 demu
kłopoty Kraków Dietla 78'11 w
Rosyisklogo udziela profesorka- podwórcu parter
1630
Rosjnnka Kraków Dietla 2142.
Kto przyjmie na wychowanie nie
Nismtocklsgo wyuczam za 3 mie mowie. reflektuje się tylko na
siące: Kroków Długa 30/1. 2781k bardzo czysta i inteligentną oso
bę. Łaskawe zgl.: Gonieo Krok
Kraków „Nr. 2484".
”
Rółna
Napraws maszyn do pisania i li
■
111....
i1
"
czenia: Lisa Sylwester Kraków
„Ekspres" Heleny Jabłońskiej, ol. Szewska 22 tel 157-58 sklep
Dlnga 81 ceruje i podnosi oczka w Arylsklsąo pochodzenia dowody
pończochach szybko, solidnie I do
przeprowadza metryki wydobywa
ktadnle
2H68k (ze wszystkich krajówl heraldyk
„Jola", św. Tomasza 10. podnosze (Sippenforaeher) Dr D Mndratz
nie oczek, cerowanie doozywanie ky) Kraków. Retoryka 17'4. Wie.
stóp punktualnie, szybko — ekspra
deń 110 Tilrkcnsehautzatr 1. 1827
sy natychmiast
wszelkie roboty Maszyny biurowe czyści gruntow
na drutach.
2185 nie. przerabia odnawia, specjali
Niemieckiego przys tłnmaoz Kra- sta: tychowteo. Kraków, FsHctaków. Sławkowska 8/68, 10—1. 4—5. nok U .
1638

W kilku wierszachOd chwili podjęcia katnpanji przeciwko bolsze
wikom do dnia 31 stycznia 1943 oddziały obser
wacyjne annji niemieckiej stwierdiNy ogółem
48.841 pozycyj ogniowych bolszewików.
*

Jedna z kompanji samochodów ciężarowych,
przydzielona do pewnej dywizji piechołją,niemieckiej przewiozła w ciągu 25 dni 4.400 lon Ui«terjalu wojennego, dostarczając je na pozycjo.
Cyfra powyższa odpowiada objętościowo 440 wa.
gonom kolejowym.
.*

W pierwszych dniach listopada ub. r. wysłane
z Londynu transport surowych diamentów, war.
tości 60 tysięcy funtów szt. Diamenty te mia
ły być przewiezione do Palestyny, jednakże tain
nie nadeszły ś transport uważany jest za sagtniony.
*

Celem usunięcia szkód, wyrządzonych wsku
tek eksplozji pocisków bombowych na terenie
stolicy Fęnlandji w roku 1942,
rada miejska
przewidziała kwotę 930.000 marek fińskich. Z
uwagi na to, iż suma jest stosunkowo niepokażna, szkody wyrządzone przez bomby były Iwtrdzo
nikłe.
*

Obecnie przyspieszono roboty przy budowie
nowej linji kolejowej, stanowiącej bezpośrednie
połączenie
Bulgarji z odzyskaneml terenami
Macedonji i Tracji.

Zgubiona Kountarte na uazwiskę
Danhao Aan.ua. Kroków. I
ska 27. II. p.
Informacja heraldyczne zasięgn ąć Zgubiono karta
-it
można w dziale heraldycznym an nazwisko Popiołek
tykwam i Adama, Kraków. Szpi stawioną przez Starostwo „8( •
talna 16
1772 Targ tDunajeot‘
Bandaże przepuklinowe dla dzieci
Zgubiono teczko, wz*ładnie P
pań 1 panów wykonuje R. Bogda stawiono no ^wc*- P1 ,
nowicz. Kraków Grodzka 2 — tlowskis wylot Z^l<ui®Jiade^ra
w podwórcu
1803
Kawę ziarnistą przyjmuję do pala, zawierała
koncesje Pr*M“7*'z" A nUjit, Kra
nia: Stanisław Waohul. Kroków. sko
Grzegorczyk ósgm z
Długa 53. aklep kolonialny. 1900 ków-Debnlki
Msd*“ "kte»o
*
Letniska przy dworze lub plebanii
w okolicy podgórgkiey » petnem utrzymanlem od kwietnia poszuku
je pani młoda inteligentna rekonwalesoentka. Dokładne Informacje: tym wyns«rcii*»®l«®Ł
,
Gonieo Krok. Kraków „Nr. 2142". Zgubiono KBn n k " ^
Su„(M)
Pluskwy oraz wszelkie robactwo Krakowto na !»>»“ •
wraz z zarodkami tępi radykalnie g u b io n o
gaz ,.BF“. oraz odszczurzonio prze,
prowadza dezynfekcja „Azot", Kra. Dygdoń Tadeusz, wydaną w
ków Dietl# 19/7. telefoiń 217-48.
Tania) od druku powiela Artysty
czna Po w id a ruia Kroków. Szew nik? k ó z * Swtąlniki Górno.
ska 24.
2237k
ono Kennkartę., Kartę PrąSzczury tępi masowo Zakład do Zsuh
Zgubion
rjbsep. Spoi, ną nawalki z Zarodkami 1 Szkodnikami
cy’i
zMwiman Maria, Kraków,
zwtsko
Frleiimaa
|l g
Kraków Szewska 24.
9402k
Pluskwy, wszelkie robactwo z za w1' ?««« Kenńkarts I karle prorodkami tępi specjalnym gazem,
ale uszkadzajao tkanin, mebli. 8ku. pz ’ u5 ! ^ i SkoBk^ i ^ k'S0^ » ^ “ ^
tek gwarantowany Zaktad Big Je- yJuhione ^Jgitymacjo kolejową na
ny. Kraków Szewska 24,
9408k
fOSlzŁi Stantelaw.
829
Piśrn, ołówki „Pelikan" i Inne naLblMO dnia 1»/II 164« »• na
prawia — kupuje: Skład papieru Skr
* Wincsntyno Przytulą;
Bnrnyczowa, Kraków. Krakowska 5.a ł* l .r t e Kartę Pracy, lsgity36/38, telefon 212-04.
688 maSje z Ą h p kl Kab,‘Maszynowo
podnoszenie
oczek,
wstawianie stóp, artystyczne cero n i t o ^ l n t c g i zgubiono Kennkartę
wanie. czyszczenie krawatów, robo,
ty na drutach szybko, tanio, soli
dnie wykonuje firma „Astra", Ludwika Praepióro, Kraków Staro ’ ?»w'” T M«.“»“ UJedwlgą. ” 88-’™
wiślna 22. wejśoie » Dietla 78,
t O1Q
Koncesjonowany Zakład nożownl. zaublono
Kennkarta na nazwisko
ezo-szłifierski Stygaree Leon, Kra Śtunislsw Htepntowski. wieś Rusz
ków Grodzka 4: ostrzy nożyczki, czą, POW- Kruków.
4tł8
brzytwy maezyukl dc włosów 1
do mięsa.
1430 Zgubiono Kennkarto Nr. 17/69444
5
“
nazwisko
Eugeniusz
Kubat
ko.
Specjalista ohorób wenerycznych
1 skórnych Dr. Hataez Józef. Kra. Źoubtono Kennkartę Nr. 524/11/42
ków. Krakowska 5.
1459
n" nazwisko Horniatkłowicz Acp
Kostiumy, płaszcze wykoouJe so
lidnie tirma Gniadek, Kroków,
Smoleńek 17.
1769

“ -58

Zguby — kradzieże
Zgubiono w nuMzi&te 7. HI.
około 8 wieczorom, przy wsiadaniu
do tramwaju (dwójki) w kiorunkn Bronowie na placu Domini
kańskim 2 złote obrączki ślubne,
zloty medalik, srebrny lańeu*zek
portmonetkę wiśniową z dwiema
srebrnymi monetami. Uczciwego
znalazcę proszę o zwrot w
soklm wynagrodzeniem, Anna o czoń Kraików. Grodzka 54- D'>n
schcs Schillerhelm, x
Skradziono Keunkorte l
n e n ie Karty Pracy nu “g ™ 1*10
Helena Ficówno. Kraków, Kt- st«maszkl 61.
_ „ k“’ ”
Zgubiono dnia 3. IIINr. 188781, kartę procy, kariy Wwnościowe
kluozs. ®»
ko
Wiśniewska Anastazja Pro«« °
zwrot: Kraków. Szeroka B3'»o.
Zgubiono w sobotę po
i?
nowe karty dodatkowe
JU
znalazca sechce oddać “ "T? Ti'
dzralsimi Kraków. Łobnowska «
m. 14.

yoiibiono Kennkartę na nnzwlsko
bryczek Cecylia. _
765
Skredrlono Kennkartę ua nszwieko Fryc Józef dnia 20 lutego br.
w tramwaju na linji Nr. 6.
Skradziona Kennkartę na nazwi
sko Boroń Józefa.
770
Skradziono dnia 19 lutego 1943 na
dworcu kolejowym w Tarnowie
torebkę zawierającą Kennkartę
Nr. II1'8S51 i Książeczko GbezipieozaJosl Społecznej na nazwlako Zo.
fta Bnrtulowa, Kraków, Felicja
nek 12.
782
Zgubiono Kennkartę na nazwisko
Michnlak Katarzyna ur. 1900 w
Krakowie.
784
Skradrlano 19 lutego portfel i pisnląd/ml I dokumentami: Ksnnkąr.
ta. Personalausweie wydany przez
Gemelnleverhand Miechów na na
zwisko ini. Lipowczan JĄzef, Ko
szyce. Proszę o zwrot dowodów.
Skradzione karta tożsamośol na na.
zwtsko Paulina Miodek, wydana
przez Stadtkomloarua w Skawinie
Nr. 8749.
7fig

4

„GONIEC KRAKOW SKI" Nr. 59. ?iąt3K, 12 marca 1943.

Do d e z y n fe k c ji
I opatrywania ran
używa się wypróbowanej od 10
z górą lat Scpeo-Tynktury. wy.
robu firmy Odoi-Werke, Lwów
która jest do nabycia w apte
kach we flaszeczkach po 1.78 zł.
Dezynfekuje ona jak jodyna I
i talk lamo ale jej uiywo. Sepso.
Tynktura znajduje zastosowanie
nie tylko przy ranach tłuczo
nych. kłutych, ciętych, przy
ukąszeniach, otarciach, leoz
także przy zapaleniach jaany
usilnej 1 dziąseł jak też do
dezynfekcji wyprysków i ukłuó od owadów. — Wskutek
owego silnego działania w
glab okazuje sią ona także
przy uderzeniach, stlucwniach
i we wszystkich wypadkach,
w których pożądane jeet wzmo
żone przekrwienie tkanki, ja
ko bardzo użyteczny środek
leozniozy. Zarejestrowane w
Generalnym
Gubernatorstwie
pod Nr. 8110.
8520k

Transporty
i/tttami wiolotomnoweml i mniejsze,
mi wy komuj p szybko, solidnie i ta
nio: Biuro Transportowe. Kraków.
B r o d o w i 34. m 2. Osiedle Ofic.
Zgłoszenia, informacjo na miejsou
oaly dzień.

Zgłaszając tle ochotniczo
do gracy w Rzeszy Nie
mieckie] masz prawo wy
boru miejsca pracy.
Zgłoszenia:

BIURO
HIFORBIICYJIIE
dla
pra cow n ikó w fizycznych
i um ysłow ych
Krakau, Burgstr. (Grodz
ka) 60
Jarosław, Dietzinsstr. 6
Przemyśl. Dworakistr. 9.

nlodego. zdolnego, ze znajomością
ezyka niemieckiego, na korzysltycb warunkach poszukuje duła
firma Insfnlatylno w Krakowie.
Merty z żyoioryaem 1 warunkami:
Joniec Krak., Kraków, „Nr. 1949“.

Wolno porady
Ślusarz, wagi. mechanik. który
chojałby sie wyuczyć naprawy ma
szyn biurowych, potrzebny. Zgloaz.
Blook-Birnin. Kraików, ów. Jana 18.
Chłopiec dc posyłek potrzebny. —
Zgłoszenia: Block-Brun. Kraków,
ów, Jana 18.
2746k
Bona lub odpowiednia osoba wy
kwalifikowana do póttoraletaiiego
dziecka potrzebna. Kraków. Stru.
dom 25(4.
2515
Uczciwa, ozysta dziewczyna. poszulkiwana do bezdrzietnego mat.
że listwa.. Utrzymanie 1 spamie za
pewnione. Zgt. oKoib.: Kraików, ul.
Krowoderska 28(9, Sieradzki od
godz. 9—-Ul 1 od 17—19.
2f795ik
Samodzielny czeladnik krawiecki
potrzebny od zaraz. Zgłoszenia:
Kraikóiw-Podgórze. Smoliki 14/2.
Fryzjerskiego pomocnika zaraz
przyjme. Zalesnozuk, Maków Podhalańskl.
2638
2 furmanów kawalerów, obznajomionych z uprawą roli, przyjmq.
Zgłoszenia tyliko osobiste: Emtoewiiez. Kraków XXII, śliska 15.
Zarząd miasta, położonego w po
bliżu Krakowia. potrzebuje zaraz:
1) kierownika rachuby miejskiej.
2) sekretarzu zarządu miejskiego.
Uposażenie według umowy. Poda
niu z odpisami świadectw proszą
składać pod „Nr. 2766k“ Goniec
Kraik.. Kraków.
Pszukiwana biegła maazym/stika na
parą godzin dzianinie. — Kraików,
Adolf H itler-PIiatz 46(5.
2779k
Fabryka lemoniad 1 wody sodowej
nu prowincji posiadająca również
swój sktep detaliczny, przyjmle do
takowego panienkę o ujmującym
wyglądzie. Wynagrodzenie 50*(« oa
doohodu . Zgłoszenia pod „W83“
Biuro Ogłoszeń Krajna. Kraków.
Adolf Hitler-Plulz 46.
2788k
Bległa stenotypistku z. dobrą zmujoonośoia niemieckiego w słowie 1
Piśmie ed zaraz poszukiwań® przez
niemiecką instytucję. Oferty Go
niec Krak.. Kraików. „Nr. 2791k".
Pracownica domowa, lubiąca dzie
ci. do gotowaniu i sprzątania, po
szukiwana do niemieckiego domu.
Fnanz Stioh. Krakun. Adolf Hitler.
Platz 34.
2533
Dobrą, uczciwa 1 samodzielną po
mocnice domowa dla diwojga do
rosłych i mulego dziecku, przyj
me. Zgłoszeniu przedewwzystiklcm
z» znajomością języka niemiec
kiego Kraków, ul. Romunowiicz*
9, od godz. 8 do 16.
2547
Retuszerów negatywów poszuku
jemy natychmiast, ewentualnie
oddamy klisze poza zaiklad. Foto
Bielec, Kraków. Karmelicka 56.
Robotników 1 robotnice do fabry
ki skrzyń, przyjme. Emllewicz,
Kraków XXII, Śliska 15.
2869
Poszukuj* czystej, uczciwej i pra
cowitej dziewczyny do niemiec
kiego gospodarstwa domowego.
Osobiste zgłoszenia: Kraków, ul.
Gontyn* 1(2.
2628
Słutąca uczciwa i czysta, poszu
kiwana do niemieckiej rodziny od
zaraz Zgłoszeniu: Kraków. Zielo
na 24/11 po godzinie 17.
2653

Posad pouukują

Trzydilsstopieclolatnl kawaler szu
ka jakiegokolwiek możliwego za
jęciu. Zgłoszenia: Biuro Ogłoszeń
Kraków. Jagiellońska 7. „111"P. P. Zlemianitl Pomoże w gospo
U „
darstw ie ruda, wielotniem doświad
Futra
czeniem były profesor rolnictwa
wyższych uczelni: Politechnika,
TPłaszcza
Dubluny. Kursy Ziemiańskie — za
utrzymanie zapłaci. Biuro Ogłoszeń
Hupczyc. Kraków. Jagiellońska 7,
pod ..Dr. B.“
1927
Buthslttr-biiansista rolny, z dłu
K ra b ó w . S ta ro w iś ln a 36. goletnia praktyką, obeznany ze
wszystkimi pracami biurowym i. I
wymaganiami Biur Roehunkowo60-ciu robotników
śol, starszy kawaler, poszukuje
posady od zaraz w majątku rol
do pracy w cegielni
nym lub leśnym. Znajomość jązyp r iy jm la m y
n a t y c h m i a s t . ka niemieckiego. Zgloaz.: Goniec
Cegielnia „Bonarka"
Krak.. Kraików. „Nr. 2414".
Inteligentna zajmie ele dziećmi,
Kraków - Łagiewniki.
pomoc w biurze, najchętniej na
wyjazd. Zgłoszenia: Goniec Krak.
Z G U B IO N O
Kraków. „Nr. 1019".
Obejm* garderobo w dużym lokalu
dnia 9 marca przed południem
w Krakowie lub innem mieście,
tabLloe z numerem rejeatpacyj.
znam jeżyk niemiecki. Zgłoszenia:
nym „Ost 41.127“.
Goniec Krak.. Kraków, „Nr. 1044“
Uprasza sią o zwrot za wyso
Emerytka solidna zaopiekuje siq
kim wynagrodzeniem.
dziećmi,
starszą osobą, pomoc do
KRAKÓW. Austanrlna
1t«.
mowa. chetnio prowincja. Zgloaz,.:
Goniec Kraik.. Kraików. „Nr. 1793".
Szukam zalecie, w godzinach po
Tanio sprzedam
południowych (od 13—201 z zaki-s.
kredens pokojowy, kuchenny, stoły, su pracy biurowej, laboratoryjnej,
krzesła, kapa na łóżko, lampy, kreślarskiej lub innej. Jeżyk nie
płaszcz zimowy (granotl i różna miecki posiadam w słowie i pi
inne rzeczy.
śmie. Zgł.: Goniec Krak.. Kraków
KRAKÓW. Straszewskiego 21(1. „Nr. 2541".
Zgodzą sie na wyjazd do Warwawv do dobrego domu, do dziecka,
albo pomocy domowej. Łaskawa
zgłoszenia osobiste: Kraków ul.
Dietla 109, u dozcrezynl.
1268
w dniu 9 III. 1943 pióro wieczne Fachowiec branży żelaznej, byty
marki „Polikom" z wyrytym na referent sprzedaży huit górnoślą
zwiskiem właściciela. — Znalazca skich szuka odpowiedniej posady.
proszony jeet o zwrot pod adresem Zgłoszenia: Goniec Kraik. Kraków
1210".
Kraków. Chloplcklago t . T. Lesiuk „Nr.
Dwie panienki po eakclo handlo
za wysoką nagrodą.
2646 wej. maezyinopismo,. buchaMerja,
przyjma praktyką zaraz. Zglosz.:
Goniec Krak . Kraików. „Nr. 1221"
Technik dentystyczny: stal, paladon. palapon. oiperotywa zmieni
1 gotowe fasony kapeluszy damskich posadę Zgłoszenia: Gonioo Krak.
w wielkim wyborze poleca:
Kraków. „Nr. 1298".
Poszukuje posady rządcy-ekonoma
A. D O M A R S K I I S-ka
po kawalerski: lub żonatego, szko.
Warszawa ul. Marszałkowska 102. la rolnicza, długoletnia praktyka
pokój 43.
warunki sknomne. Zgłoszenia: Go.
nieć Krak.. Kraków. „Nr. 1328“.
Krawcowa dobra szyje po domach.
Zgl.: Kraków, Topolowa 28. m. 3.
Panienka inteligentna poszukuje
jakiejkolwiek pracy, najchętniej
do sklepu cukierni lub dziecka.
Zgtoszcnia: Goniec Krak.. Kraków
„Nr. 1342“
Praktyki jako retuszenka w zakła
dzie fotograficznym poszukują mło
da panienka. Zgłoszenia: Goniec
Krak. Kraków. „Nr. 1344“.
Kwalifikowany masażysta poleca
sią. — Zgłoszenia: Goniec Krak..
Kraków. „Nr. 1856".
Absolwent W. 8. H., Poznań. lat
85, przyjmle posadą pomocnika
buehalterjl w poważnej instytu
cji (teoretyczna znajomość przebi
tkowej). jeżyk niemiecki. Zglosz.:
Goniec Krak.. Kraków. „Nr. 1352"
Pani młoda, przystojna, inteligent
na średnie wykształcenie poszu
kuje posady gospodyni u samot
nych osób inteligentnych, kultural
nych od zaraz Łaskawe zgłoszenia
Goniąc Krak.. Kraków. „Nr. 1385"
Maszyny
Ubrania

OtS'S’

yO

O<°*

MEBLE

Zgubiono

Kapelusze męskie

oKOf |T

Zarząd dworem, pcnsjonateim obej
mie energiczna, kulturalna, prak
tyka pensjonatowa, ogrodnicza,
znajomość kuchni, gospodarstwa
podwórzowego, miemicokii pcrfókt,
wykształcanie handlowo. Oferty:
Gonicie Krak.. Kraików. „Nr. 1420"
Inteligentna wdowa, kresowianka,

ziemiańskiej rodziny, zajmio sią
gospodarstwom doimowem osób
kullturatayalt, najchętniej w mają
tku. tylko za utrzymianie. Goniec
Krok.. Kraków. „Nr. 1498".

Kupno
Kupuje wszystkie znaczki pocztowe
„Fltatella", Kraków. Długa 14
Łóioczko dz.weleoo kupie. Kraków,
św Marka 19. narożnik Floriań
skiej. Sklep dnpiocrskiL.
2782k
Materace wiósienne kupią. Kraków,
św. Marka 19. narożnik Floriań
skiej. pracownia taplccrska. 2778k
Kupie spodnie wizytowe lub inne.
Kraków, Krowoderska 19/6a. 26Stik
Pianin kilka, nawet zepsutych,
kupią. Taifiłowski. Kraków. Sta
rowiślna 27.
247
Książki wartościowe, herbarze, en
cyklopedie kupuje, plącąc najlep
sze ceny: Antykwariat Adam. —
Kraków Szpitalna 16.
1428
Maszyny biurowe: Kupno, sprze
daż. zamiana komis, najkorzyst
niej: Dom Handlowo-Przemysiowy
Eugeniusz Drescher. Kraków, ul.
Sławkowska 6, teł. 226-96.
1628
Bambus, meble bambusowe, poiedyńeee kijki, także* popękane,
kupie. Zgl.: Goniec Krak.. Kra
ków. „Nr. 2206".
Książki wartościowo wszelkich za
kresów kupuje, plscąo dobrze:
Antykwariat Adam. Kraków. Szpt.
talna 5.
1429
Akcjs, Listy nastawne ziemskie
i wszystkich miast, kupią. Dobroeki. Warszawa. Alberta 12/9.
Kupują używane maszynki do mię
sa i, ckoścI, Szllfiernla. Kraków,
Dietiowwkia 46. Myszkowski. 2559
Obrazy, antyki dywany - kupno
sprzedaż ooena: „Phryne" Kra
ków Sławkowska 6.
2239k
Dywany, obrazy — Kupno, sprze
daż. ocena: Kraków. Floriańska 8.
Kołdry ładne kupie. Kraków, św.
Marka 19. narożnik Floriańskiej,
sklep tapicerski.
27-l3k
Obrazy znanych malarzy zakupią.
Place najwyższe ceny. J. Brachel
Salon Obrazów Krak. Floriańska 8
Dywanów perskich poszukują —
otace najwyższe ceny: J Brachel.
Salon Dywanów Kraków. Florjnfl.
eka 8
«
9388k
Przyjmują do komisowej sprzeda
ży oraz kupuje obrazy, perskie
dywany, makaty świeczniki mo
siężne. antyczne meble 1 tp. dzieła
sztuki, porcelanę, oraz całe zbiory:
..Der Deutsche Kunstiaden". Kra.
kau. Hauptstrasse (Sławkowska 10)
telefon 186 87.
9642k
Za gotówką kupnie nbramia murynarki spodnie, wszelka gnrdcro.
be,oraz inne rzeczy: Kraków. Sta.
rowiślna 80. sklep.
5682
Dywan perski żywiecki, pianino
lub fortepian krótki kupie. Zgl.:
Goniec. Krak. Kraków .Nr. 659“
Kupulemy gotówkcwo nżywnne
ubrania bielizno pościelową, koce
zegary, aparaty fotograficzne, oraz
inne wartościowe rzeczy: Kraków
św. Krzyża 7. sklep
671
Płaszcze kostiumy ubrania spo
dnie bieliznę obuwie kupuje place
gotówka: Sklep Kraków Dtuga 32
Obraz sprzedasz najkorzystniej:
Wawrzeckl Kraków Wiślna 9
Sypialnie, jadalnie pokoje kombi,
nowane różno meble uż.ywann ku.
nule gotówkowo Hala Meblowa,
Kraków. Grodzka 59.
882
Najszybclei sprzedasz wszelką gar.
derobe przez Komis
Kraków.
Adolf Hltler-Platz 12. w podwórcu
Ubrań, kostiumów damskich do
sprzeda-,? poszukujemy. Zaliczki
kupno: Komis Adolf Hltler-Platz
12 w podworen Kraków
886
Ubrania oraz oddzielnie spodnie
i murynarki suknie płaszcze mę
skie i damskie, oraz kostiumy ku.
puje za gotówką: Skup 1 Sprzedaż
Używanej Jilzieży Kraków Plao
Dominikański 1.
887
Srebro połamane, nawet w małych
kawałkach kuple dobrze zapłacą.
Kraków św. Sebastjaua 20. m. 2a.
od godz 9—2.
954
Obrazy. Kupno — sprzedaż, fscho.
en bezpłatna ocena: Kraków Łob
zowska 6 Salon Obrazów
1145
Kupuje obrazy znanych artystów
poldkich — piąci solidnie: Wowrze,
cki Kraków Wiślna 9
1146
Pianino lub fortepian kuple. Pla
ce najwyższe ceny 10*/» prowizji
zanlaoe temu kto wsksie. Kwiat
kowski Kraków Szpitalna 20'22.
Kupimy: suknie letnie kostiumy,
ubrania trencze: Komis Kraków
Adolf Hitler Platz 12. w Dodworcu
Pianino krótki fortepian kuplą
natychmiast Zgłoszenia: Goniec
Krak. Kraków ..Nr. 1432"
Gotówka płaci najwyższe ceny za
ubrania palta, płaszcze damskie,
męskit). sukienki, kostiumy, bie
liznę obuwie, dywany, kilimy, oatefony 1 płyty nawet połamane
Sklep. Kraków Krakowska 36
Kupulemy za gotówkę pntefony
walizkowe I elektryczne. froterki,
różne aparaty techniczne, ptyty.
nawet połamane kryształy tylko
w stanie pierwszorzędnym: Kra
ków. Krakowska 86. sklep.
1534
Pianino lub krótki forleplam ku
ple zaraz. Kraków ul. Starowiśl
na 12'5 '
1553
Stolarkę 5 kubików, kupie lub za
mienię za doptala. Oferty: Firma
Wrona Kraików. Długa 32/11.
Lornetą ora” części dentystyczne,
kuple. Kraków. Krakowska 18(6.
Szybko można sprzedać futro, lisa
ubranie płaszcz, zegarek, dywan,
obrazy patefony fotoaparaty, su.
kiemki. bieliznę, kryształy przez
Komis. Kraków. Grodzka 59. 1680
Wszyscy mówią, że najlepiej mo
żna sprzedać futro, lisa, maszyną
do szycia porcelaną, kryształy,
ubrania przez Komis. Grodzka 59
Komis. Grodzka 59, cieszy sią zau
faniem i ułatwia ezybką sprzedaż
wszelkich artykułów. Grodzka 59
Kilimy, dywany kupują: Kraków.
Dtuga 23 sklep
1841
Kilimów kilka kupie i dywan.
Kraków. Krótka 1.
1844
Dobrze zaiplacą za ptyty „Mazurek
Z arzyckiego".
w alc „Francols"
wole pod ..Mostem" 1 „A Ja mam
tylko ciebie" 1 inne piekne ptyty.
Zgłoszenia: Goniec Krak.. Kraków
..Nr 2222"
Kuchnia nowoczesna kompletną lub
kredens kupią zaraz. Kraków,
telefon 114-14.
2612

Książki kupujemy szczególnie en
cyklopedie, wydawnictwa ozdobne
wielotomowe, wszystkie wydawni
ctwa Trzaski itp.: Księgarnia Ste
fana Kamińsklego, Kraków, Kar
melicka 29, tel. 141-34 i Kraków
eka 18, tel. 114-38.
2079
Komedyjki kolorowe i jednobarw
ne. wąskotaśmowe 8 milimetrów,
kupie. Kraków Dietla 35. sklep,
telefon 167-27.
2223
Patefon walizkowy z płytami lub
bez. kupie zaraz. Zglosz.: Goniec
Krak.. Kraików. „Nr. 2349".
Szybka sprzedaż dywanów, kili
mów. kryształów, firanek, maszyn
do pisania, fotoaparatów przez
Komin. Kraków, Adolf Hiticr-Pln1z
12 w podwórcu.
1873

Sprzedaż

JIngera maszynę krytą, pierwszo
rzędną. zaraz, sprzedam. Kraków.
Kościuszki 60/6.
2401
Tapczan, sprzedam. Kraków, ul.
Fliorjnńakia 32. Znkałd tapboeirski.
Welon i (lodiahki ślubne, do sprzediainiiia. Kraków. Starowiślna 37.
Psa rasowego, iilrowego najpew
niej kuńiss i sprzedasz tylko w Ho.
dowli. Kraków. Wadowicka 39
(przed! Kalwaryjskiej).
2178k
Sandałki drewniane już do naby
cia: No-wak Tarnów Krakowska
8. Oferty na żądoinle.
27011:
Tapczan
dwuosobowy
lóżeezko
dzleoiece maleraco. łóżko połowę.
Kraków, św. Marka 19. narożnik
Floriańskiej — wytwórnia taipieerska.
2747k
Łóżko składane, siolikowe. sprze
dam K raików._ św. Marka 19. na
rożnik Floriańskiej, sklfp taploerski.
2748k
Młyńskie m aszyny m otory gm o

Maszynę do ©życia. ładną, tanio
w szelkie Przybory itp Pluny
sprzedam. Kraików, Bożeno Cio we
budowa rem o n ty : Z akład budo
ta 31/7.
2402 wy
m łynów K raków M azowiecka
Biiuterja. ozdoby, wyroby srebr 35 M a ro n 102-44
9493
ne. zesrarki damskie i męskie w Obrazy w y b itn y ch a rty stó w w w iel
wielkim wyborze stale na składzie: kim wyborze, najprzystępniejsze
Kraków. Krakowska 1, Arkady.
ceny. Wawrzeokl. Kraków. Wiślna
Fortepian w bodeński, pietony ton, 9. Sprzedaż kupno ocena
424
dobra© utrzymamy, az-ybko, tanio Sprzedałem, tanio używane ubra
sprzedam Żfctoara.: Goniec Krak., nla. bieliznę pościelowa kapy ko.
Kraków, ..Nr. 2iG&2“.
kilimy, aparaty fotograf, oraz
Wózek srlebokl. sportowy. łożeo» ce.
inne ładne rzeczy Kraków św
kta i wyprawko daiocioeą orać pa- Krzyża 7 aklep
662
teiom, sprzedam. Kraków, ZybJi- Maszyny I Przybory biurowe —
kńowimna 5/39.
2644 Sprzedaż — Kupno. Agentura lian
Platery komplet na 6 ooób, wadteGolebiowski-Hafalski. Kra
ko ,,Vu.l>c«infiber4‘. picrwacoiraedny dlowa
ków. św- Marka 27, tel 226-45
stan i torebko (tomską, skórkową, Obrazy najlepszych artystów pol
spreedtara. Kraków. Starowiślna skich: Wawrzeokl, Kraków. Wiślna
34. m. 11.
2642 9. Sprzedaż, ocena, kupńo.
864
Kombinacje damskie, surowy jed- Mebla różne, sypialnie. Jadalnie,
wa«b. apnscko oeyaty Jedwab i o- pokoje kombinowane eprzedaje:
brus ozysto lniany na 12 osób> Hala Meblowa. Kraków Grodzka 69
sprzedam. Kraków, Starowiślna „Singera" maszyną krytą okazyj
34/11.
2641 nie sprzedam. Kraków, ul Kra
Maszyną Simjrera krawiecką w kowska 39(36
884
hardco dobrym stornio, za rac sprze Welony i dodatki ślubne sprzedam
dam. Kraków, św. Wawrayńca 1/9. Kraków, Starowiślna 37
889
Maszyna do piaamiia « długim wał. .Obrazy najwybitniejszych malarzy
kiom orać normalnym, spreona Opolskich sprzeda okazyjnie Dom
Kraków. Rynek Dębnicki 6/7, II. p. Komisowy. Kraków, plac Domini
,
, 958
Błam bobry i nutrie, aaff&utka kański 4.
męska, ciemna, pelerynka z Ksa Obrazy — sprzedaż, kupno, faeho
rudego, lis rudy, palto ciemno na wa bezpłatna ocena: Kraków Łob
1144
niakiiefio. sprzeda Kraków, Za.- zowska 6. Salon Obrazów
monhoifa 7/la.
2614 Pianina 1 fortepiany najtaniej
Srebrneno lisa. I futro damski© sprzedaje Kwiatkowski Kraków
I męskie sprzedam. Kraków, ul. Szpitalna 20/22.
1147
Długa 49/2.
2612 Duży wybór dywanów, kilimów,
Płaszcz męski, (pranatowy. sukien poleca okazyjnie Dom Komisowy,
ny, sprzedam. Kraków, ul. Posel Kraków Pi. Dominikański 4
ska 19/5. I. p.
Płaszcz damski, wełniany, niebie
Dywan perski „Kanaehan". obrać sk i pierwszorzędny stan, sprze
Jaroszyńsktogo. płaszczyk damski dam. Kraków, ul. Lubomirski* H
na. miską. Wilkm na stół, smoking, 3 m. 14.
1415
spodni© brązoWe. dywanik smyr- Obrazy, dywany kilimy antyki
meński. półbuty Nr. 41 i 42. uży- meble. porcelana
Sprzedaż —
wam©? futerko trzy crawsirte, su; Kupno ooena: Salon Obrazów 5
kinha cza rna, jedwabna , do sprze dziel sztuki ..Antyki" Kraków.
dania. Kraików, Floriańska 29/5.
Stradom 1». M 140 83.
1741k
Tapczan jedno i dwuosobowy, no- Sprzedaje różne meble, szafy łóż
wootzesmy szata trójdarfeflna i fo ka siatki poduszki słoiki stoiy.
4576
teli do sprzedania. Kraików. Strą Kraków Krakowska 35.
dom 13/9.
25W) Wózek dziecięcy, gtąbokl i spor
towy.
sprzedam.
Kraków.
Prze
Maszyna Sing<w óbktadówka do
252
cholewek, do sprzedania. Kraków. myska 2/4.
Rtiradom
, ^581 „Singer" maszyną do szycia k ry 
tą,
w
bardzo
dobrym
stanie
sp
rze
Wózek ©portowy Konkon z budką
516
lub bez, sprzedam. Kraków, św. dam. Kraków. Długa 45'5.
Sebastiana 16/28,
prawa ofiio., Maszyna szewską cylindrówką laoiorke
sprzedam.
Kraków.
Krowo,
II ganek.
258.5
Łóżeczko dziieciec©. materace, łóż derska 52/1
8b0
ka tapOBan: Kraików, św. Marka Obrazy wybitnych malarzy. Sprze
19,' narożnik FlorjmńsJkiej — sklep daż, kupno, ooena: Halina Grzy
tauieerski.
2780k bowska, Kraków, Zwierzyniecka
872
Sprzedam natychmiast dwa wa«o. Nr. 14.
nv flaszek chartrens vi I. Zgt. pl- Sypialnie, jadalnie szafy kombi
aemm-ft pod „TV* Biuro Ogłoszeń now ane poleca M agazyn Mebli.
1428
Krajna, Kraków. Adolf Hitler-Plato Kraków Kopernika 8.
46
2777k Pianina fortepiany oeny okazyj
Trenci gabardynowy sprzedam. —- ne poleca Świątek Kraków. Sta
1431
Kraków, Krowoderska 19/fta; 276Sk rowiślna 12.
Farby ziemne wszeflki© poleca Pateżony walizkowe i elektryczne
wzmacniacze
do
pałefonów.
kili
w hurcie Dobrowolski & Morbitzer.
Kraków. Jagiellońska 11, telefon my i dywany w różnych wielko,
100-10. 155-63.
2783k ściacb. zegarki na ręką 1 kieszeńkowe meskie i damskie bryczesy,
Kuchnia żelazna oszczędnościowa
do sprzedania: J. 8tern. Kraków, firanki kapy na łóżka stale na
^logiłska 27, telefon 160-45. 2784k składzie. Kraków Krakowska 36.
1321
Stół biurowy, stoły kuchenne, półki sklep.
biblioteczne, łóżka żelmzue. duża Tanio kupić można różne rzeczy,
jak ubrania palta płaszcze dam
szafa biała do SDrzedaniia : J. St«rn
Kraków. Mągltaka 27. tel. 160-45. skie i meskie futra, bielizną oso
bista stołową, pościelową, obu
Łóżko metalowe, podwójne. 140 cm
wie oaiefony i wszelkie Inne
szer.. z materacami włóaiennemi. rzeczy
w sklepie. Kraków «•'.
stan p berwszorzedn y . sprzed am. Krakowska
36.
1526
Kraków, św. Maffkft 19. narożnik Tapczany
jedno- dwu-osobowe ma.
Florjańsknej. sklep tapiceirski.
terace
wiósienne,
sprzedaj,,
..Sinnera** maszyn© krytą sprzedam k o n u je Wesołowski. K raków . wy.
»».
Kraików. Mogiłsloa 51, m. 5. 2389 M arka 16.
J669
Kredens, hwtro, krzesła, sfół, bar. Okazyjni, sprzedamy: futro. |j,a
diro dobry stan, sprzaediam. Ojpladać srebrnego i niebieskiego, breitKraków. PMsudsfcilego 7/5 przed schwauz. fotoaparat zegarki, swe.
południem.
1570 try. firamy: Komie. Grodzka 59.
Płaszcz męski, ez-airny. ńa watoli Komis. Urodzka 59, poleca tanio:
nie. na średniego, onaa śkrzype©. dywany, obrazy, sukienki, kosi ju
Sprzedam. Kraków, tri. Florjań- rny. ptaszoze. udranią, bieliznę,
s k ą 29/4.
2487 kryształy: Grodzka 59,
169Ubrania pi(W«a©rzędin©. n a
Korzystni, można nabyć: srebrne,
nńego i niskiego, sprzedam- Kra go lisa pelerynką z niebieskiego
ków. Dietla 45/1. I. p.
2540 liaa futro perskie ubrania, plasz.
Okazyjnie sprzedam: Haftowaną oze f u tra “ teskie w Komisie —
I693
keperłe na kołdrę. możdz>ie*rz. gar. G rodzka 39.
nbtur na toaleto, dużą rardynlerą Maszyno krytą. Singera. pierwszo,
nz^iifowaną. 4 płyty Trariato. To- rzedną, sprzedam tanio zaraz.
sca. Straszmy Dwór i djałog we Kraków, św. Jama 3/8. U L P. 1869
soły. odbitki litograficzne z obra patefony elektryczne w nowoczes
zów słiawnyoh mailairzy, roeanikt nych szafach z wmontowaneml
Płomyczka. 6 szklanek., 6 spodków wzmacniaczami
sprzeda Firtna
•Elifowattych 6 literatek 1 bneikł „ K o n tak t", K raków S tradom 18.
całe dla pan-iemkn. Zgł.: Gonneo Jadalni, wiedeńską, stylową w
Krak.. Kraków. „Nr. 2579“.
pierwszorzędnym
stanie,
tanio
Maszyno do ożycia bardzo t-ani° sprzedam. Zgłoszenia: Kraków,
snrzedam. Kraków Krowoderska Al. Krasińskiego 8 u dozorczyni,
Parter
19u7
45/2.
Futro perskie tanio sprzedam: OkSłyjnls sprzedajemy: wszelką
Kraków Sławkowska 25/6. TI P-» garderobą, futra, lisy srehrue.
niebieskie dyteany, kilimy, po
godz. 10-12
a i.
ściel. bieliznę kryształy, porce
Pianino pełno pancerne „Sting i .
sprzedam okazyjni©. Kraków, ur laną, duży wybór praktycznych,
wartościowych
przedmiotów
—
Pługta 45/7.
t 4 -7 7
Kraków. Grodz
Foto-Zaiktody 1. sklepy fotografi „Ceintrokomis"
1913
czne nowośó. Polecamy
toiną ka 9.
lampkę elektryczną „R-ekorn
z NowośćI .Nauka pisania na ma
cwrwonym lub niebieskim świa szynie" cena zl 7.50. metoda 10tłem do wywoływani*s fotografii palcown dotykową, rytmiczną w
w ciemplach. Świeci 20 godzin bez opracowaniu Dr. Lipskiej polepa
włącaanuia do sieci elektrycznej. Księgarnia Stefan Kamiński, Kra
Tania., wygodna, praktyczna. e«te> ków. Karmelicka 29, lei. 141-34 i
2634
tyczna. Przedstawiciel© posmaki- Krakowska 18 tel. 114-38
wanii. Sprzedaż tylko nurtowa. Kuchenki
elektryczne.
grzałki,
Przcdstawictelstiwo
Opatentowa grzejniki w wielkim wyborze po
nych Lamp Elektrycznych „R«- leca D/H. Centrala $wiatla. Kra
kord“. Warszawa., Tamka 46/11- ków. Dietla 35. td. 167-27.
2091
Tel. 598-62 1 530-84.
2793k Lampy elektryczne, armatury oMłyńskie maszyny całkowito urzą swietienlowe, matcrjaiy elektro,
dzenia młvnów oraz, wodne wyko techniczne w wjelkm wyborze po
nuje Mól i tor, Fabryka Maszyn leca D/H. Centrala światła. Kra
Młyńskich. Kraków, ul. św. Wa ków Dietla 33. tel 167-27.
2092
wrzyńca 26. tel. 131-18.
2557 żelazka elektryczne „Brabork" do.
„Max“ daj© maximum zabecple- mowę i krawieckie najwyższy ga.
cnenia przed włamań barni i kra tunek poleca D/H. Centrala Swia.
dzieżami. Fenomenalny przyrząd tła Kraków Dietla 35, tel. .167-27.
alarmowy wysyła prwńcazem 57, Patsfon walizka na baterje I
pobraniem 60 złotych Koncosjono. prąd sprzedam Kraków Krakow
2098
wan© Biuro Handlowa, Kraków, ska 5. m 7.
Grodzka 6.
2610 Muszynę do pisania, spodmie do
cholew
okazyjnie
sprzedam.
Kra
Tapczan nowczesny. jedno 1 dwu
osobowy sprzedam. Kraków, ui- ków. św. Tomasza 27. 1. ofic .Z a 
2298
Meiselsa 8/4,
2740k kład krawieoki.

W ydawnictwa „Goniec Krakowski". Kraków, Wielopole 1. — Telefon 206-11.

Retuszerów
iiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiuuiiiiiiiitiiMiiunnmn

negatywów .
poszukujemy nafychmźasZ — eweniualnie
oddom y klisze pozo
zakład.

Foto-BIELEC
Kraków, Karmelicka 50
naszgna „Singera”
okazyjnie do sprzedania.
KRAKÓW. R. Mslsolsa 11/2. II.

Pb

F u tro p e rs k ie
ładne, sprzedam.
Kraków, Szlak 24/1 od 1—5 po pot.

H A lI O!
Pan. który kupił patefom dn. 8. III.
Kraków. Długa 21/4. jzroszony o
przyjście.
2537

P aczkę
omyłkowo zaadrcooiwaną do mnie,
proszę od eb rać.

KRAKÓW, ul. Scbkskiego 5/1.
JAŁBRZYKOWSKA.
2510

N ie Z S C lE
gumowe i metalowo, wykonuj,
J O Z E F M A R C Z Y K , rytownik
KRAKÓW, ul. św. Tomasza 24.

D z ś e w c z iy jn a
do pomocy w większej Irnchni

od zaraz potrzebna.
Ersts Rolthsdcutsche Fltlschund Wurstwarenfabrik
W IL H E L M S T R U Z IN A
Krakau. Florlangassa 51.

GERMANISTA
szuka posady. Najchętniej jako
llumaca w jakimś urządzić. Inno
chętnie widziane.
Ofirty: Goniec Krak.. Kraków,
„Nr. 2490".

LUKSUSOWY PATEFON
„Columbia", wykładamy płyt,
karni resomansowyimi, w skó
rze. oraz 4-cch sprężynowy
„Porlophon".
sprzedam okozylnl,.
KRAKÓW, szlak 21(3, 14—20.
Sypialnio, jadalnią sprzedam. Kra.
ków. Adolf Hiller-Platż 39, m, 7.
Sypialnie Piękna okozy.inie sprze
dam. Oglądać po południu: Kra
ków Krakowska 34, II p. m 3.
Ubranie ciemne, kołnierz z wydry
(brązowa. czarOb) sprzeda. Kra.
ków BLich 3(12. oficyna.
2310
Patsfon elektryrany
markowy.
mandolinę oryg. wioską aprzeda
okaayjnie Kraków ni- Wreeslńska 11(14.
2317
Maszyno ramtanna do cholewek
sprzedam
Kraików.
Krowoder
ska 52(1.
2363
Maszyna

w

dobrym

atonio

dc

sprzedam!* okazyjmio.
Kraków.
Nowowiejska 9(4 od godz. 9—18.
Szafa trójdzielna, tóiko, siatki,
materace
tapczan, kanapa do
sprzedania
okazyjnie.
Kraków,
Krokowska 35. sklep mebli. 2377
Maszyn, do ożycia, kryta i afciraypce. sprzedam okazyjnie. Kraków,
Zamojskiego 23/14.
2415
Maszyno kryta do szycia, okazyj
nie sprzedam. Kraików, Staszica
14, m. 3.
2418
Sprzedam pantofle mankle. brawo,
we Nr. 43 i czarrne doimskia spor
towe Nr. 36. »wet«r damski czar
ny. od 10—13-tej. Kraków. KTar
kowska 29(12.
2430
Ubrania ciemno zielone na śred
niego i ubranie poplolate na wy
sokiego. sw-zupiego. sprzeda Kra.
ków. Zamenhoffa 7/l«
2445
Porcelan, stoi, na 6 osób, sukienką.
2 części komplet pościel., spodnie
granat płaszcz włos., cukie/rniczk,
plater sprzedam. Kraków. Bożego
Miłosierdzia 4/6 (przecz. Smoleńsk).
Płaszcz męski, jasny, bielski, na
wysokiego, okazyjnie sprzedani.
Kraików. Heiciów 9/7.
2437
Akordeon. 46 basów Hohncra, okaayjnie oprzidam. Kraków, ni.
Starowiślna 64/8.
2468
Pattfon elektryczny w piękne!
szafce orzechowej, sprzedam. —
„Badiofon". Kraków, św. Toma
sza 21.
2498
Futro peirakio, olelakl z mnfkiem
1 czapka futro męskie na joma.
lach popielaty wierzch, kołnierz
św istaki buty z cholewami 43,
sprzeda Sklep Komiaowy. Kraków
Knrmetioka 26.
2497
Maszyny do pisania, kasy kon
trolne. ogniotrwałe, dostarcza Ju„
llnsz Heckeir, Kraików, Limanów,
sk iego 52
2368
2 kołowy rower dla chłopczyka,
lub dziewczynki, sprzeda firm o
Waindor W ł„ Kraków, Garbarska
4. Skład rowerów i cząóoi. Tel.
124-48.
2507
Otomano w dobrym stanie sprze
dam. Ogladać między 12—14, Kra
ków. Garbarska 4/15 (proaz, pukać)
Patefon
walizkowy.
Pn1Uard'a,
oraz płyty sprzedam. Kraków,
Diuna 32 8.
_
2331
Patefon elektryczny, szafkowy z
głośnikiem i wzmacniaczem ora,
płyty sprzedam. Kraków Długa
32. m 8.
2533
Pantofla damskie, wiśniowy zamaa.
na skórzanym obcasie. Nr. 37.
sprzedam. Wiadomość: Kraków,
ul Parkówa-Boeznn 1/3.
398
Płaszcz wiosenny, sprzedam. Kra
ków. Lubię® 27'6.
438

