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Berlin o zdradzie Badoglio.
Wojska niemieckie we Włoszech zabezpieczone przed niespodziankami. - Zdemasko
wanie zdrady doprowadziło do wyjaśnienia sytuacji I ułatwienia ogólnego położenia
Berlin, 10 września. Kapitulacją rządu
Badoglic w Rzymie nie zaskoczyła, ja k za
znacza się w miarodajnych kołach stolicy
Rzeszy, anf sfer wojskowych ani politycz
nych. Jest to wydarzenie, którego tutaj
oczekiwano od dnia 25 lipca, kiedy to obecni władcy Ita lji uprowadzili podstępnie
Mussoliniego i zdradzili sprawę wspólnej
obrony, podobnie Jak kilka anglofjlska
zdradziła sprawę nowej Europy. J u t zbro
dnicze usunięcie, wiernego przymierzu rzą
du faszystowskiego spowodowało, ja k oiwiadcza się w Berlinie, wydanie przez
Stronę niemiecką odpowiednich zarządzeń,
mających na celu zabezpieczenie na wszel
ki wypadek Niemiec przed ewentualną
zdradą.

góły, wypowiada się tylko w tyąe kieruu- historji ostatniej wojny, w szczególności
ku, że zamiary żywione przez zdradę są na zdradę Jugosławji w roku 1941.
Reasumując te wszystko, miarodajne ko
skazane na zupełne niepowodzenie.. Ale
również sama zdrada jako taka spełznie ła Berlina wyrażają pogląd, że zdemasko
na niczem. W związku z tem w dobrze po wanie zdrady doprowadziło do pożądanego
informowanych kolach stolicy Rzeszy wyjaśnienia sytuacji, a temsamem także do
wskazuje się na identyczne wydarzenia w ułatwienia ogólnego położenia.

skich określa siQ zarówno w Berlinie, jak
i w tutejszych kolach narodów sprzymie
rzonych, jako tchórzliwą zdradę, której jedvnym celem jest bezwaruukowe wydanie
Włoch w ręce przeciwników osi. Fakt

„Piotr Badogljo dopełnił swej zdrady.
Ten, który jako szef sztabu generalnego
Włoch ponosił odpowiedzialność podczas
przystąpienia Włoch do wojny, dokłada te
raz starań, aby wydać ojczyznę w ręce nie
przyjaciół. Człowiek, który przez całe lata
zwodził Mussoliniego i na drodze poprzez
klęskę zmierzał uporczywie do osiągnięcia
władzy, zamierza obecnie przeprowadzić
swój potworny plan, przez który ojczyzna
ma zostać na zawsze okaleczona. Ojczyzna
bez Sycylji, południowych Włoch jest smu
tną prognozą, która otwiera się przed losa
mi naszej ojczyzny.
Zdrada — jak brzmią słowa orędzia fa
szystowskiego rządu narodowego — nie zo
stanie dopełniona! Utw orzył się włoski

Now y rząd faszystowski został utworzony.

(tp) Z granicy włoskiej, 10 wirześsia. Na
rodowy rząd włoski wydał orędzie do
narodu włoskiego, rozpowszechniono przez
radjo. Podaje ono między Inneml co nastę
Metodę działania obecnych władców wło puje:

zdrady lako taki staje się jasnym dla opln ji publicznej przedewszystkiem naskutek
dwulicowości, polegającej na tem, że W ik 
tor Emanuel 1 Badoglio w dniu 2 września
w oświadczeniu złożonym rządowi Rzeszy
w yparli sie wszelkiej myśli o jakiejkolw iek
kapitulacji wobec najeźdźców Hnglo-ame-

rykańskieb jako podłego oszczerstwa, Pod
czas gdy w rzeczywistości Jeszcze przed
pięciu dniami, mianowicie w dniu 3 wrze
śnia polecili podpisać na Sycylji zawie
szenie broni.
Jednakowoż jeżeli chodzi o tę zdradę w

rozmiarach wprost epokowych, to, jak do
wiadują się w Berlinie, istnieje jeszcze in
ny oczywisty materiał dowodowy z dzie
dziny wojskowej. Właściwe niemieckie
czynniki od chwili pierwszego ujawnienia
Berlin, 10 września. Berlińskie koła po
się tych dowodów uważnie je śledziły i do lityczne
stwierdzają, że na zam iary reżimu
stosowały do tego swoje postępowanie.
Badoglia, zmierzające do zdrady wspól

faszystowski rząd narodowy. Pracuje on w
imieniu Mussoliniego. Faszystowski rząd

narodowy ukarze bezwzględnie każdego
zdrajcę i tych, którzy wyłącznie ponoszą
istotną odpowiedzialność za naszą klęskę,
Rząd zastosuje wszystkie środki, aby
Włochy wywieść z wojny z nienaruszonym
honorem i możliwością dalszego życia w
przyszłości. Ostatnie słowa orędzia zwra
cają się z apelem do żołnierzy włoskich:
„Żołnierze! Nie słuchajcie fałszywych roz
kazów zdrady, nie dopuśćcie, aby wydano
was nieprzyjaciołom. Brońcie się przeciw
ko tomu, abyśeie mieli walczyć przeciwko
waszym niemieckim towarzyszom broni.
Wszyscy, którzy mogą to uczynić, powinni
kontynuować walkę u boku Niemiec, luui
uiech udadzą się do swych wsi i miast, o
czekując dalszych rozkazów. Wolą nuszą
jest, aby z cierpienia i hańby powstała czy
sta i potężna Italja!"
Orędzie zostało podpisane przez włoski
narodowy rząd faszystowski.

Siła obronna Niemiec nie doznała!
osłabienia.
Berlin, 10 września. W związku z propo
zycją Włoch w sprawie zawieszenia broni
oświadczają w berlińskich kolaoh polity
cznych: To, czego rząd Badoglio spodzie
wał się uniknąć, to dziś nastąpiło po upły
wie kilku zaledwie tygodni. Już w tej sa
mej godzinie, w której poinformował on
naród włoski o swej propozycji zawiesze
nia broni, angielska służba informacyjna
podała do wiadomości, że jedna z klauzul
wojskowych warunków zawieszenia broni,
nakłada na rząd wioski obowiązek „wy
rażenia zgody na polityczne, gospodarcze
i finansowe warunki ałjantów, które póź
niej zostaną podyktowane".
Nie trzeba być prorokiem, aby już dzi
siaj piwewidzieći że Włochy, czyto pod rzą
dami Badoglio, czy też jego następców zo
staną dotknięte losem pokonanego pań
stwa w formie jak najdotkliwszej. Co się
tyczy Niemcóy, to, sądząc po obecnym
stanie rzeczy, 'nikt uie przypuści, iż wyłą
czenie się Wioch z. wojny może w .iakikilwiek sposób osłabić wojskową silę obronńą Rzeszy. Powszechnie też uważa się.
jako rzecz zupełnie zrozumiałą, iż również
wojskowe zamierzeniu Rzeszy, uaeechowano wolą zdecydowanej i nieugiętej obrony,
kontynentu aż do zwycięstwa wskutek ostntuieh wydarzeń w najmniejszym stop
niu uio doznały szwunku.

Zarządzenia niemieckie
we Włoszech mają plahowy
przebieg.

Berlin, 10 września. Nienyeokie Kurządzeiiia we Włoszech, rozpoczęte natych
miast po dojściu do wiadomości kapitula
cji Badoglio, mają wazędziie planowy prze
bieg. Formacje włoskie nnogól bez więk
szych incydentów złożyły broń, o Ll« nie
wyraziły gotowości walczenia dalej pod
dowództwom niemieekiem. Lokalny opór
szybko złamano. Ponadto sytuacja kształtu
je się w ten sposób, że ważne połączeni*
komunikacyjne są w pełni zdatne do uży
w zapasy amunicji. Równocześnie liczne walności,
komendy saperskie wojsk alpejskich i Bersaglierów uruchomiły prace przygotowaw
W ybrzeże dalmałyńskie
cze w celu wysadzenia w powietrze mo
stów i dróg.
obsadzone przez Chorwatów
Po opuszczeniu Sycylji powinno bo było
i Niemców.
być niewątpliwym obowiązkiem dowódz
tw^ włoskiego, żeby zaopatrzyć oddziały
Berlin, 10 września. Wojska niemiecki*
wojsk włoskich, stojących w południowych
Włoszech, w posiłki i to w sposób bardzo przy współdziałaniu z chorwnckieml sila
wydatny. Jeżeli jednak tak się nie stało, mi zbrojnemi obsadziły wybrzeże dalmaule przeciwnie przerzucono kilka dywizyj tyńskie.
włoskich do Włoch północnych, a szczegól
nie do niemiecko-włoskiego obszaru gra
nicznego, to tem samem Już było jasna, „Niemcy pozbyły się ciężaru44.
że główne dowództwo włoskie nosiło się
Tokio, 10 września. General porucznik
z zamiarem zadania wojskom niemieckim Nakamura pisze w dzienniku „Tokio Niotłciosu w plecy, jak tylko znajdą się one w niczł", że przewidywał to już co stać się
walce z amerykańsko-brytyjskiemi wojska miało po ustąpieniu Mussoliniego. Z punk
mi inwazyjnemi.
tu strategicznego Niemcy_ mogą to powi
Dowództwo niemieckie obserwowało sta tać z ulgą, że pozbyli się ciężaru, przygnia
le wszelkie takie objawy, do których do tającego ich l>itrki. Obecnie wrogom przy
dać jeszcze należy liczne inne, jak up. akty pada w udziale zadauie ponoszenia tych
sabotażu, dokonywane na niemieckich po ciężarów, które poprzednio dźwigała lize-rf
łączeniach, służących do przekazywania szu Niemiecka.
wiadomości, wrogie nastawienie wobec nie
mieckiej siły zbrojnej ze strony niektórych
oddziałów włoskich itd. To też udało się
Japonja oburzona z powodu
w porę przedsięwziąć odpowiednie kroki.

Badoglio przygotowywał zdradę już od dawna.

Do dowodów tych naleiy zaliczyć
między innymi fa k t zmasowania
wojsk włoskich w północnych W ło 
szech nad granicą nfemiecko-włoską i to w chwili, kiedy formacje
niemieckie na Sycylji a później w
K alab rji broniły ziemi włoskiej
I przelewały swą krew dla sprzy
mierzeńca i Jego wolności.

Wiadomość o tych ntoananych dotychczas
europejskiej opinii publicznej faktach po
zwoli lepiej, niż do tego czasu, zrozumieć,
dlaczego dowództwo niemieckie oddało
ostatecznie Sycylję, a swoim wojskom wal
czącym bohatersko w najdalej na południe
wysuniętej południowej części Włoch wy
dało rozkaz do ewakuacji mimo, łe sytu
acja bynalmniej nie nakazywała przepro
wadzenia takiej akcji. Rozkaz dowództwa

niemieckiego został wydany w przewidy
waniu możliwej zdrady obecnych władców
w Rzymie, aby w danym wynadku forma
cje niemieckie nie zostały odcięte od kon
tynentu, a tym samym od centrum swego

zaopatrzenia.
Z miarodajnej strony wojskowej podaje
sic W Berlinie, że wolska niemieckie we

Włoszech są dostatecznie zabezpieczone
rzrd niespodziankami. Z tego powodu w

erlinie ocenia sie sytuację wojskową spo
Skojnie
i nie wdając się narazie w szeze-

Szwecja protestuje w Londynie.

nego niemiecko-włoskiego
prowadzenia
w ojny na rzecz Brytyjczyków i Ameryka
nów, od chwili wykonanego zamachu sta
nu z dnia 25 lipca istnieją tak liczne dowo
dy, że opóźnione opublikowanie kapituła,
cji włoskiej, uwzględniające czasokres, do
godny dla Anglosasów, nie mogła już sta
nowić żadnego zaskoczenia.

Reżim Badoglia zgóry już zmierzał de
tego, aby nietylko wymanewrować Włochy
z udziału w wojnie, ale żeby, o ile możno
ści, biegowi wypadków nadać taki kie
runek, któryby zapomocą wojsk, nowemu
rządowi oddanych, umożliwił zadanie cio
su w plecy dywizyj niemieckich, przeby
wających na terytorjum włoskiem.
Od końca lipca więc ze wzrastającem
natężeniem ściągano jednostki włoskie do
Włoch północnych, a szczególnie do tere
nu Alp naprzeciwko granicy niemieckiej.
Wojska te obsadziły stanowiska górskie
niemiecko-włoskich obszarów granicznych,
rozbudowując i umacniając je rozległemi
pracami terenowemi. Dalej zdołano stwier
dzić, że włoskie umocnienia wyposażono
w znacznych rozmiarach w bron ciężką i

Chorwacja proklamuje swą zupełną
niepodległość.

Zagrzeb, 10 września. W nocy aa czwar
Sztokholm, 10 września. W krótkim a r tek Poglavnik wydał proklamację do narotykule wstępnym „Stockholhs Tidningen" du chorwackiego, w której podaje do w ia
zajmuje stanowisko do protestu zgłoszo domości ponowne objęcie w posiadanie
nym w dniu wczorajszym, który złożył obszarów nadbrzeżnych I Dalmacji, od
rząd szwedzki w Londynie przeciwko prze stąpionych Włochom.

lotowi brytyjskich bombowców ponad suwerennem terytorjum szwedzkiera. „Stoekholms Tidningen*" pisze, że byłoby to
rzeczą korzystniejszą, gdyby szwedzkiej
opinji publicznej dano do wiadomości bar
dziej wyczerpującą informację o treści te
go protestu, ponieważ w danym wypadku
chodzi o poważne złamanie neutralności.
Ten brytyjski przelot nad terytorjum
szwedzkiem, jak wnioskuje „Stockholms
Tidningen", jest w rozmiarach swych naj
większy, jaki kiedykolwiek eię właTzył w
wojnie obecnej.

zdrady Badoglia.

Odezwa Poglavnika m. i. eświadcza:
„W obecnej historycznej godzinie, zjed
noczmy się dookoła naszej siły zbrojnej,
która wspólnie ze sprzymierzonemi niemieckiemi siłami zbrojnemi oswobodzi
kraje chorwackie nad Adrjatykiem. W obeenej godzinie zjednoczmy się w miłości
do ojczyzny, zjednoczmy się wszyscy z my
ślą wyłącznie o szczęściu i wolności naro
du chorwackiego i własnego niepodległe
go państwa Chorwacji. Chorwackiej sile
zbrojnej wydałem rozkaz spełniania swego
obowiązku wojskowego. Chorwaoi! wspie

rajcie wszyscy armję chorwacką przy wy
pełnieniu tego historycznego obowiązku!
Od dnia dzisiejszego nic już uie ogranicza
wolności i niepodległości Chorwacji!"
Minister wojny geuerał Fryderyk Nayratil podaj do wiadomości rozkaz dzien
ny Poglavnika do całej chorwackiej siły
zbrojnej. W rozkazie tym Poglavnik oznaj
mia, że Chorwacja wskutek zdrady Włoch
została uwolniona od narzuconych jej obo
wiązków i obecnie obsadzi i będzie bronić
obszarów adrjątyckich. W rozkazie dzien
nym Poglavnik wyraża swoje przekonanie,
że w ten sposób zrealizowane .zostało ży
czenie narodu i jego arm ji i że chorwacka
siła zbrojna do ostatniego człowieka wier
nie wypełni swój obowiązek, ponieważ wy
biła godzina powrotu wybrzeża adriatyc
kiego do kraju macierzystego.

Tokio, 10 września. „Tokio Asahi Schimbun" oświadcza, że planowa zdrada, popeł
niona nrzoz, rząd wioski, wywxdala nietyl
ko w Niemczech, «le i w całym uarodzis
japońskim niesłychanie oburzenie. Już Oświiadezeaie, które czasu swego ogłosił Ba
doglio po przejęciu rządu, było dowodem
nikłej jego ochoty do dalszej walki. Jed
nakże Niemcy przewidywały zdnjo się taki
obrót sprawy i przygotowały się na rzecz
najgorszą. Niemiecki wał obronny, który '
chroni dzisiaj Europą, nie doznał wskutek
tego choćby najmniejszego wstrząśnięcia.
J&IMinja chce i musi w dalszym ciągu poierać rozwój współpracy swej z Rzeszą
iemieeką,
•

S

Japonja zabezpiecza
własność włoską w Szanghaju.
Tokio, 10 września. Agencja Domei dono
si z Szanghaju, że po, odebraniu wiadomo
ści o bezwzględnej kapitulacji Badoglłą,
władze japońskie zapoczątkowały kroki w
celu [Mrzejęeaa inwestycyj włoskich w.
Szanghaju odpowiednio de prawa między*
narodowego.
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Historyczne złamanie słowa.

Wypadki z dnia 25-go lipca.

(tp) Berlin, 10 września. Przed reprezen.
fantam i prasy zagranicznej zajął dzisiaj e j nowiska wobec wydarzeń wa Włoszech kie
W jaki sposób odbył się zamach stanu we Włoszech?
rownik wydziału prasowego ministerstwa
* ara*v ^ ru n ic z n y c h , poseł dr Schm idt
Berlin, 10 września. Według miarodaj przygotowali skrycie zamach stanu. W oO«reslił on bezwarunkową kapitulacją
nych
wiadomości z Rzymu zamach stanu toczeniu małego oddziału swej gw trdji
rządu BadogMa mianem logicznego ciągu
dalszego zdradzieckiego zamachu, którego w dniu 25 lipca oraz uprowadzenie Musso przybocznej wsiadł Mussolini do samocho
du swego i dał poleecnie jazdy do prywat
oflarg padł w dniu 25 lipca Mussolini oraz liniego miało przebieg następujący:
nej rezydencji królewskiej. Rozmowa kró
reżim faszystowski.
Po posiedzeniu wielkiej rady faszystow la W iktora Emanuela z Mussolinim trw a 
Po tej zdradzie wewnętrznej nastąpiła skiej udał się Mussolini do króla, aby od ła około 2 godziny. Król słuchał Mussoli

obecnie zdrada ma zewnątrz. Osobami, które
tij zdradę popełniły, są Wiktor Emanuel i
marszałek Badoglio przy poparciu przez
pewną grupą oportunistów, nie posiadają
cych ojczyzny. Dr Schmidt stwierdził, że
dzisiejsza zdrada, popełniona w odniesieniu

niego zażądać pełnomocnictw celem po
wzięcia jafk najostrzejszych kroków prze
ciwko systematycznym sabotażom, upra
wianym przez pewne koła w odniesieniu do
wysiłków wojennych narodu włoskiego.

znaczenie wobec wypadków dzisiejszych. Po
usunięciu od władzy Mussoliniego i fa
szyzmu oświadczył W iktor Emanuel i Badoglio, że Włochy wyi>ełniać będą swe ooowiązki, wynikające z paktu w odniesie
niu do Rzeszy Niemieckiej i że wojna toczy
się dalej. Rząd Rzeszy przyjął do wiado
mości te oświadczenia, złożone z własnej
woli, mimo, że nie żywił on żadnych wątpli
wości co do prawdziwych zamierzeń zama
chu stanu, skierowanego przeciwko Mussoliniemu.
Oświadczenie to uważał rząd Rzeszy jako
podstawę do swego stosunku wobec Włoch
w tom mniemaniu, że również i u mocarstw
wrogich reakcja wywołana obaleniem Mussoliniego nmsinła wzbudzić we Włoszech
uczucia przekonywujące. Nici, Jakie mimo

żołnierzy i podoficerów, jakoteż i przeciw
ko objawom korupcji szerzącym się w
arrnji i w gospodarce wojennej. Żądał on
pełnomocnictw do natychmiastowej i ostrej
akcji przeciwko wszystkim owym elemen
tom reakcyjnym i korupcyjnym, któro sa
me wyłącznie tylko ponosiły odpowiedzial
ność za stałe niepowodzenia we włoskiem
prowadzeniu wojny.

niego uważnie i udawał, jakoby go bardzo
interesowały jego wywody.
. Gdy Mussolini skończył, oświadczył król:
„Jestem zifllu«zony pana poinformować, że

wyznaczony Już jest następca pański na
Zamierzał on w szczególności osiągnąć peł prezydenturę ministrów, który faktycznie
nomocnictwa do bezwzględnego wkroczenia urząd swój już objął. Jest nim marszałek
przeciwko tchórzowskiej dezercji popeł Badogljo. Proszę stawić się do jego dyspo
nianej przez generałów i wysokich ofice zycji".
rów włoskiej siły zbrojnej, co się szczegól
Najzupełniej zaskoczony takiem oświad
swiadczył w pewnej odezwie, wydanej do nie zdarzało na Sycylji. Dalej pełnomocnic czeniem
odpowiedział Mussolini, że czuje
ludu swego, żo ta zdrada, popełniona przez twa te miały zmierzać przeciwko niespoWłochy, jest bezprzykładna w historji. To, teczuomu nastawieniu się korpusu wyż się dostatecznie na siłach, aby ratować na
co wówczas powiedziano, posiada równe szych oficerów włoskich w odniesieniu do ród włoski i aby się w razie potrzeby prze
do Rzeszy Niemieckiej, znajduje swój od
powiednik w historycznej zdradzie, popeł
nionej przez Włochy w maju 1915. Wówczas
cesarz Franciszek Józef Austriacki o-

to Badoglio nawiązał z obozem nieprzyja
cielskim rychło doszły do wiadomości rzą
du Rzeszy, Rząd włoski, jak stwierdził dr

Schmidt, posunął się w swej zdradzie aż tak
daleko, . żo usiłował on rząd Rzeszy Nie
mieckiej możliwie jak najdalej wtrącić w
katastrofę zawieszenia broni. W dalszym
ciągu rząd włoski oświadczył na oświad
czenie gotowości obsadzenia terenów szcze
gólnie zagrożonych ze strony niemieckich
czynników wojskowych, że włoska siła
zbrojua uważa to za swój obowiązek, aby
sama stanęła na tych miejscach w obronie
swej ojczyzny. Miejsca te obsadzono na
stępnie kontyngentem wojsk i oficerów,
którym udzielono rozkazu, by nie stawiali
żadnego oporu w wypadku lądowania.
5. drugiej strony po zawarciu i przyjęciu
warunków kapitulacji usiłowano wciągnąć
formacje niemieckie do takich teryiorjów,
które w razie lądowania Anglo-Amerykailów musinly się stać fatalne dla niemiec
kich formacyj.
Wskutek niesłychanie zastraszającego
faktu, że zawieszenie broni nie weszło w
życie w dniu samego podpisania, poświęco
no bez potrzeby życie włoskich żołnierzy.

Największą hańbą dla rządu włoskiego
Jast również atak teroryałyczny na Neanol,
przeprowadzony już po podnisaniu kapitu.
locji w celach zamaskowania prawdy. Nie

do pomyślenia jest większy objaw pokory,
aniżeli ten, który objawił sie w dniach. Je
żących pomiędzy podpisaniem zawieszenia
broni a terminem jego wejścia w życiie.
Niemcy ze tw ej strony poczyniły w porę
odpowiednie kroki, aby zapobiec praktyt-z-

oddziaływaniu zdradzieckiej nolitykl

'która Emanuela i Badoglia.

Nie zajdą
żądne zmiany w sytuacji wojennej w Euro?’•> a •zczeąólnle w sytuacji wojskowej
irontu południowego. We współpracy z ty
m i mężami, którzy rozpoznali straszliwe to

cji zaś przydzieleni są de armji. Wzywa
się komendantów policji, aby byli posłu
szni rozkazom marszałka Badoglio. W taki
to spo&ób ubezwładnione zostały wszelki®
formacje, broniące reżimu faszystowskiego.
W czasie pobytu Mussoliniego u króla
oddalono samoc.iód i gwardję jego przy
boczną od wejścia od V illa Sav<Ma i kaza
no zatrzymać się im pod byle pretekstem w
pewnej odległej alei. Niedługo potem nad

jechał samochód sanitarny pod dowódz
twem pułkownika karabinierów w otocze
niu kilku innych oficerów, samochód ten
zatrzymał się przed prywatną rezydencją
królewską. Schodząc z ostatnich stopni
schodów wejściowych i nie widząc swego
samochodu, rozkazał Mussolini ostrym gło
sem służbie królewskiej: „Proszę zawołać
mój samochód!"
W tym momencie przystąpił do Mussoli
niego pułkownik zo słowami: ,,Excelencjo,
mam rozkaz pana aresztować. Prószę sia
dać do tego samochodu". Mussolini stawiał
silny opór, zawleczono go jednak siłą bru
talną do samochodu, gdzie przytłoczono go
do noszy. W szybkim biegu kierował się

ciwstawić koronie, a nawet arm ji. Mussoli
ni zwrócił się do wyjścia, oświadczając
krótko, że powziął już swe decyzje.
samochód od V illa Savoia do koszar kara
W czasie tej rozmowy Badogłlo przedsię binierów, na Plazza dei Popolo, gdzie trzy
wziął Już wszelkie potrzebne kroki, celem mano Mussoliniego pod najściślejszym nad
wykonania zamachu przeciwko Mussolinie- zorem, skąd miał być później odtranspor
mu. W tajemnicy oddał on władzę poli towany w inne miejsc®. Często jeszcze zmie
cyjną yr ręce b. komendanta policji Seni- niać musiał swe miejsce pobytu, Zdaje się
se, a karabinierów królewskich podporząd być rzeczą pewną, że Mussoliniego przenie
Mussolini nie wiedział o tern, że król I kował swym własnym rozkaroom. Poszcze siono do fortu Brasch pod Rzymem, a na

marszałek Badogljo już w dniu poprzednim

gólni komendanci m ilicji faszystowskiej o-

Berlin, 10 września. Naczelna, komenda
niemieckich sił zbrojnych komunikuje z
głównej kwatery FUhrera w dniu 9 wrze
śnia:
z
W Zagłębiu Donieckiem bolszewicy ścią
gają nowe formacje wojsk do bitwy, któ
ra trw a wśród szczególnie wysokich strat
dla nieprzyjaciela.
Na południe i na zachód od Charkowa
załamało się kilka ataków nieprzyjaciel
skich.
Na środkowym odcinku frontu bolszewi
cy atakowali znacznlejszemi siłami tylko
w rejonie na zachód od Kirowa. Na pozo
stałych odcinkach frontu nieprzyjacielska
działalność zaczepna była słabsza, niż w
dniach poprzednich. Jedną z grup nieprzyj
acielskich, otoczoną w toku w alk obron
nych, zniszczono.
Niemieckie i rumuńskie formacje lotni
cze także wczoraj w licznych akcjach
wspierały wojska a rm ji lądowej. Porucz
nik Nowotny, dowódca jednej z griip samo,
lotów myśliwskich, uzyskał przytem swe
od 19C-tego do 200-tnego zwycięstwa po
wietrzne.
Na froncie wschodnim zniszczono wczo
raj 208 czołgów.
W zatoce fińskiej baterje m arynarki na
wyspie TStters ostrzelały formacje sowie-

stępnie na wyspę Panza w zatoce Gaeta.

Królowa bułgarska dziękuje
za współczucie narodu.

We środę zestrzelono 208 czołgów sowieckich.
oklch wyławiaczy min, zatapiając jeden
traw ler i uszkadzając ciężko dwa dalsze.
Podczas zażartych walk w rejonie na za
chód od Charkowa odznaczyły się szczegól
nie
dyw izja
grenadjerów
pancernych
„Gross Deutschland", 11-ta heska 1 19 ta
dolno-saksońska dywizja czołgów oraz
34-ta dywizja piechoty.
W południowej Francji, wo Włoszech I
na Bałkanach, gdzie dotychczas wojska
niemieckie i włoskie walczyły wspólnie, są
w toku wszystkie zarządzenia, konieczne
wobec zdrady rządu Badoglio. Przybierają
one przebieg przez nas oczekiwany.
Na zachodnlem wybrzeżu K alab rjl for
macja niemieckich samolotów bojowych
zaatakowała nieprzyjacielskie siły, wysa
dzone na ląd w zatoce Eufem ja, zatapiając
transportowiec wojskowy i uzyskując tra 
fienia bombami ciężkiego kalibru na czte
rech wielkich statkach, w czem na jednym
krążowniku.
Podczas ataku silnych form acyj bom
bowców
brytyjsko-północno-amerykańskich na okupowana obszary zachodnie i
nad Atlantykiem zestrzelono 11 samolotów
nieprzyjacielskich.
Szybkie niemieckie samoloty bojowe
zrzuciły nocy ubiegłej bomby na cele woj
skowe, położone w A n gljl południowej I
środkowej.

Sofja, 10 września. Królowa Joanna w li
ście do premjera Filoffa wyraziła swe jx>dziękowanie za serdeczne współczucie, oka
zane jej przez rząd bułgarski, jak również
naród bułgarski z powodu zgonu króla Bo
rysa. Serdeczne współczucie oraz głęboka
żałoba narodu bułgarskiego stanowią no
wy dowód nierozerwalnej łączności pomię
dzy narodem i rodziną królewską. Z życzeń
pod adresem młodego króla królowa wy
snuła wniosek, że miłość i przywiązanie
całego narodu bułgarskiego, jakie towa
rzyszyły królowi Borysowi I ł l w ciągu ca
łego jego życia, stanowić będą również dla
młodego króla oparcie, umożliwiając® mu
kontynuowanie wielkiego dzieła jego ojca.

Polityka króla Borysa będzie
kontynuowana.

Sofja, 10 września. Polityka zmarłego
króla Borysa będzie dalej prowadzona po
myśli jego wekazuu i aż do chwili petuoletności młodego króla zostanie wybrana
najwyższa rada, która będzie kroczyła po
łinji tej polityki — tak pisze wdzisiejszem
swpm wydaniu dziennik „Zora*.
Oznacza to — jak podkreśla dalej dzien
nik — że te osoby zostaną wybrane do ra 
dy regencyjnej, które rozumieją dostatecz
nie cele i zamiary zmarłego króla. Wyma
ga tego również naród bułgarski, albowiem
jewt on bezwątpieuia przekonany o tom, ż®
obecna chwila nie jest odpowiednia dla
żadnych eksperymentów. Regencja, zwią
zana z dynastją jest potrzebna w tym ce
lu, by kontynuować dotychczasową polity
kę. Naród bułgarski — jak kończy, dzien
nik „Zona" — udowodnił już, że dojrzał w
Dzisiaj jodynie i wyłącznie istnieje oraz zupełności do tych zadań.
jedynie i wyłącznie istnieć tylko może pra
cą, zmierzająca do pokrycia zapotrzebowa
nia frontu, pruca dla zbrojenia, dla wojny
i dla zwycięstwa. Odpowiada to idei tego
kwatera cesarska podoje do wiadomości, źa
•twierdzeniu, jeżeli obecnie wskuitek roz Główna
japońska oraz lotnictwo japońskie zatopiły w
porządzenia Fiihreru na czas trwania woj flota
miesiącu oierwou t jlpeu ogółoih 13 łodzi podwodnych
ny cała produkcja wytwórczości przemy aliantów
\
słowej przechodzi w ręce m inistra Rzeszy
♦
dla zbrojenia i produkcji wojennej, który
Na wybrzeżu poludniowo-afryksńsklsm w ojtatnlch
tern samem stał się ministrem produkcji czasach
fale morskie wyrzuciły na brzóz wielkie Ilo
wojennej.
ści banknotów ciungklńaklch. Przypuszcza sie, te

Dalsza koncentracja niemieckiego przemysłu
zbrojeniowego'.

Berlin, 10 września. Rozporządzeniem
FUhrera poruczone zostało ministrowi Rze
szy Speerowi kierownictwo całą wytwór
czością przemysłową gospodarki niemiec
oszustwo, popełnione na własnym narodzie, I kiej, łącznic ze surowcami I to na czas
’J<tda tych ezęśed Włoch, wojny.
.

orore niezbędne są dla obrony Europy. Dyniemieckie, stojące we Włoszech —
tak- zakończył poseł dr Schmidt — starać
„y... -dą ,° fo. pby wrogowi® Europy nie
., z żadnych owoców, którehy moK . wyniknąć ze zdrady, popełnionej przez
Wiktora Emanuełn i Badoglia.

trzym alł sfałszowany telegram, zawierają
cy zawiadomienie, że m ilicja odtąd wchodzi
w skład a rm ji. Lokalni komendanci poli

Berlińskie koła polityczne stwierdzają,
żo wzrastające stale zapotrzebowanie ma
teriałowe w tej wojnie stwarza koniecz
ność oszczędzania każdego miejnea produk
cji i każdej siły roboczej, gdzie tylko to
jest możliwe dla produkcji zbrojeniowej.

W kilku wierszach.

pochodzą ono ze statków zatopionych.

*

Parowiec najechał na most
nad Złotym Rogiem.
Konstantynopol, w września. We czw
tok rano parawieo turecki .W a ta n " o

jomności około 2.500 brt., najechał pode

rejeu na morzu Marin ara na most wz

«zący eię nad Złotym Rogiem. Odniósł
Przytem cieżkie uszkodzenia. Przez t
rwaną środkową część mostu nie mo:
ohecuio przejeżdżać, wskutek czego konni
kacja pomiędzy obudwu częściami mi a
na tym moście prawdopodobnie na dl
•zy czas nie będzie możliwa. Most m
jedyni o służyć do ruchu drogowego n
dzy obydwu częściami miasta. Przez no
most, który przed pewnym czasem zos
oddany do użytku, nie prowadzą żadne
n'je komunikacyjne.

Kardynał La Puma doznał udaru
mózgu.
Rzym, 10 września. Kardynał La Pum a z
kongregacji zakonów doznał uduru mózgu
i znajduje się w stanie, grożącym bezpo
średnią katastrofą. • Kardynał sekretarz
•tanu Maglione odwiedził chorego i udzie
lił mu bezpośredniego błogosławieństwa od
papieża. Kardynał La Puma urodził się
w roku 1887 w Palermo, a w roku 1935 zowtał kreowany kardynałem przez papieża
Piusa X L

Wojna na morzu
nie skończyła się jeszcze.

Znów katastrofa kolejowa
w Stanach Zjednoczonych.

Genewa, 10 września. W rozważaniach
wojskowych z racji początku piątego roku
wojny pisze Lord łlnnkey w londyńskiem
piśmie nicdzielnem „Sunday Times", że woj
na na pełnein morzu bynajmniej jeszcze
nie jest wygraną przez aliantów, a nawet
choćby w przybliżeniu jeszcze nie prztępl-.
pola. Straty w okrętach, z któremi Amglja
liczyć się musi, w dalszym ciągu będą po
wstawały zupełnie analogicznie do owego
okresu po bitwie morskiej pod Trałalgnrem. Nieprzyjaciel stosuje niotylko nowo
metody, ale prowadzi swą wojnę morską
stale w nowych częściach siedmiu mórz
świata.

M adryt, 10 wrześnią. Po wykolejeniu się
pociągu pospiesznego Waszyngton—Nowy
York w nocy na niedzielę we Filadelfji,
zdarzyło się wo wtorek pod Nowym Yor
kiem nowe nieszczęście kolejowe, w czasie
którego wskutek eksplozji parowozu 8 oso
by straciły życie. Z pośród ofiar wielkiej
katastrofy kolejowej w Filadelfji wydoby
to dotąd tylko 75 żabi ty eh i 110 ciężko ran 
nych.
______

4 0 zabitych w czasie pożaru
hotelu w Stanach Zjedn.

M adryt, 10 września. Z Waszyngtonu do
noszą, że we wtorek wybuchł olbrzymi po
Japończycy zatapiają
żar w pewnym hotelu w mieście Houston
(Texas), przy którym spaliło się żywcem 40
aljanckie kontrtorpedowce.
osób z powodu niemożności przeprowadze
Tokio, 10 września. W dniu 7. 9. hr. for nia prac ratunkowych. O powodach powsta
macja japońskich samolotów m arynarki nia togo pożaru brak wszelkich wiadomo
oraz bombowców zaobserwowała dwa nie ści.
przyjacielskie kontrtorpedowce, chronione
przez 10 aparatów typu „P 38“ na zewuątra
Trzęsienie ziemi w Turcji.
portu Morebs. Samoloty japońskie zrzuci
Konstantynopol, 10 września. W rejonie
ły bomby na te dwa statki. Na kontrtorpedowcu wybuchł pożar, drugi zaś został u- miejscowości Haatamonu, Czankiri, Bólu
szkodzony. W uporczywych walkach po i Gerd® zanotowano w środę o godzinie
wietrznych, stoczonych z nieprzyjacielskie- 19.95 trzęsienie ziemi. Komunikaty o szko
mi myśliwcami, strąciło japońskie lotnic dach powstałych wskutek tego dotychczas
two 2 samoloty typu „P 38“
nie nadeszły.
•

Minl»tei«two wojny Stanów Zjednoczonych podało
do wiadomości, że »zef lotnictwo armji lądowej Sta
nów Zjednoczonych, Henry Arnold, powróci! do Wa
szyngtonu z Londynu, dokąd przybył przed tygod
niem.

*

Były minister handlu, Sojan Nlkiforoff, zoatfll mlanor/nuy prezesom najwyższej Izby guspodnrozej Buł
gar}!.

♦

Doradca gabinetu. Fujlhara, otrzymał ważna zada
nia zbadaniu stosunków w decydujących dziedzinach
japońskiego przemysłu wojennego i na podstawie
tych badań przedłożenia projektów poprawy.

*
W czasie podróży na front z dziennikarzami za
granicznymi ponieśli śmierć zastępca azefu wydzia
łu Informacyjnego moskiewskiego komisariatu sprnw
zagranicznych oraz pewien urzędnik cenzury.

*
Kzwednka łódź podwodna „Sjóberm‘‘, która na
obszarze raf aztokbohnskioh zatonęła przed rokiem,
najechana przez statek handlowy, została obecnie
znowu oddana do służby.

*

Statystyka śmiortetaośai w Danji za rok 1042 wy.
knzuje 0,8 wypadków 2gomów na 1000 mieszkańców.
Stanowi to największy, zanotowany dotychczas spa
dek śmiertelności.

*

Coraz wieeej zaostrzają ale ogrsmiazenla eużynla
papierń, zarządzone przez rząd w Kanadzie. Jak do
nosi czasopismo „Canadas Weekly", zaprowadzono
obecnie także przydział Ilości dla magazynów 1 eoaeopism, które to ograniczenia przynoszą drastyczny
uszczerbek w zużyciu papieru. Dzienniki kanadyj
skie podlegają przydziałowi papierń już od grudnia
1043 roku.
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„GONIEC KRAKOWSKI ' Nr. 212. Sobota, 11 września 1943.

Nowe przepisy o uczniach rzemieślniczych.
Kraków, 10 września. W tych dniach ukazały się dwa nowe zarządzenia, dotyczą
ce sprawy kształcenia narybku rzemieślni
czego.

Miss Brytanja: Jak mam wybrnąć
z tego położenia?

KRONIKA
Dziś: Mikołaja z Tol.
Jutro: Prota i Jacka
Dziś obowiązuje zaciem
nienie od g. 21.00 do 5.00

Główny okręg buraczany
w Gen. Gub. Kraków, 10 września. Okręg lubelski jest
najpoważniejszym obszarem uprawy bura
ków cukrowych w GG. W kampanji 1942/43
uzyskano trzy miljony ton buraków cukro
wych, co w przybliżeniu stanowi 50% cał
kowitej produkcji GG. Na 16 cukrowni w
GG„ siedem położonych jest w okręgu lu
belskim. Cukrownia w Lublinie posiada
najbardziej nowoczesny zakład przemysło
wy dla przeróbki buraków; pod względem
urządzeń technicznych przoduje ona w ca
łej Europie; dzienna zdolność przeróbkr
buraków dwóch olbrzymich bębnów zakła
du wynosi 15.000 kwintali.

Artyści krakowscy w Tarnowie.
Tarnów, 10 września. W niedziele, dnia
13 września o godz. 11-ej przedpoł. oraz w
poniedziałek, dnia 13 września br„ o godz.
J8.30 wieczorem wystąpią w Tarnowie, w
sali kina „Marzenie" ' artyści krakowscy
w rewji pt. ,,Humor-piosenka-taniec‘'.
Wykonawcami są: Helena Heleńska-Pilarska, Lena Perry, Kazimierz Beroński,
Dwomioki, Czopek, Radzik. Moskalewicz.

Pierwsze zarządzenie odnosi się do tych
uczniów, którzy są zatrudnieni w przedsię
biorstwach przemysłowych. W wielu za
kładach przemysłowych majstrowie szikołą
terminatorów w swojem rzemiośle i po
odpowiednim okresie nauki umożliwiają
im złożenie egzaminu czeladniczego. Do
tychczas uczniowie ci podlegali właściwym
placówkom władz rzemieślniczych. Z chwi
lą wydania omawianego zarządzenia spra
wy kształcenia uczniów rzemieślniczych w
zakładach, należących do Grupy Przemyśl,
zostają wyłączone z kompetencji Wydzia
łów Rzemieślniczych; w związku z powyższem wszelkie sprawy, jak np. rejestracja
umów o naukę rzemiosła we wspomnia
nych zakładach, nadzór nad wyszkoleniom

J . L.

NOWE DZIENNIKI ROZPORZĄDZEŃ DLA 0 6 .
Przed paru dniami uknzsl sio Dziennik Rozporzą
dzeń dla Generalnego Gubernatorstwa Nr. 71 z (lula
4 września 1843 r. Przytoo/.any dzlcnuLk zawiera rdzporządzenie o cenach za bydło rzeźne, mięso 1 kieł
basą. Rozporządzenie powyższe nabiera mocy praw
nej od 1 sierpnia 1913 roku. Jodnoozcśnio traci moo
Obowiązującą zarządzenie o cenach zn bydło rzeźne,
mięso 1 klelhnsę z dniu 1(1 grudnia 1910 roku.
GROŹNY POŻAR. Przed paru dniami we wsi Borowno, powiat Radomsko, wybuchł ogromny pożar,
od którego spłonęło 0 domów mieszkalnych, 11 stodół
wypełnionych tegoroczneml zbiorami oraz 10 obór.
W akcji ratunkowej wzięły udział wszystkie straże
okolloy, łącznie z zawodową strażą w Czijstoobowle.

M IG A W K I.
Słuszny powód do oburzenia.

Zaćmienie księżyca i spadanie
gwiazd.
Rok 1943 nie obfituje w astronomiczne
zaćmienia, widzialne w naszych okolicach.
20 lutego w porannych godzinach, o świ
taniu, miało miejsce częściowe zaćmienie
księżyca. Drugie zaćmienie księżycowo,
innej części jego, przypadlo na 15 sierpnia,
istotnie w pomyślniejszym czasie. W tym
dniu pełnia księżyca nie wyglądała jak okrągły krążek na południio-wschodzie, lecz
jak czerwona błyszcząca kula, która już
częściowo zanurzyła się w cieniu, jaki rzu
ca ziemia. Zaćmienie rozpoczęło się o go
dzinie 17.55 według czasu letniegp. W na
szych okolicach pełnia wschodzi z 15-minutowem opóźnieniem.
Coraz dalej zagłębiał się cień w tarczę
księżyca i 6 godzinie 21 osiągnął ośrodok
zaćmienia. Księżyc był na 88 stopniu wy
sokości swojej średnicy, zanurzony w cie
niu ziemi. Z pięknej pełni księżycowej po
został wąski, nieco zdeformowany sierp.
Do tej chwili punktu wysokości zaćmienia
można było zaobserwować pewnego rodza
ju zjawisko, że w zaciemnionej części księ
życa widoczny jest czerwony odblask. O
godzinie 22.58 cały ten czar zniknął i księ
życ w pełni, jasnym blaskiem ogarnął zie
mię. Dziwnem zrządzeniem w sierpniu przy
padały aż trzy fazy księżyca. Pierwszego
jest nów, piętnastego pełnia księżyca, trzy
dziestego poraź drugi przypada nów. Nów
na pierwszego sierpnia powoduje w poło
wie pierścienia zaćmienie słońcu niewi
dzialne w naszych okolicach, tylko w obrę
bie morza Południowego^ i Oceanu Indyj
skiego. Nów przypadający ńa trzydzieste-'

W 24-ch godzinach naprawia pre
cyzyjne wieczno pióra, ołówki
„Pelikan" 1 inne: Skład papieru
l. Barnyezowa. Kraków. Krakow
ska 38. tol 212-04.
8061
W ystawa rolnicza
Patefony, płyty, igły, naprawy:
nrządzoun staraniem Starostwa w Tarnowie na terenie rzeźni Tarnów-Sklep. Plao Dominikański 2, (mg
Klikowa od 12 de 15 września 1943 połączona z I aukcją bydła hodo
Stolarskiej), Kraków
8062
wlamtgo Dystryktu krakowskiego w dniu 13 wrzcśuia 1943.
Marta Fillpczak-Masiowska. graWystawa bydła hodowlunego i przegląd drobnego Inwentarza. — Duża
fologini, przyjmuje we czwartki
bała ze stoiskami. — Przegląd narzędzi i maszyn rolniczych. — Ogródki
1 piątki tylko do 9 października
wzorowe. — Praktyczne pokazy rolnicze. — Kino 1 bufet. Otwarta
z powodu oczekiwanej choroby.
od godz. 8—18. Wstąp S zł. Dla dzieci poniżej lat 14 wstąp wolny.
Drafologini poradzi najlepiej ka
żdemu. Przyjdź, jeśli masz jakieś
Pianistka udziela lekcji. Kraków, kłopoty: Kraków, Dietla 78/11,
Noclegi
Itedziwitłowaka 20, ra. 5, g. 8—5.
wejście z ulicy św. SebastJanB 27.
Kto uilziell lekcji jązykn włoskie Drafologini poradzi w e wszystkion
Noclegi inteligencji: Kraków. Ra- go? Zgłoszenia: Goniec Krakowski sprawach życiowych: — Kruków,
dziwilłowska 14/2.
9751 Kraków „Nr. 3881“.
Dajwór 35/15, Ił. p.
417
Noclegi: Kraków, Grodzka 59 19. Lekcji fortepianu metodą dosko Stwierdzonym jest naukowo, iż
nałą udziela planista (wszystkie natura obdarza zdolnośoiami lo
Noclegi: Kraków, Szewska 7/7.
Noclegi: Kraków, Starowiślna 52. stopnlo nauki). Zgłoszenia: Gonieo tu icyjno-medjalny ml
przeważnie
m. 18. front — Bańdown.
9989 Krakowski, Kraków „Nr. 8989".
tylko kobiety Jako Jednostki har
Udzielam lekcji gry na fortepianie dziej wrażliwe od mężczyzn Ta
Noelegi: Kraków, Długa 26/8.
poozątkującym. Kraków. Wyczół ką potęgę wyczucia posiada zna
kowskiego 3 (boczna Słonecznej). na z przed wojny psycho-grafoNauka I wychowanie
Księgowości — bila nsoznaws twa logini Marja Kwareińska. >prakurs 30 godzin, praktycznie, in oowuje, horoskopy nn przyszłość,
lorespondencyjno nauka w pro- dywidualnie uczy znawca (amery mówi
o osobach zaginionych,
ramie licealnym, gimnazjalnym kańska. wioska, przebitkowa ra przesiać datą urodzenia, charakter
irzedinioty
matemntyczno-przy- mowy pinu kont). Kraków, Micha pisma, otoz zapytaniu. Ciężkowice
ninleze:
matematyka,
fizyka, łowskiego 14/9, informacje uslne k/Tarnowa. Dystrykt Kraków.
1)018 Szyje garderobę dziecięcą szyb
bemja). Informacje: Mgr. 8. Fe- godz. H—10, 1 9 - 20.
Kto nauczy zaawansowanego grać ko. ludnie, Kraków, Miodowa 17,
iai. Warszawa, Smolna 34-4.
na
akkordnonle,
używania
basów
rofesor germanista, Kraków, ul. i harmonizacji. Gonioo Krakowski m. 18. III. P„ oficyna.
865
lelnuu 25/21. pierwszorzędna wy. Kraków
Portrety rącznlc malowane pastcią
„Nr 9395“.
owa | otenografjn niemiecka,
niemieckiej poszuku 150 zl. Przystać fotografją, Rofplsy na Koncesjonowano Kutwy Konwersacji
ją owent. wzamiat: za polską. Zgl.: borto, uczeń Matejki, Krosno —
roju i Szycia, przyjmuje ale. Gonieo Krak. Kraków „Nr. 9585“. Adolf-Hitler-Plntz 12.
8738K
braków, Konarskiego 32.
912# Niemieckiego wyuozam szybko — Paniom
bezpłatnie
przesyłamy
przepisy o piolęgnncji urody. 'Żą
rpi«y na urządowo zatwierdzono Kraków. Radziwlltowskn 23/12.
ursy Handlowo, — Biurowości Lekcje francuskiego. M-lle Mon- dania przesyłać, Bion, Warszawa,
94t»k
rzyjmuje Dyrekcja Kraków-Pod- nler zawiadamia swoich uczniów, Chmielna 63 5.
łrze, Smolki 9. Początek nauki że już powróciła z wakącyj i u- Obrazy stare, zniszczone, bez pod
września.
96no dziela lekcji. Kraków, Szlak o m. 7 pisu. malarotwo zagraniczne, pol
rofesor, kierownik kursów han- Nauczycielka udziela pomocy w skie — przynieść do fachowej bez
lowycb, naucza prywatnie m«- nauce. Zgłoszenia: Gonieo Krak.. płatnej ocpny: Kraków. Łobzowska
matyki. fizyki l cbomji. oraz Kraków „Nr. 258“.
6. Salon Obrazów.
7839
liągowości wszelkich systemów,
Pluskwy oraz wszelkie robactwo
piata umiarkowana. Zgłoszenia:
wraz z zarodkami tępi radykalnie
guz „BF"|oraz odszczurzante prze
Iraków—Podgórzo, Kalwaryjsza ___ ______ Bofne__________
,/j,
9697
prowadza dezynfekcja „Azot" —
upisckle Kursy Korespondencyj- Szczotek do ozorowania z drzewa Kraków. Dietla 39/7, telef. 217-48,
8580
» Stew. Kupców Polskiob w Lu (roczno I na kij), drążków do Tarnów. Wałowa 3.
wycieraczek
drewnia Poszukują spólnlezflii oelcm zało
dnie, Piersckiego 5. Przedmioty: szczotek,
nych
składanych,
irzepaczok.
kosz,
żenia
pracowni
krnwleokiej.
Zgło
•ganizaoja i technika handlu, reama. towaroznawstwo, kalkula- na papiery dostarcza w większej szenia pod „330“ Blnro Ogłoszeń
ą. księgowość, korespondencja. Ilości krótkoterminowo Hurtow Krajna. Kraków, Adolf Hitler»«8T
Iformaeje po nadesłaniu zł.' .: nia szczotek. Krakau. Kaslnogae.se Platz 46.
9159|t W rozwiodowych. separacyjnych
laczkiem pooztowym.
9»76z (Branża) 6.
Zamienią
„Robot"
Tassar
2.8,
na
oprawach, podania, Biuro. War
lemiecklcgo wyuczam na 3 mle„Robot" Biotąr 2, za dopłatą. szawa, Pańska 6/12, godz, 16—18.
ąoc. Kraków Długa 38/1.
Itmieckiego wyuczą szybko prak. Propozycje: Kraków teł. 213-24,. „Jola" św. Tomasza 10 — podno
3036 szenie oczek, cerowanie, doozywu■cznio również zaawansowanych, między 10—11 rano.
ochodzą. Zgłoszenia: Goniec Krn- Anielo Tomek wydaliła eią -z No nle stóp, punktualnie, szybko —
wego Hąoza w stroną Krakowa w expreosy natychmiast — wszelkie
>w«ki, Kraków, „Nr. 9601“.
dniu 28. VIII. 1913 w celu poszu
9977
irzypiee lekcji udziela wszystkie kiwania pracy, była ubrana w roboty na drutach.
Lotki, uaguakt, murzynki, głów
jpnie. Kraków, Groble 8, ln. i.
granatowy
płaszcz,
z
gołą
głową,
ki,
imitacja
celuloidu,
nie
palne,
> egzaminów wszelkich z przedm. boscml nogami w sandałach dre
tanio. Hurt. Warszawa. Twarda
zakr. glrno,, liceum preygoto9592k
lje b. tanio i sumiennie. Iłocno- wnianych, wygląd w średnim wie 15, firma Ranglewles.
ku,
około
45
lat,
ktoby
wiedział
ą, Zgl.: Kraków, Krowoderska
, m. 6. 17—20.
8042 o jej pobycie, niech skieruje No
Zguby — krodiloto
ikcjl prżedin. z zakresu gimn., wy Sącz, ul. Nawojowska Nr. 474,
Władysław Tomok.
• 1006
eum udziela b. akademik (filoPodania, rozwody Biuro, Kra 'Zgubiona
Kartą
rozpoznawczą.
f). Przygotowuje do egzaminów,
Kartą Pracy, przepustką nocną i
(chodzi. Godz. 12 zl. Zgl.: Go- ków. Grodzką 60, m 8, i).
Kostjumy, płaszcze wykonuje so zaświadczenie
firmy,
nazwleko
oo Krak. Kraków „Nr. 8043“.
ikcjl gry fortepianowej udzielą lidnie firma Gniadek, Kraków. Mazur Jan, Kraków, Racławic
Smoleńsk
17.
7834
ka
65.
28J
plomorwaua nauczycielka. KraParcele dobrze ogrodzoną, około Skradziono Kennkartą Nr. 492,
w. Karmelicka 12, m. 12.
em łttklego początki, konweraa- 800 m*. niedaleko śródmieścia ■ wystawioną w Działoszycach przea
wydzierżawi
zaras Zarząd Mlejukl na nazwisko Ma
a, po®wolenie. Kraków. Zioło. magazynem
17/8.
8742 firma budowlana. Zgl. teł. 187-57. rianna Brykalska.
573

Obwieszczania urzędowe

iitp. — przejmują wyłącznie Grupy Prze
mysłowe w Izbach Przemysłowo-Handlo
wych. Odtąd również Grupa Przemysł bę
dzie przeprowadzać egzaminy wśród ucz
niów i wystawiać im dyplomy robotnika
fachowego, równoznaczne z dyplomem cze
ladniczym w rzemiośle.
Drugie zarządzenie ogranicza zatrudnie
nie uczniów. Duże zapotrzebowanie prakty
kantów odczuwane do niedawna w całym
szeregu rzemiosł (krawiectwo, kapelusznictwo, piekarstwo, rzeźnictwo, cukiernictwo,
1'ryzjerwtwo, szewstwo, fotograf ja) ostat
nio zostało zaspokojone. W związku z tem
władze rzemieślnicze wprowadzają pewne
ograniczenie co do ilości uczniów, zatrud
nionych w wyżej podanych gałęziach. W
myśl nowych przepisów .na każdego mi
strza może przypadać tylko jeden uczeń,
na każdego zatrudnionego w danym war
sztacie rzemieślnika dwóch uczniów.

na Drogę mleczną, zobaczymy, że jej obloki gwiezdne błyszczą wtedy najjaśniej.
Niebo jest w tym czasio pełne tajemnie,
bogatego czaru i posiada niezwykłą wy
niosłość, ze swoim miljardem słońc zawie
rających ogólny zbiór gwiazd, zamykają
cych się na całej dużej przestrzeni nasze
go gwiaździstego systemu.

go nie może powodować zaćmienia, gdyż
na północ przechodzi na słońce.
Podczas nocy około 10 sierpnia można
było obserwować spadanie gwiazd, najle
piej późną nocą gdy już księżyc zaszedł.
Podczas tych nocy, corocznie, w tyin sa
mym czasie, spadają masami gwiazdy. W
gruncie rzeczy to ciekawe zjawisko nie jest
niczem innem jak zderzeniem z kometą.
Włoski astronom Giovanui Chiaparelli je
szcze przed kilkudziesięciu laty tłumaczył
pochodzenie gwiaździstego deszczu w roku
1802 ua zasadzie znalezienia na drodze ko
mety jej cząsteczek. Zawsze gdy ziemia w
połowie sierpnia krzyżuje się z kometą,
wzdłuz całej drogi znajdują się cząsteczki
komety, porozrzucane i w najwyższych war
stwach powietrza świecące i spadające na
ziemię. Wystarczy krótką chwilę wycze
kać, żeby zobaczyć taką spadającą z ciem
nego nieba gwiazdy, która zresztą tak sa
mo szybko niknie jak szybko się zjawiła.
Wiełeby też dało się powiedzieć o prze
chodzących gwiazdach.
Venus, która przez cały miesiąc, jako wie
czorna gwiazda, zwiastuje odejście dnia —
w sierpniu, w promieniach słonecznych zni
ka, natomiast wschodzi Mars, jako wspa
niała różowawa gwiazda, zawsze wcześniej
zjawiająca się na wschodzie, pod koniec
miesiąca o 22 godzinie czasu letniego. Stoi
ona w pobliżu Siedmiu gwiazd. Plejady,
Byka i z tygodnia na tydzień staje się ja
śniejsza, zbliżając się do ziemi.
O godzinie pierwszej wschodzi Saturn,
który pokazuje się na granicy pomiędzy
Bykiem a Bliźniętami. O świtaniu zjawia
się Jupiter.
Nakoniec gdy rzucimy okiem podczas
bezksiężycowych nocy, w końcu sierpnia
Zgubiłom Kennkartą, Kartą Pra
cy na nazwisko Tadeusz Górak.
Pctk luie Dw&r, wystawioną w
Gminie Jarosław.
9383m
Zgubiono w tramwaju portfel z
dokumentami osobistymi. Kenntarta.
wydana
w
Krakowie,
Dicustausweis D. P. Ost., BahnhafspOślamt II.,
Poświadczanie
Karty Pracy, kartą tramwajową,
przepustkę nocną, notes z zapis
kami osobistymi, oraz Inne i>opiory na nazwisko Julia 'Zblk,
Kranów, ul. Rękawka 51/8. a ła
skawego znalazcą proszą o’ zwrot
za wynagrodzeniem.
1019
Zgubiono kapelusz damąkl, czar
ny filcowy, w niedzielę 5. 9. w
okolicy Salwatora. Uczciwy zna
lazca zechce oddać go: Kżaków,
Pańska 9 7 za wynagrodzeniem.
Zgubiono Kennkartą Nr. IOW na
nazwisko Frnoiszka Dominek. ur.
dnia 25. V, 1892 w Zaleszanach,
wystawioną przez Zarząd Gminy
Zhydniów.
9!ł84k
Zgublrno Kennkartą Nr. 1697 na
nazwlako Anna Szafarz, wydaną
przez Gminą Jasio II.
9880k
Skradziono Kennkartą. książeczką
Ubcap. Spot., świadectwo ślubu ną
nazwisko Józefa Adamczyk. 9366*
Zgubiono Kenakartą i Arbcllskartę, w y stw lo n ą w Snuoku, na
nazwisko Mikołaj Iwanlszyb, Sa
nok.
9595 z
Zgubiono Kennkartą na nazwisko
Olejku Edward, wydaną przez
IJrząd Gmin, llausŁowtce, Mioleo.
Zgubiona Kennknrtą ,wystawioną
przez Hrząd llA inny WadowloeGórnc na nażwioko Piotruś Fran
ciszka Jamy.
9601Jc
Skradzicno Kennkartą ną nazwi
sko Krzysztymiak Józef, Mokrt.
Kreis Dębica.
9602*
Solski Leopold Franciszek, zgubił
Kennkartą, wysłaną prze® BtadtycrwnJtuug Przemyśl, oraz wy
ciąg m etłykainy i dwa zaświad
czenia Szkoły Rzemieślniczej w
Przemyślu.
9603*
Zgubiono Kennkartą Nr. 735 1 po
świadczenie
Karty Pracy Nr.
PO'tJ'6959, Kopeó Elżbieta, Łań
cut, Kolejowa 5.
.
9606a
Zgubiono Kennkartą Nr. 2179,
wydaną 3. U. 1942 w Zabierzowie
Bocbeńakim nn nazwisko Warjan
Józef.
7394)
Skradziono Kennkartą nn nazwi
sko Polańska Władysława, urodź,
w 1923 r. w Rańsku, tam za
mieszkało. gmina Swoszowice, —
posr. Krosów: proszą o zwrócenie.
Dnia 29? 7. zgubiono no ulloy
Lwowska—Wielicka torebką dam
ską wraz z dokumentami: Keonkarta, karto pracy i legitymacja
fabryczna Kabel werk, na nazw>
oko Joslorkowska Irena, zam.
Prokoclm, Popławskiego 8.
7399
Zgubiono Prawo jszdy na nazwi
sko Antoni Mazur, Kraków—Łaiewnlki, ul. Ulanów 424.
7400
gubiono Kennkartą 1 książeczką
Ubezpiecz. Spoi. ,na nazwisko Ka
zimiera Wrona, Bogumltowiee. —
gmina Wojnic®.
7408
Na przestrzeni Kraków1—Krzeszo- |
wice 8. 7. zgubiono Kenukartd wy
stawioną w Krzeszowicach na
nazwloko Jam Koryozan.
7406

Ł

Eugenjusz Holtal, znany i łubiany buda
peszteński pisarz, znalazł się raz w klubie literac
kim i musial zmienić banknot stu-pengowy. Zanim
rozstał się z banknotem, przemówił doń słowami
pctneml żalu:
— Zyj szczęśliwie ly najmilszy ze wszystkich
obrazków. Rozstaję się z tobą i bólem serca, ży
czę cl jednak, abyś mógł mnie znów odnaleźć. —
Kiedykolwiek przyjdziesz, zawsze będziesz chęt
nie widzianym.
Następnie napisał na banknocie następujące
slowat
'
— Na wieczną pamiątkę od Eugenjusza Holtal.
Banknot powędrował w Swial. Pisarz zapo
mniał o nim. A i pewnego dnia zjawi! się u> mie
szkaniu pisarza pewien, nieznany mu, z marso
we m obliczem mężczyzna i przedstawił się jako
nauczyciel ląńców Schmidt.
— Wszystko w porządku — rzeki Holtal — ale
ja nie mam najmniejszego zamiaru uczyć się
tańców...
— O tem niema mowy — odrzekl przybysz. —
Chclalem jedynie porozmawiać o tym banknocie.
Przy lłlch słowach wyciągnął z kieszeni bank
not stu-penyowy i podsunął go pisarzowi pod nos,
— Pocóż podsuwa mi pan ten banknot pod
nos? — rzeki nieco zaintrygowany Holtai —
wszak pan wie, że pieniądz nie wydaje żadnego
zapachu.
— Niech pan żartuje sobie na zdrowie —- rzeki
czerwony z oburzenia przybysz —- proszę jednak
odpowiedzieć mi na jedno pytanie! w jaki spo
sób ten pieniądz dostał się do rąk mojej żony?
— Prawdopodobnie zaoszczędziła go — brzmiąla odpowiedź.
— A ten dopisek?... — Na wieczną pamiątkę?...
Czy pan im ię jeszcze kłamać? Wstydź się pan!
i tern/ słowami przybysz rzucił pisarzowi u»
twarz baknot i dodał na odehodnem:
— A z moją żoną, to ja już policzę stę„.
(ms)

Zgubiono Kennkartą nr. 1/171764 I
'/.arazeni Inne papiery pa nazwi
sko Zumowaka Jleicna, Kraków,
Łobzowsko 15, m. lsbu
7407
Skradziono Kcnoknrte, lcgltymurj ko.ąjową, Auawela 7.‘ pralni ehsmiczuej :» uazwlsko Sołtysik Sta
nisława, Kraków, Wjazd 6.
Zgubiło Ksnukartą Nr. 837, koło
ratusza w Jordanowie, — Marja
Marszfltak, uimioszkaiu w Ska
wie.
7411
Skradziona Kennkartą na nazwi
sko Teresą Sajduik z Rzozowej,
gmina Kadzlszów.
7416
Zgubiono Kennkartą Nr. 73186
duio 28 ua plaou, wystawioną w
Krakowie ua nazwisko Marja
Kopolk.
7418
Zgubiono Kenmkartc i Kartą pra
cy, -wystawioną w Krakowie no
nazwisko Zygmunt Mischke, Kra
ków, Botaniczna 8/7.
7423
Zgubiono Kennkartą I ArbeitaaiMWeis na nazwisko Stanisława
Lorcns Mrożktewto® zamieszkała
w Zakrzowio, gmina Wieliczka. ,
Marczykiswltz Jadwiga z Więcła
wie,
pow.
Miechów.
zgubiła
Krunkarte oraz kwity kontyngen
towe, przechodząo ul. Grodzką.
Łaskawy znalazca proszony Jest o
zatrzymanie pieniędzy i oddanie
dokumentów dq. Zakładu Fryzjeraklego Kruków jm y ul. Senaokisj, róg Grodzkiej,
7433
■kradziono w tramwaju na linjl
1 albo 5 dnia 81. 7. dokumeatyi
Kśnukartę, przępustke nocną, za
świadczenie Karty Pruoy 1 za
świadczenie ukończenia
Służby
Budowlanej na uuzwiako Kępa
Władysław.
7453
•kradziono Kcunkarto. wystawio
ną w Krakowlu tik nazwisko W i
d n i# Władysława, zamieszkała w
Krakowie, Bron owies Mule, Zloty
Róg 1.
7-W)
Zgubiono Kennkurtc wydaną w
Bronowloąob Małych na nazwisko
Cholewa Marja, '1’oule 246.
Zgubiono Kennkarto Nr. P6&34 na
nazwisko Michał Piwowarczyk a
Kamienia, gmina Czernichów.
Zgublsno Kminkartc i Kartą pra
cy no nazwiako Stefanja Siwek z
Btaazowa. u.. Uroiuodzza Nr. 34>.
Zgubiono Kennkartą du. 23. 7. 1943
r.. wystawioną w Krakowie ua
nazwi»ko Wrzesińska Helena; Kra
ków, Krakowska 89, :n. 87.
Skradziono Kurtę rozpoznawczą
na nazwisko Antoni Keiulazawatl.
Zgubiono Kennkartą Nr. 2544, wy
stawioną przez Ominą zbiorową
Liszki, na nazwisko Piotr Botor,
robotnik rolny.
7477
•kradziono 21. 7. na dworcu ko
lejowym Kartą rozpoznawotą, wy
stawioną przez Stadthauplmann
der Stadt Krakau, na maawisku
Hrokoaz Anna.
7478
Zgubiono Kaunkarte Nr. 166795,
wydaną prscz Urząd Obwozi. VI w
Krakowie, na nazwteko Anna Zadura, zamieszkała Kraków—Pod
górze. pi. Przystanak 3, m. 22.
Zgubiłam Kartą pracy Nr. 9128/
66262, wydaną przez Arbeitaantl
Ostrowiec na na&wisko Materny
" '«ck.
7494
•kradziono Kennkarte na nazw).
»so noja Paatolokówna, wysta
wioną przez gm. Kożinioo Wiolk.

•kradziono Konnkarle, wyzioną
przez Stadthnuplraauua w Krakiikowle, na nazwisko Adola Mul
ler. lir. 6. 1. 1836 w BlaloJ.
Skradziono Kennkartą Nr. 176919,
Heleny Soh w ak opf,_Bronowico
Mało. Złoty Róg 8.
7503
•kradziono Kennkarte na nazwi
sko Uubrjel Plotiaii. Wola Wielka,
irmlua Struazyneln, powiat Dę
bica.
7816
Skradziono Konnknrle 1 kartą
wysiedlenia na nazwisko Magda
lena Kulczyńska, Kraków, . ui.
Miodowa 18.
7498
Dnia 26 lipcą 1943 zgubiono w
Krzeszowicach portfel znwImający
Kennkartą Nr. K1344 z 31. 12.
1942 ną nazwisko Knźmicmkl Mleczyłtaw, oraz Inne dokumenty oeoblste. Uocoiwego znsluzcą upra
sza slą o zwrot dokumentów za
wynagrodzeniem pod adres: Ma
rja KnżtnleMua, Krossondorf. Ogrodowa 15, Hotel.
7618
Zgubiłem Kennkartą Nr IV/449U1
ua nazwisko Nlodżwleoki Jan.
Zgubiono Kennkartą, zaświadcza
niu posiadania karty pracy t logltymucją kolejową un nazwisko
Htumplcń Tudeuaz, Kraków, ulica
Htnrowlślną 29.
7524
Skradziono dokumenty, tj. kartą
iroziKuuuwczą, książką Ubezpleczalą : Mpoloczdoj,, dowód osobisty
przedwojenny
i
zaświadczeni*
Hzczepleuin przcclwtyfusowcgo —
wszystko na nazwisko Mieczysław
Klak, zamiesili, w Borku Fulęckiut, ul. Kopernika Nr. 433. Kra
dzież dokumentów popełniona w
Warszawie.
7529
Zgubiono Erlaubalsschelu Nr. 1420
wystawiony przez Laudwirtschaftliche Zcntralstelle 126. U. 1943 —
36. 9. 1943 na nazwisko Friedmana
Marian, Kraków, Rękawka 35.
•kradziono dnia 1 sierpnia 1913 na
stacji Skawina Kennknrtą Nr. V/
40114, zaświndozsnta rejeelraąjl ro.
Weru, zezwoleniu ua używanie, ro
weru, wydano prze* Kraków, 0 kręg X, Auoweit fabryczny, legi
tymacją rowerową fabr., legitym a
cjo 1 opaskę drużyny technicznej,
legitymację do podjęcia wypłat —
wydane przoz firmę Zieleniewski
Kraków, kartą pracy Nr. 901,03057
zwolnienie z łlnudicnstu, wydano
przea Arbeitanmt Kraków nu uazwisko Kudaa Edmund.
7551
Zgubiono:
Kennkartą,
wydaną
przez byr. Policji w Krakowie.
Meldokartą wydaną przez Arbetlo'amt w Krakowie, zaświadczeni*
pracy wydane prze* firmą Minanowicz w Krakowie no nazwisko
Wojnarowski Jeroy, Kraków. 8ebnal.mna 10.
7557
Zgubiona Kartą rozpoznawczą wy
daną przea goi. Rudawa i Kartą
pracy wystawioną przez Urząd
Pracy w Krakowie na naawisko
Jaroń Stefan, zamieszkały w Rądwanowlcach pow. Rudawa. Łaska
wego znalazcą proszą u zwrot z*
wynagrodzeniem.
7561
Zgubiono Kennkartą Nr. 3120 wy
dana przez Starostwo Nowy Targ,
dowód zwolnieni* od pracy w
Nlemceoeb (Tranaportausweis) iu»
nazwisko Konia Stanisław nr. 19E4
9 Makowa Podhal.
7576
Zgubione Kennkartą Stefan Howstlik, gmina Liszki Nr. 58.
7595

4

„GONIEC KRAKOW SKI’* Nr. 212. Sobota, l i września 1943.

Od zaraz potrzebny jest jeden
dozorca domu 1 dwie sprzątaczki
do biura. Zgłoszenia przyjmuje tlą
codziennie między godziną 9-tą a
10-tą. Keichs Rn tdfunk Bender
Kraikan Krakau, Am Funkhans b.
Potrzebna wykwalifikowana pa
nienka do trzechletniego dziecka,
dwurazowo dziennie. Zgłoszenia
do 10 rano: Kraków, Rękawka
14, m. 8.
82«
Emerytka Inb pani samotna. Inte
ligentna, znajdzie dom za zajęcie
się 8-letniem dzieckiem i częś
(M dnia 10 do 18 września 19481 ciowo gospodarstwem. Zgłoszenia
do 10 rano, Kraków, Rękawka
827
A PO LLO św. Tomasza 11. 14, m. 3.
Osobę, lubiącą dzieci, do wyjazdu
Z MIŁOŚCI DO DZIECKA
z dzieckiem na spacer. Kraków,
Zarab Leander, Hans Stiiwe.
Starowiślna 44, m. 13.
838
Siła buchałteryjna, oraz posłaniec
ze znajomością języka niemieckie
W A N D A św. Gertrudy 5. go, są natychmiast poszukiwani.
POCIĄG ODCHODZI
Osobiste
zgłoszenia
oodziennie
Lany Marenbach, Ferdlnam Marian między godziną 8—12 w Distriktskammer — Kraków, ul. św. Krzy
ża L. 5, 1. p.
1007
S Z T U K A św. Jana 6.
Lekarz na prowincji (50 km od
Krakowa), poszukuje młodej, zdol
PRAWO MŁODOŚCI
Wllly Fritsch, Uannclore Schroth. nej kuehanki-gospodyni. Wymaga
na bezwzględna uczciwość, praco
witość i zamiłowanie do czystości,
U C IE C H A Starowiślna IG wynagrodzenie b. dobro. Zgłosze
nia
z życiorysem kierować Goniec
KOCHAJ MNIE
Krak. Kraków, „Nr. 1018".
Marika Kóltk. Vlktor Staal.
Dziewczyna, skromno, ozysta, nc*ciwa, mówiąca po niemiecku,
A T L A N T IC Stradom 15. poszukiwana od zaraz. Zgłoszenia:
Kraków, Boczna Grabowskiego
CYRKOWCY
10, m. 8.
1080
Benó Deltgen, Lena Norman.
Czeladnika stolarskiego na robo
ty fornirowane zaraz przyjmie
S T E L L A Lubicz 15.
Stolarnia. Kraków, Kościuszki 36.
PODWÓJNE ŻYCIE MAGDALENY Retuszera (kę), fotografa, silę do
Hildę Krahl, Mathius Wiemaa. brą przyjmę zaraz. Zgl.: G«nieo
Krakowski. Kraków, „Nr. 810 .
Dziewczyna do dziecka i zajęcia
Początki seansów w dnie powszed sio domem, zaraz potrzebna. Zgło
szenia: Kraków, Felicjanek 3.
nie o rodzinie 14.30. 16.30 i 18.80
1016
W niedziele i święta o godzinie Pracownia ObuwiaOsoba,
zdrowa, inteligentna, lu
U . 14.30 16 30 i 18.30.
biąca dzieci, potrzebna do 5-letniego (dochodząca). Kraków. UL
Smcleósk 16/3 od godz. 12—3.
Hurtownia pefFumeryjna poszu
FORTEPIAN
kuje poważnego • przedstawiciela
za dobrem wynagrodzeniem prowizyjnem od zaraz. Zgłoszenia:
i angieleką mechaniką, krótki
Warszawa Cl, Postfach 603.
czarny.

EK|Nfl^ S >

D O s e n d o r fe r

Perskie Dywanu
Obrazu — Aniukl
sprzeda
Salon Sztuki

„ lA P iu r
TADEUSZ WIERZEJSKI
Kraków, Stradom 13, tul. 157-25

P IE C Z Ą T K I
GUM OW E
wykonują .rybko
J. Widlińtkl, Kraków. Grodrka 2S.

Suwak (R echenstab)
metalowy kieszonkowy kupią.
Zgłoszeniu pod ..529 * do Biura
Ogłoszeń Krajna, Kraków, —
Adolf Hltler-PluU 46.

Posad poszukują
Buchalter, lat 81, wyższe wy
kształcenie. języki polski, nie
miecki, przyjmie lepszą posadę.
Wiadomość: Częstochowa Ciasna
21 Tl W.
p i,
Urzędnik drzewny, wszechstronnie
obeznany kawaler, wiek średni,
obejmie ładownię lub inne, naj
chętniej tartak od zaraz. Jan Gustawiak, poczta Zawoja II.
Ogrodnik, dobry fachowiec, su
mienny, energiczny, zmieni posią
dę aa ordynarje lub po kawaleisku od 1. 10. 1943 T. Oferty: Go
niec Krak., Kraików „Nr. 9351K".

Kupno nieruchomości
Kupią parcelę, albo goepodar&two
rolne, miejscowość obojętna, be»
pośredników, \ łaskawe zgłoezetnia
Kraków, Dujwór 25/19.
177

Sprzeda! nieruchomości
M EBLE UŻYW ANE
kupuję. — Kupna 1 sprzeda*
' używanych mobil
Kraków, Llmanow.kl.BO I.

Pianina, fortepianu
kupuję. Komis Kraków, Długa 23.
Sklep komisów.
823

M E B II; '
sypialnie szafy komb., trójdzielne
Kraków, ul. Starowlilna Nr, 35,
Stolarnia, w sieni na prawo.
n ie

s kle pi

M ik r o s k o p
8-objektyw. I immersja.
tylko
w dobrym stanie kuplę. Szczegó
łowe oferty z podaniem ceny
kierować: Goniec Krakowski, —
Kraków, „Nr. U345k".

MASZYNA BIUROWA
„ U N D E R W O O D 11
do s p r z e d a n ia
Kraków, Szpitalna 1, sklep.
Polska firma

z a t r u d n i robotni a.
Zgłoszenia pod „529“ Biuro Ogło
szeń Krajna, Kraków, 'Adolf
Hitler-Platz 46.

D om ek

z ogrodem

lub parcelę kuplę w Bromowioaeh. Zgłowzenia: Wolf, Kraków,
Karmelicka 36/4.

Wolno posady
Posłaniec, mówiący trochę po nie
miecku od zaraz potrzebny. Zgło
szenia osobiste: Krakauer Zeltung
Kraknu. Poststrasae 1 (Wlelopolei
Dział ogłoszeń.
9568S
Potrzebna nkapedjentka s nie
mieckim do pracowni obuwia.
Zgłoszenia: Kraków, Gnegórzeoka 4, sklep
126
Kilka panienek pracowitych, sdolnych do cerowania, przyjmiemy
do nauki. Zgłoszenia: Tkalnia,
Kraków. Starowiślna 43.
173
Czaiadnlk szewski potrzebny »nraz Kraków, ul Grzegórzeoka 4,
aklep
167
1 pomocnica kuchenne do pracy
w przydziałowej restanraojl, po
szukiwane. Zgłoszenia: Reetauracja „Wcissbrot", Kraków, Staro
wiślną 26.
799
Rodzina niemiecka poszukuje od
aaraz slużąoej lub dochodzącej (3
godziny dziennie) wraz z utrzy
maniem
Zgłoszenia:
Kraków,
Biskupia 40
603

Osiedle Urzędnicze. Parcela bu
dowlaną 191 sążni, 18 m fron
tu: Kraków, Basztowa 10/1.
833
Kamienicy trzypiętrowej, centrum
miasta, 1/8 część, sprzeda: Kra
ków, Basztowa 10/1.
834
Grzegórzki. Dom murowany, 9 ubikaoyj, tanio: Kraków, Baszto
wa 10/1.
83S
1/3 . domu na Kościuszki, pełny
komfort,
sprzeda
natychmiast
Kraków, Mały Rynek l/5a.
971
1/2 willi, Prądnik Czerwony, 3 po
koje z kuchnią i ogrodom, sprze
da Kraków, Mały Rynek l/5a.
Parcele: 168 s., fr. 25 m, Olsza,
340 s., fr. 50 ni (można podzielić
na dwlo), Bronowico, 200 s. i 213
s., Prokooim, 440 i 340 s., Wola
Duch.. 50o «., ul. Łokietka, 150—
400 s., Łagiewniki, 180 s.. Osiedle,
100 s.. Podgórze (uzbrojona, budowl.) i wielo innych, sprzeda:
Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
Zakopana, Krynica, Rabka, Jor
danów, Kalwarja, Zawoja, wille
i pensjonaty (takie umeblow.),
mniejszo i wielkie, sprzeda: Kra
ków, Zwierzyniecka 8/1.
350
Kilka Jedno, i dwurodzinnycn
domków pięknie położonych z ogrodami, sprzeda „Lokata", Kra
ków, Łobzowska 4.
482
Kamienicę II piętrową, 40 nbik.,
centrum Krakowa, okazyjnie sprze
dam. Kraków Zwierzynieoka 11,
m. 4, tei. 117-68.
514
Rozwadów. Parcela 1000 mkw.
kolo Rynku, tanio: Kraków, ul.
Basztowa 10/1.
832
Kamienica I, II i III. P„ komfor
towe, nowe i części takich kamie
nic sprzeda: Kraków, Zwierzy
niecka 8/1.
„ 648
Dom 5 ublk. * ogrodem (Proko
oim, b isk o ot. kol,), tanio sprze
da: Kraków, Zwierzyniecka 8/1.
2.3 mórg pola z zabudów. (Krze
szowice), sprzeda Kraków. Zwie
rzyniecka 8/1.
Dwie paroele, uzbrojone po -00
sążni, Wola Juetowaka, tamo
sprzedam. Kraków, Zwierzyniec
ka 11/4, tel. 117-68.
18?
Kamienicy komfortowej, 40 nbikncyj, ulica Smoleńska, 1'3 częso
tanio sprzeda: Kraków, Basztowa
'O. ni 1.
71
Kamisnics, domy, parcele, mnjąt
ki ziemskie, grunty orne sprzedaje
i kupuje, transakcje szybko I dy
skretnie. Kraków. Basztowa 10 1
teł. 159 35.
24
Ojców, Parcela na Złotej Górze
1.888 m. kw. okazyjnie tanio. Kraków, Basztowa 10/1.
180
Parcela uzbrojona 20X40 m, ulica
Kazimierza W., okazja. Kraków.
Basztowa 10'l, teł. 159-85.
Parcelę budowlaną Bronowlce W.
400 sążni przy tramwaju, tanio
sprzeda „Lokata". Kraków, Ło
bzowska 4.
198
Prekocim: parcelę 212 sążni za
twierdzoną, piękną, blisko ryn
ku zaraz sprzedam. Tymerskt, —
Prokociin Morawiańskiego 15.
Swoszowice: dom drewniany
ubikacje, stajnia, 150 sążni ogrodu, 38.000, natychmiast sprze
dam. Kraków. Zwierzynieoka 11/4,
tei. 117-68.
1»»

Bronowict Małe: domek murowa
ny jednorodzinny 2000 m. kw. ogrodu. Kraków, Basztowa 10/1.
Kamienicę III p., przy Szewskiej
i wiele innych, komfort., okazyj
nie sprzeda „Lokata", Kraków,
Łobzowska 4.
199
Wyjątkowa okazja! Parcelę uzbrojoną 800 sąż. na Woli Justowskiej, przy glówn. szosie, sprze
da „Lokata" Kraków, Łobzow
ska 4.
481
Parcela 836 sążni przy stacji
Swoszowice, przemysłowa.
Par
cela 150 sążni, kanał, woda Parce.a 120 sążni wydzielona za
twierdzona, oraz wiele innych
sprzeda Kraków, ul. Florjańska
Nr. 16/4, I. piętro.
663
Kamienicy komfortowej 38 nbik.,
l'S część kolo Parku Krakow
skiego sprzeda: Kraków. Banko
wa 101.
837
Parcelę 279 sążni, blisko tramwa
ju, tanio sprzeda: Kraków, Sta
rowiślna 27, m, 6, tal. 128-74.
Dwie paroele przy nl. Mogilskiej
tanio sprzeda: Kraków, Starowiśl
na 27 m. 6. tel. 128-74.
5978k
Dom jednorodzinny przy tramwa
ju w Łagiewnikach sprzeda: lvraków. Starowiślna 27 m. 6, — tel.
128-74.,
9571*
Dom murowany, jednorodzinny, z
ogrod. Bi sprzeda „Informator",
Kraków, Pljarska 19.
U580k
Dom jednorodzinny pod Krako
wem, L20O-sążniowym ogrodom
warzywno-owocowym natychmiast
sprzeda „Informator", Kraków,
Pijarska 19.
9581k
Żegiestów, willa murowana, 20 ubikacyj (nowoczesny etyl), kom
fort, z pięknym ogrodem, sprze
dam. „Informator", Kraików, Pl
jarska 19.
9582*
Parnię 300-sążniową przy auto
stradzie Kraków—Prokooim sprze
da „Informator”, Kraików, Pijar
ska 19.
9583k
Kamienicę pełnokomfortową w
Krakowie i willę luksusową z 3morgowym ogrodem zamienię na
majątek ziemski w podgórskiej
okolicy. Zgłoszenia:
„Informa
tor". Kraków, Pijarska 19.

Kupno
Płaszcz zimowy
dla
chłopca
15-letniego lub starszego, kupię
zaraz. Krasów. Zwierzyniecka 9,
m. 1.
765
„Teczkę" skórzaną, większą z kie
szeniami, kupię. Kraków, Zwie
rzyniecka 11, m. 10.
935
Obrazy, antyki, dywany — kupno,
sprzedaż - ocena: „Phryne" Kra
ków. 8ławkowska 6
8718s
Srebro stare, połamane, kupię,
najlepiej zapłacę. Kraków, św.
Sebnstjana 2O2a od godz. 9—2.
Obrazy. Kupno - sprzedaż, facho
wa bezpłatna ocena: Kraków. Łob
zowska 6. Salon Obrazów
7837
Foto-kino aparaty kupuje, sprze
daje firma: Elektro-Foto. Kra
ków. Floriańska 2.
"304
Obraz sprzedasz najkorzystniej,
Wawrzecki. Kraków Wiślna 9.
Pianino, stare, zniszczono, kupi
okazyjnie nauczycielka — rów
nież prowincja. Zgłosz.: Goniec
Krak., Kraików, „Nr. 277“.
Patefon walizkowy w dobrym sta
nie. zaraz kupie. Zgłosz.i Gonlea
Krak.. Kraków. „Nr. 334"
Srebro stare, połamane, oraz fa
sonowe, kupuję — płacę najwyż
sze ceny — firma zegarmistrz,
Kraków, nl. Starowiślna 26, Ga
jewski.
9tl
Kilimy, dywany perakln, fntra.
kryształy kupuje Sklep, Starowiśl
na 80 Kraków, tel. 223-67.
8903*
Ubrania, marynarki, spodnie, pła
szcze kupuje: Kraków. Starowlśl
na 80. sklep
8906*
Dywany obrazy Kupno, sprzeda*
ocena Krasów Florjańska 8
Sypialnię, kredens pokojowy i ku
chenny w stanic dobrym kupię za
raz do użytku. Zgłoszenia: Biuro
Ogłoszeń krajna, Kraków. AdoifHitler-P atz 46. pod „Meble".
Znaczki poczt, kupuje „Fllatelia"
Kraków. Adolf Hitler-Platz 9 Pasaż
7374
Dywany kilimy obrazy a n t y k i,
mplile. porcelana Kupno - sprze
daż. ocena: Salon Obrazów dziel
sztuki ..Antyk"
Kraków
Slradom 18. telefon 140-83
8109*
Taca srebrna poszukiwana przea
Komis. Kraków, Starowiślna 18.
Zlecania handlowe, pośrednictwo
kopna, sprzedaży towarów zała
twia Szybko i dokładnie B/H.
„Inicjatywa", Kraików,
Kapu
cyńska 7
9576*
Kraków, Krakowska S, kupno —
sprzedaż Za garderobę, bieliznę,
kilimy, dywany, kryształy, pła
cimy solidne ceny.
9230
Srebrna przedmioty kupuje firma
Gajewski, Kraków nl. Starowiśl
na 26.
9508
Kilimy 1 dywny./kupuję. Kraków
Długa 23. sklep kilimów.
57
Ssrwantkę kupię okazyjnie. —
Zgłoszenia z ndretem i ceną
Kraków. Bożego Ciała 15/14.
Perski dywan mały, duży, kuplę.
Kraków, św. Marka 19, naroż
nik Floriańskiej. Sklep tapleerskl.
8159
1 —

Sprzada!
„Maszynę** do szyola. tanio sprze
dam. Kraków. Bożego Ciała
„Sinatra** maszynę, oryginalną,
piękną, tanio sprzedam. Kraków,
Kościuszki 60 6.
933
Firma St. Chwlłkawtkl, Zakład
zegarmistrzowski pod Arkadami,
Kraków, Krakowska 1 — poleca:
biżuterię, wyrohy srebrne i różne
praktyczne upominki oraz wyko
nuje wszelkie naprawy zegarków.
Kołnierz wydrę, kołnierz kangu
rowy. okazyjnie sprzedam. Kra
ków. Dietla 21. m. 19.
9639*
Sprzedam: szafy trójdzielne, łó
żka, tnaletki kolor Jasny, patafon nowy, walizkowy. Wiadomość:
Kraków. Mostowa 6, stolarnia, ostatni przystanek tramwaju nr. I.
Kołdrę jedw. wełnianą i puohową
b. porządną, sprzedam. Kraków,
Długa 28/9, II. p., ofic.
9645*
Futro breitaebwaoze, czarne, ubranie wizytowe, płaszcz granato
wy damski, ra iszyna biurowa do
pisania, stan pierwszorzędny, do
sprzedania. Kraków, Florjańska
29, m. 5.
990

Walizy, teczki, torby, portfele,
torby szkolne Itp. hnrt detal
„Ezport*. Kraków. Miodowa 17
Pianina palisandrowe, pełny pan
cerz piękny ton, szybko tnnlo
sprzedam. Kraków, Rynek Pod
górski 12, m- 84, II. p„ front,
lewy dzwonek.
9640k
Srebro stołowe, (prawdziwe) na
6 osób w kasecie, sprzedam. Kra
ków, św. Sebastiana 20/2a od
godz. 9—2.
9638k
Sienniki, worki, chodniki, płótno
krawieckie, oraz drobną galante
rię poleca: K Jamroż, Kraków,
Grodzka 28
5UI4k
Csny burtowe: Makatki, pocztów
ki obrusy, papier i materjaly piś
mienne: Antoni Ruzik, Warszawa,
ul Świętokrzyska 39. tel. 5.26-82.
Sypialnie, jadalnie, kuchnie, no
woczesne, okazyjnie sprzeda Józef
Sznlo, Kalwarja. Rynek.
8595k
Sypialnia, szafy kombinowane
różne meble do sprzedania, Kra
ków, Starowiś.na 44, Bruzda.
Dla każdej Pani - najlepsza na
obecne czasy Książka kneharssa
znanej autorki Fr
Gcnsówny:
„Zdrowa kuchnia" wyszła jnż z
druku w drugim wydaniu. Kolo
rowa okładka, b. czytelny druk,
20 iluatr. Cena 15 zł. Do naby
cia w każdej księgarni Skład
główny: Księgarnia M Kowalski,
Lwów, Legjonów 19.
8790k
Obrazy, sprzedaż, knpno i ocena:
L. Wiadrowski, Kraków. Florjań
ska 7, w podworon.
89o5k
Tapczany poleca Pracownia Tapi
oereka Kraków, św Sebastiana 33.
Psy różnych ras sprzedaje ora*
kupuje, Hodowla, Kraków Wa
dowicka 39.
9307k
Podeszew drewnianych dostarczam.
Świercze* Stanisław, Nowy Sącz,
Furmańska 4.
9404s
Sprzedam buty z cholewami Nr.
42—48, półbuty 42—13. Kraków,
Warszawska 7/10, II. p.
7356
Maszynę pisarską z długim wąt
kiem i wallzkowwą, stan pierw
szorzędny, tanio sprzedam. - Zgło
szenia: Kraków Skrytka poczto
wa 49.
275
Wózek głęboki, aportowy, ohromowany i łóżeczko dziecięce, okazyj
nie sprzedam Kraków. Zybiikiewicza 5'39.
863
Patefon walizkowy, pierwszorzęd
ny z płytami, sprzedam. Kraków,
Kalwaryjska 6/5.
405
Kołdry puchowe jedwab, (para),
primu, do wyprawy, sprzedam.
Kraków, Krzywa 13/11, II. P-.
ganek.
,
450
Okazyjnie tapczan, szafa i stołki
do sprzedania. Wiadomość: Kra
ków, ul. Krakowska 29/14a, I. p.
Obraz Tetmajera futro męskie i
damskie, pa.to. lisa srebrnego,
sprzedam. Kraków, Długa 49/2.
Ubranie na wyższego, płaszcz
przejściowy,
himalaja, spodnie
jasne kostjum brązowj’ sprzedam.
Kraków, Dietla 451, I. p.
793
Tapczan jedno- i dwu-osobowy,
szafa trójdzielna, stół i 4 krze
sła, do sprzedania. Kraków, ut.
Stradom 13 9.
845
Zbiór Protektoratu 180 wartości
w komplecie
oraz pojedynczo
aprzeda V. Nemecek, Prag II. —
Karlsplate 34.
9352*
Komis, F.orjańska 31- Polcoamy
w dużym wyborze ubrania, pal
ta męskie, suknie damskie, bieli
znę damską i męską.
9585*
„Przeminęło z wiatrem** (zł. 400)
do sprzedani*. Kraków, Smoleńs*
21 m. 2.
9588*
Wytwórnia toreb papierowych, —
Bprzedaż papieru I szpagatu. J.
Pogorzelska, Warszawa, Przecho
dnia 1, m. 4, tel. 304-09, w pod
wórzu, prawa oficyna. II. piętro.
Prowincja za zaliczeniem.
9593*
Uwaga Kupcy z Prowincji! Wy
syłamy za zaliczeniem: zeszyty,
Przybory szkolne, artykuły biuro
we, tapety, oeraty, makaty, pocz
tówki, baterje, latarki, pudełka
Impregnowane zabawki, okładki
celofanowe do kart rozpoznaw
czych. Firma „Dan", Warszawa,
Elektoralna 14.
9594*
Zlecenia hand.owe, pośrednictwo
kupne, sprzedaży towarów zała
twia azybko i dokładnie ,B/U.
„Inicjatywa", Kraków, Kapucyń
ska 7.
9606*
Kraków, Krakowska 8. Sprzodajemy: garderobę, bieliznę, kilimy,
dywany, kryształy, patefony, za
stawy stołowe ltd. Ceny niskie.
Komis, Szpitalna 11 poleca: pele
ryny jedwabne . przeźroczyste, fu
tra, lisy srebrne, niebieskie, koł
nierze futrzane, pelerynki z H»aPatefon samoczynnie zmieniający
płyty, w pięknej szafce, sprze
dam. Krakau, Thomasgasse 21 —
firma Radjofon.
9 l46
Sta powieści za 1000 złotych! Do
bór ataranny z powieści warto
ściowych, przeważnie oprawnych,
używanych, atan dobry. Wysyła
my po uprzedniem nadesłaniu
należności: Stefąn Kamiński, Kra
ków. Karmelicka 29, tel. 141-34
i 114-38.
9400
Książki. Jakuhisiak: Od zakresu
do treści zt. 37.50. Kotarbiński:
Aktorzy i aktorki, 36. Slnko: Od
D.lmpu do Olimpii, 26.40. Devey:
Jak myślimy, 29. Debreuil: Całowieli ozy maszyna, 45. Szczepko
wski: Podstawowe ćwiczenia ry
sunkowe, 15. Stndnlckl: Z przeżyć
i walk, 20. Morawakhg Kraków
rzed trzydziestu laty >*• Lipska:
auka pisania na maszynie, 7.50.
Czerny:
Przyrządzanie potraw,
154. Gensówna: Zdrowa kuchnia,
15. Bart: Higjena oląży oraz hlgjęna nowrodka, 6, poleca Kałę,
garnla Stefąn Knmińs,kt, Kraków
Karmelicka 29. tel. 141-34 i Kra
kowska 18 teł. 114-88.
9401
Singsra maszyna dc sprzedania,
stan bardzo dobry. Kraków, Za
grody 3/3, od godz. 15—19.
Okazyjnie z powodu wyjazdu do
sprzedania: 2 łóżka. 2 kanapy, t
biurko, 2 wieszaki, 2 stoły, 1 ko
moda, 1 fotel. Kraków, św. Krzy*« 3, god* 5 - 7 .
9508
Frak, ptaszca damski, spódnicę,
łóżeczko żelazne nprzwlam. Kra
ków. św. Katarzyny 1/16, przecz
nica Krakowskiej.
9803
Płaszcz modny pierwszorzędny dla
młodej, sprzedam. Kraków, Długa
55. m. 9. oficyny.
9832
Dywany, obrazy, sprzedaż, knpno
ocenn Kraków. Florjańska 8.
Obrazy, dywany kilimy, antyki,
meble, porcelana
Sprzedaż —
kupno ooena: Salon Jbrazów. I
dzieł sztuki „Antyk". Kraków,
Stradom 18, tal. 140-88
8108*

S

Tapczan nowy do sprzedania. Kra
ków, Starowiślna 33/3.
9063*
Mebla kuchnię i sypialnię komple
tne, tanio sprzedam Kraków, Ja
sna 10, m. 9.
9433*
Maszynę do szyola „Singera" w
dobrym stanie sprzedam- Kra
ków, Smoleńsk 21/2.
9552*
Książki: Sztuka, malarstwo, ar
chitektura, rzeźba itp oraz po
wieści i naukowe do sprzedania.
Na prowincję cenniki. Zgłoszenia:
Kraków, Smoleńsk 21/2.
9553*
Obraz olejny (portret),
epoka
Biedermcyor, do sprzedania. —
Kraków. Smoleńsk 21/2.
9554*
Maszyna do liczenia, w dobrym
stanie, korzystnie, do sprzedania.
■Kraków, Dietlowska 91, parter,
LipczyńśkL
923
Mlyótkls maszyny, motory gazo
we, wszelkie przybory itp Plany,
bodowy, remonty: Zakład budo
wy młynów. Kraków Mazowiecza
35. telefon 102 44
1324
Płyty, wybór pięknych melodyj
tanecznych, operetkowych,
wysprzedaję. Kraków-Dębniki, Za
grody 8/6
8761
Maszynę Singera. gabinetową I
krawiecką okazyjnie sprzedam —
Kraków, nl. Krótka 10. m. 1.
przecznica Filipa.
7824
Obrazy — eprzodaż, zupno, facho
wa bezpłatna oceos: Kraków. Łob
zowska 6 Salon Obrazów.
7838
Singsra maszynę do szycia z po
wodu wyjazdu sprzedam. Kraków,
Krakowska 39'36.
8199
Fortepiany, pianina — sprzedaż,
kupno, zamiana. Skład Fortepia
nów Heleny Smolarskiej, Kraków,
Sławkowska ,4.
8216
Sprzadajimy tanio używane ubra
nia płaszcze bieliznę pościelową,
koce, firanki, kilimy, oraz Inn*
ładne rzeczy: Kraków, św Krzyza
7, sklep.
8319
Maszyny do pisania, liczenia kasy
kontrolne, rolki kuponowe, sprze
daje kupuje Juljusz Heckor, Kra
ków, Limanowskiego 52, tel. 141-48.
Ubrania męskie, kostjumy dam
skie palta męskie i damskie, let
nie, jesienne i zimowe,
futra
damskie I męskie, kilimy, koce,
firan kf bielizna osobista, poście
lowa I stołowa, patefony elektry
czne i sprężynowe, płyty I Inne
wartościowo
przedmioty,
znaj
dziesz w sklepie Krazów. Kra
kowska 36.
8723
Płyty patefonowe polskie, niemie
ckie, igły patefony szafkowe i wa
lizkowe kupisz najkorzystniej w
firmie Kontakt, Kraków. Stra
dom 18.
8724
Patefony elektryczne w nowocze
snych szafach i wzmacniacze fir
mowe To.efoz z firmową gwaran
cją, kupisz w firmie „Kontakt",
Kraków, Stradom 18.
8725
Fortepiany, pianina poleca najta
niej:
Świątek, Kraków. Staro
wiślna 12.
8952
Sypialnią z bieliżniarką. szafę
kombinowaną, szaf? trójdzielną,
stoty rozsuwane, łóżko, sprzeda
Magazyn Mebli, Kraków, Koper
nika 8.
8965
Rower dziecięcy na pierwszo
rzędnych częściach, sprzeda fir
ma W. Wandor, Kraków, Garbar
ska 4, telefon 124-48.
8968
Obraiy najlepszych artystów pol
skich: Wawrzeoki, Kraków, Wiśl
na 9. 8przodaż, ocena, kupno.
Obrazy wybitnych artystów
w
wielkim wyborze, najprzystępniej
sze ceny: Wawrzeoki, Kraków,
Wiślna 9 Sprzedaż, kupno, ocena.
Troncz, stan b. dobry, na niezłe
go mężczyznę, do sprzedania. —
Kraków, Smoleńsk 21/2,
9556k
Srebro stołowe na 6 osób w ka
secie, sprzedam tanio. Kraków,
Zyblikiewioza 5, schody 9, m. 126,
od godz. 1—5.
9637k
Fortepian Bosendorfer, koncer
towy, króciutki, pelnopancerny.
krzyżowy, prawie nowy, sprze
dam. Kraków, ul. Siemiradzkiego
17, m. 1.
w
Szczenięta Foxterri$r-Ratler do
odstąpienia. Kraków—Łagiewuizi
Orkana 190, tel. 171-31, między
12—1.
,
-84
Bosendorfer fortepian, pierwszo
rzędny, czarny, koncertowy, pe4nopanoerny, krzyżowy, króciutki,
sprzedam Kraków, Siemiradzkie
go 17, m. 1.
278
Płyty, bardzą duży wybór, pol
skie, niemieckie, tanecznej I po
ważnej muzyki, sprzedam, c°"
dzień 14—18, Kraków, Mogilska
8 m. €.
«®4
Singsra maszynę, krytą, mato używaną. sprzedam: Kraków, ul.
Kielecka 30, dzwonek dozorcy,
przęcznioa Mogilskiej.
759
Singsra maszynę męską, sprze
dam: Kraków, Kośoiuszki 35'8.
Wózek głęboki w dobrym stanie
sprzedam. Kraków, 29 Listopada
Boczna 16, m. 6.
V
813
Futra perskie w bardzo dobrym
stanie, sprzedam. Kraków, Prze
myska 615.
840
„Paillard*a" elektr. patefon szaf
kowy, luksusowe wykońozenie —
sprzedam Kraków, Długa 32 8.
„Undsrwood*a** maszynę
pisar
ską. biurowa, b. dobrym etanie,
sprzedam Kraków, Długa 32 b.
„Romlflgton*a‘* walizkową maszy
nę pisarską, b. mało używana,
sprzedam. Kraków, Długa 82 8.
Troncz damski na dwie strony
sprzedam Kraków, Długa 32 8.
Spód tchórze, zarzutka jasna, ubranie popielate, , stan b. dobry
sprzeda okazyjnie Kraków, Za
menhoffa 7'la.
856
Harmonja Sopran!, chromatyczna
112 basów, maszyna Singera, mę
ska 16, do sprzedania. Kraków,
Starowiślna 38. Szllfternia.
878
Sprzedam kilimy, obrazy. Kra
ków-Podgórze, Węgierska 1013.
Futro perskie piękne najmod
nlejsze, ora* piżmaki najnowszy
fason do sprzedania. Og ądać mo
żna: .Kraków, Michałowskiego 3,
m. 7. od godz. 11.
895
Futro popielate breitsohwanze te
raz krety modne do sprzedania.
Kraków. Michałowskiego 2. m. 7
Ubranie na tęgiego popielate,
kostjum granatowy, ptaszcz mę
ski gumowy, łóżko dębowe z ma
teracem, sprzedam. Kraków. Sta
rowiślna 93b'3.
901
Maszyną męską 31 k Singera, —
damską krytą sprzedam tanio,
tylko zaraz. Kraków, iw . Jana 3 8
III. piętro.
926
Harmonio planowe „Frootailini**
I „AęulLa" no 120 basów, z re
gistrami, do sprzedania Kraków,
Mikołajska HM.
IOW
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Skinowe, sprzedam
Szlak 43/7.

Kraków, nl.
312

Metrymonialne
Samotna, lat 48 prawy charakter,
sympatyczna, dobrze zarabia po
zna kawalera, wdowca, uczciwego,
o dobrym sercu, zdecydowanego,
na posadeie, bez nałogów. Cal
rnatrym Zgt. proszę kierować:
Biuro Ogł. Kraków, Sienna 12,
„Nr. 35*'.
58
Starszy, lat 47, dość przystojny,
domator, szuka inteligentnej przyjaciólki-tow życia stęsknionej za
ogniskiem domowem, materialnie
nieza eżnej. Cel matrym. Wiado
mość: Goniec Krak., Kraków,
„Nr. 773*'.
Dwóch rzemieślników, uozoiwych,
be* nałogów, własne mieszkanie
lat 28—30. inteligentnych, z bra^
ku czasu, pragną tą drogą poznać
dwie mile szatynki, najchętniej
ze sfor gospodarczych Cel matrym.
Poważne zgłoszenia z fotografia
mi, zwrot i dyskrecja zapewnio
ne, za co ręczymy słowem hono
ru. Gonieo Krak., Kraków „Nr.
800".
Najdyskretniejsze kojarzenie mał
żeństw różnych sfer, wielki wy
bór materja nie niezależnych Biu
ro Matrymonialne ..Ars" Lwów,
ul Supińskiego 30/3.
9291*
Blondynka i brunetka ładne, ele
ganckie, poznają panów, wyso
kich i b. kulturalnych, do iał
40, cel matrym. Zgłosz.: Gonieo
Krak., Kraków. „Nr. 1005".
Separowany nie z własnej winy,
lat 50, Ślązak, obecnie w G. G„
urzędnik, majętny, bo* nałogów,
pragnie poanaó odpowiednią panią
tych samych zouet, z czułem ser
cem. Zgł. nieanouimowe z fotogr.i
Goniec Krakowski, Kraków, „Nr.
9364K".
Fachowlso
pracujący w Rzeszy,
na dobrej posadzie, lat 39, bru
net, wzrost średni, separowany,
pragnie nawiązać korespondencją
w celu matrym. z panną, wdową
lub separowaną łagodnego cha
rakteru
wiek obojętny, biedną,
lubiącą dom. Oferty tylko z fotografją: Goniec Krakowski, Kraków, „Nr. 9365K".
Kawaler, liczący lat 87, wysoki,
przystojny, na stanowisku, prosi
kulturalna Panią o serduszko i osłodę życia. Oferty uprasza eią
przesiać: Gonieo Krakowski, Kra
ków, „Nr. 9366K”
Separowana nie z własnej winy,
inteligentna, lat 25, na posadzie,
posiada małą realność, pozna pa
na inteligentnego, pełnowartościo
wego. Nie sznkam majątku, ieas
człowieka który zrozumie życie.
Pierwezeiistwo kawalerowie od la*
27—35. Odpowiem na każdą ofertę,
tylko z fotografją za zwrot ręczą
słowom honoru. Anonimy kosz. —
Zgłosz.: Goniec Krakowski. Nowy
Sąez, pod „Nr. 5600".
9591*
Dwie młoda, miie, inteligentną
panny poznają odpowiednich war
tościowych panów, najchętniej z
prowincji. Zgłoszenia możliwie z
totografją. Cel matryinon. Gonieo
Krak., Nowy Sącz. „Nr. 224".
Szatynka niewysoka, ale zgrabna,
wesoła i biedna, na posadzie, lat
26, pragnie poznać Pana inteli
gentnego, wesołego usposobienia
do lat 35, w osin matrymon. Po
ważne zgłoszenia * fotografią pro
szę kierować: Goniec Krakowski.
Tarnów, „Nr. 1732".
Blondynka nie wysoka, lat 33. hlądna, obeonie na dobrej posadzie,
a braku czasu pragnie tą drogą
poznać Pana intedgntnego w celu
matrymonialnym do lat 40. Zgł.i
Goniec Krak., Tarnów, „Nr 1733".
Miody, przystojny rzemieślnik pra
gnie poślubić patmę milą i donustorkę do lat 25. Poważne zgło
szenia tylko z fotografją (którą
zwróoę), kierować: Zakopane, Agencja
Siemianowskiego,
„Nr.
1014".
9604*
Starszy pan, 40.000 zl. gotówki,
pozna w celu matrym. pannę po
siadającą własne przedsiębiorstwa
handlowe lub przemysłowe. Zgł.t
Gonieo Krakowski, Kraków, „Nr.
912S".
Kawaler lat 83. kupiec, własny
Interes przystojny, inteligentny,
w celu rimtrymon. pozna panią do
lat 25, inte.lgentną, bardzo zgra
bną. ładną, muzykalną, sytuowa
ną. wysoką. Zgl. z fot. za zwrot
ręczę, anonimy kosz. Biuro ogł.
Kraków Sienna 12. „Prowincja”.
Panią bezwzględnie dobrą 1 uległą
a przytem ładną I milą, pozna 40lotni inteligent. Fotografją ama
torska konieozna. Cel matrym. —
Dferty: Biuro Majewski, Kraków,
WW. Świętych 8, pod: „Warunki".
Kawalsr lat 43, szatyn, fachowico, pracuje w warsztatach kra
wieckich, oszczędny, bez nałogów,
z braku znajomości tą drogą po
zna pannę inb wdowę beedzietną
do lat 50, najchętniej * prowin
cji, cel matrymon. Biuro ogloazen
Kraków, Sienna 12. pod: „Szu
kam"
9833
Dwóch panów, szatyn lat 31, bru
net lat 25, fachowcy, pragną po
znać w cero matrym. panny
da
lat 25, bez przeszłości, o wysokiej
kulturze ducha. Zgłoszenia z foto
grafją proszę kierować „Gonieó
Krak.?. Kraków. ..Nr. 7534", dl*
„szatyna" lub bruneta*'.
Kawaler lat 28, spokojny bez na
łogów. inteligentny, pozna w celu
matrym. odpowiednią pannę. Zgł.t
Goniec Krak., Kraków, „Nr. 7555".
Kawalsr lat 24, nieprzystojny, mi
łośnik muzyki, przyrody, szuk*
szczerej towarzyszki życia do lat
20, choćby całkiem biednej. Cel
matrym. Zgłoszenia z fotografią
(zwrot zapewniony,: Goniec Krak.,
Kraków., „Nr. 7589".
Wdowa po trzedzleatos. Inteligen
tna. blondynka, * 7-4etnim synkiem, średnia wykształcenie,
na
rządowej posadzie. Pragnie pothad
Pana szlachetnego od lat 48—65,
zamożnego, który zapewniłby Jaj
przyszłość (chętnie
prowincja,.
Ce! matrym Zgłoszenia możliwie
z fotografją: Goniec Krak., Krai
ków „Nr. 7620".
/
Wdowa lat 28. ciemno blond a
5-letnim synkiem, na rządowej po
sadzie poznn Pana na posadzie lub
dobrego fachowca od lat 32—15.
Panowie z prowincji mile widzia
ni. Zgl.: Goniąc Kra*.. Kraków.
„Nr. 7624"

